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VISION, MISSION AND OPERATIONAL
STRATEGY
วิสัยทัศน์ : เราจะเป็ นผูน้ าในการให้บริ การรับส่ งบุคลากรแก่ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมุ่งมัน่
พัฒนาการบริ การเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผใู ้ ช้บริ การและสร้างมาตรฐานการให้บริ การจนเป็ นที่ยอมรับ
ในระดับสากล
พันธกิจ 1.รักษาฐานธุรกิจให้เข้มแข็ง เสริ มสร้างการเติ บโต และขยายฐานธุรกิจอย่างต่อเนื่องสู่ ความ
ยัง่ ยืน 2.การปรับใช้เทคโนโลยีในการให้บริ การและควบคุมการเดิ นรถเกี่ยวเนื่ องกับความปลอดภัย เพื่อ
ตอบสนองความพึ ง พอใจแก่ ผู ใ้ ช้ บ ริ ก าร 3.การพัฒ นาและเสริ ม สร้ า งศัก ยภาพบุ ค ลากรให้มี ค วามรู ้
ความสามารถและทักษะในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
กลยุทธ์ การดาเนินงานของบริ ษัท 1.การรักษาฐานลูกค้าเดิมควบคู่กับสร้างฐานลูกค้าใหม่ด้วยการ
ให้บริ การที่มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจแก่ผใู ้ ช้บริ การ 2.การพัฒนาระบบปฏิบตั ิการและมาตรฐานการ
ให้บริ การรับส่ งบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสาคัญตามนโยบายในการ
ให้บริ การ Safety, Reliability and Comfort 3.การพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพของบุคลากรให้ได้มาตรฐาน
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สารจากประธานกรรมการบริษัท
ข้ อมูลทั่วไป
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
1. โครงสร้างและการดาเนินงานของบริ ษทั
2. การบริ หารจัดการความเสี่ ยง
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืน
4. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
5. ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสาคัญอื่น
ส่ วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ
6. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
7. โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ และข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริ หาร พนักงานและอื่นๆ
8. รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้านการกากับดูแลกิจการ
9. การควบคุมภายในและรายงานระหว่างกัน
ส่ วนที่ 3 งบการเงิน
ส่ วนที่ 4 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
เอกสารแนบ
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริ ษทั
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคา
ทรัพย์สิน
คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
รายงานความยัง่ ยืน
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MESSAGE FROM THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS
ปี 2564 สถานการณ์เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของไทย
ยังคงอยูใ่ นภาวะหดตัว เนื่ องจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดาเนิน
ชีวิตและการประกอบธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ได้ติดตามและประเมินสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อ
ปรับตัวให้สามารถดาเนินงานภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
ไปได้อย่างต่อเนื่อง ในระหว่างปี บริ ษทั ได้ออกและจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนจานวน 65,000,000 หุน้ แบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคล
ในวงจากัด (Private Placement: PP) ให้แก่บริ ษทั โตโยต้า ทูโช
ไทย โฮลดิ้งส์ จากัด ซึ่งไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ทาให้บริ ษทั มี
ทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 170,577,514.50 บาท เพื่อนาเงินที่
ได้รับมาใช้ตามโครงการลงทุนรถโดยสารใหม่ อาทิ ค่าใช้จ่าย
ค่าแรงและผลประโยชน์ของนักขับและพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถโดยสาร ค่าบริ การเกี่ยวกับเทคโนโลยีสาหรับ
กระบวนการเดินรถโดยสาร และเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อ
สนับสนุนการบริ การเดินรถโดยสารและความสะดวกสบายให้แก่
นายชาติชาย พานิชชีวะ
ผูใ้ ช้บริ การ ทั้งยังสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ นักลงทุน และผู ้
ประธานกรรมการบริษัท
มีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มถึงการเสริ มสร้างโครงสร้างเงินทุน รวมถึง
ฐานะทางการเงินของบริ ษทั ให้แข็งแกร่ งขึ้นสาหรับรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษทั ซึ่งภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว
บริ ษทั ได้รับเงินจานวน 64,350,000 บาท และนาเงินที่ได้มาใช้ตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้น
ภายใต้ความท้าท้ายที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ดงั กล่าว ทาให้บริ ษทั ต้องวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่รัดกุมด้วยความ
ระมัดระวัง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเสริ มสร้างการเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน แต่บริ ษทั ยังสามารถสร้าง
รายได้จากการให้บริ การที่เพิ่มขึ้นโดยมีลูกค้ารายใหม่จานวน 12 รายและมีการลงทุนรถโดยสารใหม่จานวน 169 คัน ซึ่งถือ
เป็ นการซื้อรถโดยสารจานวนมากที่สุดจากอดีตที่ผา่ นมา เพื่อให้บริ การแก่ลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส 2 จานวน 65 คันและ
เริ่ มรับรู ้รายได้ในไตรมาส 3 เป็ นต้นมา และจานวน 77 คันในไตรมาส 4 เพื่อให้บริ การแก่ลูกค้าในไตรมาส 4 และต้นปี
2565 โดยในการจัดเตรี ยมรถโดยสารดังกล่าว ทาให้มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส 2 และไตรมาส 4 ของปี 2564 อีกทั้ง
ราคาน้ ามันดีเซลเฉลี่ยทั้งปี มีความผันผวนเพิ่มขึ้นประมาณ 6 บาทต่อลิตรเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อนหน้า
สาหรับปี 2565 คาดว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้ นตัวจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค และมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจของภาครัฐ โดยบริ ษทั ยังคงดาเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั และผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยเป็ นสาคัญ บริ ษทั จึงต้องวางแผนปรับแผนกลยุทธ์สาหรับปี 2565 ในการลดต้นทุนบริ การ การนาเทคโนโลยี
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เพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการกระบวนการเดินรถ การขยายพื้นที่การให้บริ การในนิคมอุตสาหกรรมภาคกลางจาก
เครื อข่ายพันธมิตร และการต่อยอดเสริ มสร้างการเติบโตในการบริ หารจัดการรถไฟฟ้า โดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
การบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิภาพต่อส่วนร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจและการให้บริ การ
อย่างมีความรับผิดชอบพร้อมทั้งส่ งเสริ มให้ผใู ้ ช้บริ การมีโอกาสได้รับประสบการณ์ที่ดียงิ่ ขึ้น รวมถึงการดาเนินกิจกรรมอื่น
ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social & Governance : ESG) อันจะนาไปสู่การเสริ มสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน
ในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มและผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจและ
สนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ด้วยดีเสมอมา รวมทั้งขอขอบคุณคณะผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกท่านสาหรับความ
ทุ่มเทในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้กบั บริ ษทั อย่างเต็มกาลังความสามารถ โดยขอให้เชื่อมัน่ ว่าคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานของบริ ษทั จะมุ่งมัน่ ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความสานึกและความรับผิดชอบเพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ประสบ
ความสาเร็ จและเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนต่อไป
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REPORT ON THE RESPONSIBILITY OF THE BOARD OF
DIRECTORS TO FINANCIAL REPORTS

นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในงบการเงินของบริ ษทั ประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้นและงบกระแสเงินสด และ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
สารสนเทศ และตัวเลขทางการเงินที่ปรากฏในแบบ 56-1 One
Report
สาหรับปี 2564 บริ ษทั จัดทางบการเงินดังกล่าวตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยใช้เกณฑ์การบัญชี
สาหรับกิจการที่ดาเนินการต่อเนื่องเป็ นไปตามนโยบายการ
บัญชีที่เหมาะสมอย่างสม่าเสมอและการใช้ดุลยพินิจและ
ประมาณการอย่างสมเหตุสมผลและรอบคอบ รวมทั้งมีการ
เปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผา่ นการตรวจสอบซึ่งได้รับการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
ที่เป็ นอิสระจากบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบให้เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้การดาเนินงานของบริ ษทั มีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใสและน่าเชื่อถือ รวมถึงได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายใน
และระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิผล เพื่อให้มนั่ ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซ่ ึงทรัพย์สินของบริ ษทั ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริ ตหรื อการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมี
สาระสาคัญในการนี้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่
สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของข้อมูลในรายงานทางการเงิน สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และระบบการบริ หารความเสี่ ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยแสดงความเห็นในเรื่ องดังกล่าว
ไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าบริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่ดีอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจทาให้เชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า
งบการเงินดังกล่าว สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานการเงิน กฎหมาย และกฏระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

แบบ 56-1 ONE REPORT
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MESSAGE FROM THE CHAIRMAN OF THE AUDIT
COMMITTEE
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
ได้รับการแต่งตั้งตามมติของคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั มีการ
ดาเนินงานที่มีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใสและน่าเชื่อถือตามนโยบายการ
กากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยการสอบทานระบบการควบคุม
ภายในและระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิผล รวมทั้งการ
สอบทานงบการเงินดังกล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน คือ
1.
2.
3.

นางสุ วรรณี คามั่น
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสุ วรรณี คามัน่
นายกาชัย บุญจิรโชติ
นายประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นอิสระตามหน้าที่
และความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ในกฎบัตรของบริ ษทั โดยวาง
แนวทางให้บริ ษทั มีการดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
สอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและหน่วยงานกากับที่เกี่ยวข้อง โดยรับผิดชอบต่อหน้าที่
ด้วยความโปร่ งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ มีระบบ
การถ่วงดุลอานาจในการปฏิบตั ิงานและตัดสิ นใจเพื่อผลประโยชน์
สูงสุดต่อบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม

โดยสรุปผลการปฏิบัติหน้ าที่ ที่ผ่านมาดังนี้
การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 4 ครั้ง โดยกรรมการเข้าร่ วมประชุมครบทุกท่าน
รายงานทางการเงิน สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี โดยพิจารณารายการที่มีสาระสาคัญ
นโยบายบัญชี การเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงการร่ วมประชุมเพื่อสรุ ปความเห็นของผูส้ อบ
บัญชีต่องบการเงินดังกล่าว รายการสาคัญที่พบจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters) และข้อมูลอื่น ที่จะปรากฏใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นสาหรับปี 2564 บริ ษทั ได้จดั ทางบการเงินดังกล่าวอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมี
ระบบควบคุมภายในที่จาเป็ นเพียงพอต่อการจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญ
การกากับดูแลงานตรวจสอบภายใน พิจารณากาหนดและประเมินแผนการสอบทานระบบควบคุมภายในประจาปี ทุกปี
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริ ษทั โดยมอบหมายผูต้ รวจสอบภายในทาการสอบทานตามแผนการสอบทานระบบ
แบบ 56-1 ONE REPORT
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ควบคุมภายในประจาปี และรายงานผลรายไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสรุ ปแนวทางปรับปรุ ง/ แก้ไข/
เสนอแนะต่อฝ่ ายบริ หารในเรื่ องที่ทาการสอบทาน
ความเห็นสาหรับปี 2564 บริ ษทั มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม โดยไม่พบข้อบกพร่ องที่อาจมีผลกระทบต่อ
การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมาย โดยเป็ นรายการ
ที่ปกติทางธุรกิจ มีความสมเหตุสมผล เป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั และมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอ
ความเห็นสาหรับปี 2564 บริ ษทั มีรายการที่เกี่ยวโยงกันเป็ นตามเงื่อนไขการประกอบกิจการปกติและได้เปิ ดเผยรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกรายการอย่างถูกต้องและครบถ้วน
การปฎิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนด กฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอบทานการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมาย คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั อย่าง
เคร่ งครัด
ความเห็นสาหรับ ปี 2564 บริ ษทั ได้ดาเนิ นงานเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ และหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อง โดยมิ ไ ด้มี ข้อเรี ย กร้ อง/ ค่าเสี ย หาย/ ฟ้ องร้ อง/ ลงโทษ/ ค่าปรั บ จาก
หน่วยงานต่างๆ ด้วยความโปร่ งใสและถูกต้อง
การพิจารณาผูส้ อบบัญชี อาทิ การแต่งตั้ง การสอบทานค่าตอบแทน และการถอดถอนประจาปี ทุกปี โดยการประเมิน
ตามเกณฑ์ของบริ ษทั ได้แก่ ความเป็ นอิสระ ผลงาน คุณภาพและคุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ทุกปี
สาหรับปี 2565 ได้แต่งตั้ง บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต ซึ่งได้เสนอคณะกรรมการบริ ษทั

ดังนี้
ลาดับ
รายชื่ อ
1. นายปรี ชา อรุ ณนารา
2. นางสาวศิริรัตน์ ศรี เจริ ญทรัพย์
3. นางสาววธู ขยันการนาวี
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MESSAGE FROM THE CHIRMAN OF THE RISK
MANAGEMENT COMMITTEE
คณะกรรมบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั เอทีพี 30 จากัด
(มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งตามมติของคณะกรรมการบริ ษทั
ซึ่งได้ให้ความสาคัญกับการบริ หารจัดการความเสี่ ยง โดยเฉพาะ
การจัดการความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้าหมายทางธุรกิจของบริ ษทั ที่จะเป็ นผูน้ าด้านธุรกิจให้บริ การรถ
โดยสารขนส่งบุคลากรระหว่างแหล่งที่พกั อาศัยในเขตชุมชน ไป
ยังโรงงานอุตสาหกรรมหรื อสถานประกอบการในเขตนิคม
อุตสาหกรรมในภาคตะวันออก โดยการลดโอกาสความเสี่ ยงที่จะ
เกิดขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
ควบคู่กบั การสร้างมูลค่าทางธุรกิจสู่ ความยัง่ ยืนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ และผู ้
มีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน คือ
1. คุณประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์

นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.
3.
4.
5.

คุณปิ ยะ เตชากูล
คุณนิชานันท์ รัตนเกตุ
คุณธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร
คุณปัทมาพร ประสาทเขตการณ์

ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/
เลขานุการคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง

ในปี 2564 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ในกฎบัตรของ
บริ ษทั โดยกาหนดนโยบาย เสนอแนะแนวทางการบริ หารความเสี่ ยง กาหนดกรอบมาตรฐาน COSO ERM 2017 และ
กระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ซึ่งรวมถึงการกากับดูแลให้ครอบคลุมกลยุทธ์หลัก
ของบริ ษทั และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการพิจารณาติดตามและประเมินผลการบริ หารความเสี่ ยงอย่าง
เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
โดยสรุปผลการปฏิบัติหน้ าที่ ที่ผ่านมาดังนี้
การจัดประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจานวน 1 ครั้ง โดยกรรมการเข้าร่ วมประชุมครบทุกท่าน
กาหนดกรอบบริ หารความเสี่ ยง ทบทวนปัจจัยความเสี่ ยง และผลกระทบความเสี่ ยงเพื่อกาหนดแผนการบริ หาร
ความเสี่ ยงอย่างเป็ นระบบตามมาตรฐานโดยคลอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน สังคมและสิ่ งแวดล้อม ตลอดจน
บริ หารความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นใหม่ท้ งั ปัจจัยภายในและภายนอกโดยเฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวกับการเจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คง
ของบริ ษทั
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การให้การดูแลบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่สาคัญเพื่อลดโอกาสความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่อยูใ่ นระดับที่
ยอมรับได้และสามารถนาความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นมาใช้เป็ นโอกาสทางธุรกิจใหม่ของบริ ษทั
รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าบริ ษทั มีการบริ หารความเสี่ ยงที่มี
ประสิ ทธิภาพสอดคล้องกับระบบควบคุมภายในและแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการติดตามอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อให้สามารถจัดการและควบคุมความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ไม่กระทบต่อเป้าหมายของธุรกิจ ซึ่ง
เป็ นส่ วนหนึ่งที่จะทาให้บริ ษทั สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์การดาเนิ นธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่บริ ษทั อย่างยัง่ ยืน
ความเห็นสาหรับปี 2564 มีผลการดาเนินของบริ ษทั เป็ นไปตามแผนการบริ หารความเสี่ ยงที่วางไว้
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MESSAGE FROM THE CHAIRMAN OF THE CORPORATE
GOVERNANCE COMMITEE
คณะกรรมกากับดูแลกิจการของบริ ษทั เอทีพี 30 จากัด
(มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งตามมติของคณะกรรมการบริ ษทั
ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
1. คุณประเสริ ฐ
อัครประถมพงศ์
2. คุณธานินทร์
หิรัญปัณฑาพร
3. คุณปิ ยะ เตชากูล

นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์
ประธานกรรมกากับดูแลกิจการ

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการ
กรรมการไม่เป็ น กรรมการกากับดูแล
ผูบ้ ริ หาร
กิจการ
กรรมการบริ หาร กรรมการกากับดูแล
กิจการ

คณะกรรมกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่
และความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ในกฎบัตรของบริ ษทั และการ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั โดยจัดทา
นโยบายการกากับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายการต่อต้าน
คอร์ รัปชัน่ นโยบายความยัง่ ยืน จริ ยธรรมทางธุรกิจและข้อพึง
ปฏิบตั ิในการทางานให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกากับดูแลบริ ษทั

ตลอดจนการกาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และการวางแผนพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเพื่อให้องค์กรมีการ
เติบโต
โดยสรุปผลการปฏิบัติหน้ าที่ ที่ผ่านมาดังนี้
พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
พิจารณาทบทวนและปรับปรุ งคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษทั ให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับ
บริ ษทั จดทะเบียน รวมถึงการกาหนดแนวทางการพัฒนาการกากับดูแลกิจการในด้านต่างๆ
พิจารณาทบทวนและปรับปรุ งรายงานความยัง่ ยืนประจาปี 2564 โดยเพิ่ม หัวข้อประเด็นความยัง่ ยืนเรื่ องแนวทางการ
ปฏิบตั ิงานตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance) จากหัวข้อเดิมการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
และการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management)
ความเห็นสาหรับปี 2564 มุ่งมัน่ พัฒนาการดาเนิ นงานด้านการกากับดูแลกิจการเพื่อให้บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจและนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี

แบบ 56-1 ONE REPORT
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MESSAGE FROM THE NONMINATION AND
REMUNERATION COMMITTEE
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษทั เอทีพี
30 จากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งตามมติของคณะกรรมการ
บริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
1. นายกาชัย
บุญจิรโชติ
2. นายประเสริ ฐ
อัครประถมพงศ์
3. นายชาติชาย
พานิชชีวะ

นายกาชัย บุญจิรโชติ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ หาร กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษทั ได้
ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ในกฎบัตร
ของบริ ษทั และการสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
บริ ษทั ด้านการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ นโยบายการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงการสรรหา คัดเลือกและเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่
กาหนดไว้โดยสอดคล้องตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริ ษทั เพื่อเสนอเข้ารับการแต่งตั้งในการดารงตาแหน่งกรรมการ
และผูบ้ ริ หารสูงสุดขององค์กร

โดยสรุปผลการปฏิบัติหน้ าที่ ที่ผ่านมาดังนี้
พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุดย่อยและผูบ้ ริ หารระดับสูง ตามนโยบายการ
กาหนดค่าตอบแทน อาทิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ขนาดธุรกิจ สภาพแวดล้อม ผลการดาเนินงาน โดยเปรี ยบเทียบกับ
อัตราผลตอบแทนของบริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรื อใกล้เคียงกันเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ
เสนออนุมตั ิต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี
พิจารณาและให้ความเห็นการเสนอรายชื่อกรรมการ การเลือกตั้งกรรมการใหม่ การทดแทนกรรมการที่พน้ จาก
ตาแหน่ง/ วาระ/ ลาออก ตามหลักเกณฑ์การสรรหาตามคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 อาทิ ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษทั สาหรับการสรร
หากรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์การสรรหาตามคุณสมบัติขอ้ กาหนดของประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนโดยกรรมการทุกท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั และเสนออนุมตั ิต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี
แบบ 56-1 ONE REPORT
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พิจารณารับทราบและให้ความเห็นในเรื่ องที่สาคัญต่อการดาเนินงานของบริ ษทั อาทิ นโยบายด้านแผนสื บทอด
ตาแหน่ง นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
ความเห็นสาหรับปี 2564 มุ่งมัน่ พัฒนาการดาเนิ นงานเพื่อให้บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุกิจและนโยบาย
กากับดูแลกิจการที่ดีภายใต้ธรรมาภิบาลเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยัง่ ยืน
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FINANCIAL SUMMARY
The company’s revenue structure for 2019 to 2021 is as follows:
2019
390.55
66.41

Service income ATP30
Service incomeAffiliate

2020
348.02
43.07

2021
440.72
53.08

Service Income
588.00
600

600.00
413.00

386.00
400

400.00

200

390.55

348.02

66.41

440.72
43.07

200.00
53.08

0

2019

2020

Service income ATP30

2021

Service income Affiliate

Vehicles

เป้าหมายของบริษัท: ภายใน 1 ปี บริ ษทั ยังมุ่งเน้นการให้บริ การรับส่งบุคลากรเป็ นกลยุทธ์หลัก คือการรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายลูกค้าราย
ใหม่การเติบโตมากกว่า 20% จากการลดต้นทุนบริ การ เพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยี ขยายพื้นที่การให้บริ การ อีกทั้งแผนการเพิ่มรถโดยสาร
จานวน 100-150 คัน สามารถเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ และมีอตั ราการกาไรขั้นต้น 25% เข้าสู่อตั รากาไรสุ ทธิที่ 10% หลักๆ มาจากการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริ หารให้คงที่เท่ากับปี ที่ผา่ นมา อีกทั้งการนารถไฟฟ้ามาให้บริ การ, ระยะเวลา 1-3 ปี บริ ษทั จะขยายบริ การให้
ครอบคลุมพื้นที่ภายในประเทศมากขึ้น และนาเทคโนโลยีควบคุมกระบวนการเดินรถที่เรี ยกว่า Model Smart Mobility เพื่อรองรับการให้บริ การ
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสร้างการเติบโตในอนาคตที่ยงั่ ยืน อีกทั้งช่วยเสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและมีความแตกต่างจากคู่แข่งได้

Statements of financial position
1200

800
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Assets

Liabilities

Sharehloders' equity
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Ratio summary
Ratio

YE2019

YE2020

YE2021

Liquidity Ratio
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง =
อัตราส่ วนสภาพคล่ องหมุนเร็ ว =
อัตราส่ วนสภาพคล่ องกระแสเงินสด =
อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้ า =
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย Day
อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้ =
ระยะเวลาชาระหนี ้ Day
วงจรเงินสด (Cash Cycle) Day

0.81
0.67
0.81
7.82
47
11.70
31
16

0.71
0.64
0.71
6.57
56
10.46
35
21

0.66
0.60
0.67
7.30
50
11.91
31
19

Profitability Ratio
อัตรากาไรขั้นต้ น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตราส่ วนรายได้ อื่นต่ อรายได้ รวม
อัตราส่ วนเงินสดต่ อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%
%
%
%
%
%

25.69
14.79
0.42
186.39
10.20
12.64

22.53
11.56
0.16
241.08
7.34
6.96

20.52
10.89
0.36
234.05
6.68
7.21

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรั พย์
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรั พย์ถาวร
อัตราการหมุนของสิ นทรั พย์

%
%
=

6.35
16.82
62.28

3.70
13.84
50.39

3.62
13.20
54.15

อัตราส่ วนหนีส้ ิ นต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนความสามารถชาระดอกเบีย้
หนีส้ ิ นที่มีภาระดอกเบีย้ ต่ อกาไรก่ อนดอกเบีย้ จ่ าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อม
ราคาและค่ าตัดจาหน่ าย (EBIDA)
หนีส้ ิ นที่มีภาระดอกเบีย้ ต่ อกาไรก่ อนดอกเบีบ้ จ่ าย ภาษีเงินได้ (EBIT)
อัตราส่ วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ ายเงินปั นผล

=
=
=

0.86
9.71
2.13

0.95
9.78
2.85

1.22
9.51
3.85

=
=
%

266.20
1.31
55.59

307.16
0.97
67.81

502.96
0.82
65.07

Efficiency Ratio

Financial Policy Ratio
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BOARD OF DIRECTORS

นาย
ธานินทร์

นาย
ประเสริฐ

นางสม
หะทัย

นางสุ วรรณี

นายชาติ
ชาย

นายปิ ยะ

นายกาชัย

ดร. วิวฒ
ั น์

คณะกรรมการบริษัทมีท้งั หมด 8 ท่าน รายละเอียดดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื่ อกรรมการ
นายชาติชาย พานิชชีวะ
ดร. วิวัฒน์ กรมดิษฐ์
นายปิ ยะ เตชากูล
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร
นางสุ วรรณี คามั่น
นายกาชัย บุญจิรโชติ
นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์

แบบ 56-1 ONE REPORT

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการไม่ เป็ นผู้บริหาร
กรรมการไม่ เป็ นผู้บริหาร
กรรมการไม่ เป็ นผู้บริหาร
กรรมการไม่ เป็ นผู้บริหาร
กรรมการไม่ เป็ นผู้บริหาร

ได้ รับการแต่ งตั้ง
20 ตุลาคม 2548
20 ตุลาคม 2548
20 ตุลาคม 2548
20 ธันวาคม 2558
1 เมษายน 2564
25 ธันวาคม 2558
25 ธันวาคม 2558
25 กุมภาพันธ์ 2563
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GENERAL INFORMATION
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
เลขที่ประจาตัวผู้เสียภาษี
สานักงานใหญ่
โทรศัพท์ / โทรสาร
สาขามาบตาพุด ระยอง
โทรศัพท์ / โทรสาร
เว็บไซต์ บริ ษัท
จานวนหุ้นสามัญ
นายทะเบียนหลักทรั พย์
ผู้สอบบัญชี

ที่ปรึ กษาทางกฎหมาย
ผู้ควบคุมบัญชีและการเงิน
ผู้ตรวจสอบภายใน
เลขานุการบริ ษัท
นักลงทุนสัมพันธ์
ทรั พยากรบุคคล

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
บริ การ (การให้ บริ การรั บส่ งบุคลากร)
0107558000105
9/30 หมู่ 9 ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
038-468-788
13/3 ถนนมาบชลูด-แหลมสน ต.ห้ วยโป่ ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
038-683-151/ 038-337-667
www.atp30.com
682,310,058 หุ้น
บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
นางสาวกรองแก้ ว ลิมป์ กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 หรื อ
นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 หรื อ
นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730
บริ ษัท เดอะ โกลเด้ น ทรี ลีกัล จากัด
บริ ษัท ติลลีกีแอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด
นางสาวพรรณี คูหาวัลย์ / Pannee@atp30group.com/ 064-848-3656
นางสาวอรอินทุ์ อินทร์ เจริ ญสุข / Oonin@atp30group.com/ 082-716-1567
นางสุกานดา พุทธรั กษา / Sukarnda@atp30group.com/ 063-903-0049
นางสาวโชติกา วีระศิลป์ / Chotiga@atp30group.com/ 038-468-789/ 091- 774-4432
นางกาญจนา จันทร์ เกษม / Kanjana@atp30group.com/ 038-468-788/ 082-716-0588

ข้อพิพาททางกฎหมาย บริษัทไม่ มีข้อพิพาททางกฏหมายที่อาจมีผลกระทบด้ านลบต่ อการดาเนินธุรกิจอย่ างมีนัยสาคัญ
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1.

โครงสร้ างและการดาเนินงานของบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นผูใ้ ห้บริ การรถโดยสารรับส่ งบุคลากรระหว่างแหล่งที่พกั อาศัยในเขตชุมชนไปยังโรงงาน
อุตสาหกรรมหรื อสถานประกอบการ โดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ซึ่ งได้รับใบอนุญาตผูป้ ระกอบการขนส่ งไม่ประจาทาง
จากกรมการขนส่ งทางบกและมาตรฐานการบริ หารความปลอดภัยทางถนน (BSI ISO39001: 2012 Road traffic safety management system) มาใช้
ในการบริ หารจัดการกระบวนการเดินรถเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การต่อลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด ทั้งยังให้ความสาคัญในการ
พัฒนาคุณภาพของพนักงานโดยเฉพาะนักขับตั้งแต่กระบวนการสรรหาค่าตอบแทนและสวัสดิการ การอบรม การสร้างจิตสานึกในการให้บริ การ
และปลูกฝังการใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตและทรัพย์สินของผูโ้ ดยสารและผูร้ ่ วมใช้เส้นทาง โดยยึดหลักนโยบายที่สาคัญดังนี้
•
หลักความปลอดภัย (Safety)
บริ ษทั ร่ วมกับอมตะดิคอล เซนเตอร์ ซึ่ งเป็ นแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านอาชีวะอนามัยได้จดั ทามาตรฐานสุ ขภาพของพนักงานและนักขับ
ตามมาตรฐานสากลของผูข้ บั ขี่รถยนต์สาธารณะเพื่อเป็ นแนวทางในการคัดเลือกพนักงานขับรถของบริ ษทั
บริ ษทั ได้จดั ให้มีการสุ่ มตรวจแอลกอฮอล์และสารเสพติด กับนักขับในการปฏิบตั ิ การขับรถอย่างต่อเนื่อง จากนั้นรายงานให้ลูกค้า
ทราบโดยตรง
บริ ษทั ได้ติตตั้งระบบติดตามพฤติกรรมการขับรถบนรถโดยสารทุกคันที่ให้บริ การเพื่อตรวจสอบพฤติกรรม (Unsafe action) ของนัก
ขับทุกคน
บริ ษทั ได้จดั ให้มีโครงการสารวจสภาวะไม่ปลอดภัย (Unsafe condition) บนเส้นทางที่ให้บริ การ เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่พนักงานขับ
รถเพื่อรณรงค์ไม่ให้เกิดอุบตั ิเหตุอย่างต่อเนื่อง
•
หลักความน่ าเชื่ อถือ (Reliability)
บริ ษทั ได้เป็ นผูร้ ิ เริ่ มใช้คชั ซี และเครื่ องยนต์ใหม่ (ป้ายแดง) ในการประกอบรถบัสสาหรับรับส่ งบุคลากร แทนรถบัสที่ประกอบจาก
ชิ้นส่วนอะไหล่เก่าเพื่อเป็ นการลดปัญหารถเสี ยในระหว่างการให้บริ การ
บริ ษทั ได้จดั ให้มีการตรวจเช็คและทาการซ่อมบารุ ง ( Preventive maintains ) อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่องเพื่อป้องกันปั ญหารถเสี ย
ระหว่างให้บริ การ
บริ ษทั ได้จดั ให้มีคู่มือการทางานของพนักงานขับรถและการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องให้พนักงานขับรถได้ตระหนักถึงความสาคัญของ
งานที่รับผิดชอบ
บริ ษ ัท ได้จัด ให้ มี ร ะบบ GPS ในการติ ด ตามการปฏิ บัติ ง านบนรถโดยสารแบบ Real time โดยมี เ จ้าหน้าที่ ฝ่ ายปฏิ บัติ การเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการติดตามการให้บริ การและช่วยเหลือนักขับตลอดเวลา
บริ ษทั ได้จดั ให้มีหน่วยบริ การเคลื่อนที่ Mobile Unit เพื่อทาการซ่อมแซมรถที่ให้บริ การได้ตลอดเวลา
•
หลักความสะดวกสบาย (Comfort)
บริ ษทั ได้ร่วมกับอู่ต่อตัวถังทาการออกแบบรถที่ใช้ในการรับส่ งพนักงานโดยเฉพาะทาให้รถที่ให้บริ การมีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
ลักษณะงานรับส่งพนักงาน ทั้งในด้านความสะดวกสบาย การทาความสะอาด ตลอดจนการป้องกันปัญหาเรื่ องโรคระบาดต่างๆ
บริ ษทั ได้ทาการติ ดตั้งเครื่ องปรับอากาศใหม่บนรถที่ให้บริ การทุกคัน ดังนั้นจึ งมัน่ ใจได้ว่ารถปรั บอากาศที่ ให้บริ การทุกคันจะ
สามารถควบคุมอุณหภูมิได้เป็ นอย่างดี
บริ ษทั ได้จดั ให้มีอุปกรณ์อานวยความสะดวก อาทิเช่น ทีวี วิทยุ เครื่ องเล่น VCD บนรถโดยสารทุกคัน เพื่อเป็ นการอานวยความ
สะดวกในระหว่างการเดินทาง
บริ ษทั ได้จดั เจ้าหน้าที่ทาการตรวจเช็คสภาพภายในรถตลอดจนอุปกรณ์อานวยความสะดวกต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีจานวนลูกค้า 54 ราย ถือเป็ นจานวนน้อย หากเปรี ยบเทียบกับปริ มาณโรงงานอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก
แนวโน้มในอนาคตบริ ษทั สามารถขยายฐานลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในการร่ วมมือกับทาง TTTH ที่เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่
มีเครื อข่ายจานวนมากก็จะสนับสนุนให้สามารถขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นได้ และบริ ษทั ยังให้ความสาคัญในการพัฒนาเรื่ องเทคโนโลยีเพื่อ
ตอบโจทย์ความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ อาทิ Connect social, Sharing of Bus, EV, Automatically vehicle ถือเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี การ
ลดต้นทุน เพิม่ อัตราการเติบโตและเพิม่ ศักยภาพการแข่งขัน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
บริ ษทั มีชื่อเดิมว่า บริ ษทั อมตะ ทรานสปอร์ ต 30 จากัด เริ่ มดาเนินธุรกิจเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2548 โดยมีผกู ้ ่อตั้ง 3 ท่านได้แก่นายชาติ ชาย
พานิชชีวะ ดร. วิวฒั น์ กรมดิษฐ์ และนายปิ ยะ เตชากูล ซึ่งมีนายปิ ยะฯ ที่เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับขนส่ง จึงเล็งเห็นโอกาสทาง
ธุรกิจจากการเดินทางของพนักงานที่ทางานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่จะอยูใ่ นเขตนิคมอุตสาหกรรมที่ต้งั อยูห่ ่างไกลจากที่พกั อาศัย จึงทา
ให้ เ กิ ด ข้อ จ ากัด สาหรั บ ผูป้ ระกอบการในการคัด สรรพนักงานที่ มี ศ ักยภาพจากความไม่ สะดวกในการเดิ น ทาง จากข้อ จ ากัด ดัง กล่ าวท าให้
ผูป้ ระกอบการเกิดความต้องการสรรหาผูใ้ ห้บริ การรับส่งบุคลากรที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและมืออาชีพ อย่างมาก อีกทั้งแนวโน้มอุตสาหกรรมทางภาค
ตะวันออกมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจึงทาให้ธุรกิจนี้สามารถขยายการเติบโตได้อย่างมาก
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สาคัญของบริษัท พอสังเขป ดังนี้
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การพัฒนาการที่สาคัญ
เดือน ต.ค. บริ ษทั เริ่ มดาเนินธุรกิจในนามบริ ษทั อมตะ ทรานสปอร์ต 30 จากัด มีสานักงานใหญ่อยูท่ ี่นิคมอมตะซิต้ ี ชลบุรี เลขที่
700/199 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 โดยได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งทางบกเป็ นระยะเวลา 5 ปี มีทุนจด
ทะเบียน 1.00 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
เดือน พ.ย. มีการเพิ่มทุนเป็ น 5.00 ล้านบาท โดยเสนอขายให้ผถู ้ ือหุน้ รายเดิม เพื่อนาเงินมาขยายการให้บริ การเดินรถและใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียน
เดือน พ.ค. มีการเพิ่มทุนเป็ น 10.00 ล้านบาทโดยเสนอขายให้ผถู ้ ือหุ้นรายเดิม เพื่อนาเงินมาขยายการให้บริ การเดินรถแล้วใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
บริ ษทั เริ่ มนารถบัสที่มีคซั ซีและเครื่ องยนต์ใหม่จากผูผ้ ลิต ฮีโน่ รุ่ น RK มาใช้ในกิจการ
บริ ษทั ได้ขยายพื้นที่ไปยังนอกเขตนิคมอมตะซิต้ ี ระยอง เพื่อให้คลอบคลุมในเขตภาคตะวันออก
บริ ษทั ได้ขยายพื้นที่ไปยังนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และเดือน ส.ค. ได้เพิ่มทุนเป็ น 20.00 ล้านบาท โดยเสนอขาย
ให้ผถู ้ ือหุ้นรายเดิม เพื่อนาเงินมาขยายการให้บริ การเดินรถและใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
บริ ษทั เริ่ มนารถบัสที่มีคซั ซีและเครื่ องยนต์ใหม่จากผูผ้ ลิต สแกนเนียจากประเทศสวีเดน รุ่ น K310 และ K250 อีกทั้งการนา
เทคโนโลยีเข้ามาควบคุมกระบวนการเดินรถด้วยระบบดาวเทียม GPS มาติดตั้งในรถโดยสารของบริ ษทั ทุกคัน แบบ Real Time
โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการเป็ นผูต้ รวจสอบสถานะ 24 ชัว่ โมง ซึ่งสามารถบันทึกสถานะของรถโดยสารแบบย้อนกลับ (Log
sheet) เพื่อเป็ นการควบคุมพร้อมให้บริ การก่อนเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 นาทีและควบคุมความเร็ วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
สาหรับรถบัสและควบคุมความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชัว่ โมงสาหรับรถตู้ อีกทั้งสรุ ปรายการข้อมูลการรับส่งให้กบั ลูกค้าทราบ
ทุกวัน (Daily report)
เดือน ม.ค. บริ ษทั ได้รับต่อใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเป็ นระยะเวลาอีก 5 ปี และเดือน ธ.ค. บริ ษทั ได้ทาการเพิ่มทุนเป็ น
40.00 ล้านบาท โดยเสนอขายให้ผถู ้ ือหุ้นรายเดิม เพื่อนาเงินมาขยายให้การให้บริ การเดินรถและใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
บริ ษทั มีการจัดตั้งโครงการ 12 ยิม้ สาหรับนักขับในการขับขี่อย่างปลอดภัย รักษามารยาท รักษารถดี เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุน้
ให้นกั ขับมีการขับขีท่ ี่มีคุณภาพต่อผูโ้ ดยสาร โดยการให้โบนัสพิเศษตามเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนด
บริ ษทั ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรชัน่ จากัด
บริ ษทั ได้เปิ ดสาขามาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง สาหรับรองรับการให้บริ การพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคม
อื่นๆ ใกล้เคียง และเริ่ มติดตั้งระบบปรับอากาศและอุปกรณ์อานวยความสะดวกต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อสุขอนามัยที่ดีต่อผูโ้ ดยสาร
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ปี
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2565

การพัฒนาการที่สาคัญ
บริ ษทั ได้ขยายพื้นที่ไปยังนิคมอุตาหกรรมโรจนะ จังหวัดระยอง อีกทั้งการนา Tablet หรื อ Smartphone เข้ามาใช้ในการควบคุม
กระบวนการเดินรถโดยสาร เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆ แบบ Real time
วันที่ 12 มี.ค. บริ ษทั ได้เรี ยกประชุมประจาปี 2558 มีมติอนุมตั ิเรื่ องสาคัญ ดังนี้
•
เพิ่มทุนเป็ น 70.00 ล้านบาท โดยเสนอขายให้ผถู ้ ือหุ้นรายเดิม
•
ประกาศจ่ายเงินปันผลจานวน 27.00 ล้านบาท กาหนดจ่ายวันที่ 30 มิ ย. 2558
วันที่ 14 มี.ค. บริ ษทั ได้เรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2558 มีมติอนุมตั ิเรื่ องสาคัญ ดังนี้
•
การแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
•
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาทเป็ น 0.25 บาท
•
เพิ่มทุนเป็ น 110.00 ล้านบาท จานวนหุ้นสามัญ 440.00 ล้านหุ้น และเสนอขายหุน้ สามัญใหม่จานวน 160.00 ล้านหุ้นต่อ
ประชาชนครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
- เดือน ม.ค. บริ ษทั ได้รับต่อใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเป็ นระยะเวลาอีก 5 ปี
- วันที่ 4 เม.ย. บริ ษทั ประกาศจ่ายเงินปันผลจานวน 9.68 ล้านบาทหรื อ 82.92% หุ้นละ 0.022 บาท กาหนดจ่ายวันที่ 1 พ .ค. 2559
วันที่ 3 เม.ย. ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2560 มีประกาศจ่ายเงินปันผลจานวน 19.68 ล้านบาทหรื อ 94.74% หุน้ ละ 0.004473 บาท
กาหนดจ่ายวันที่ 2 พ .ค. 2560
- เดือนส.ค. บริ ษทั ได้รับมาตรฐานการบริ หารความปลอดภัยทางถนน (BSI ISO39001: 2012 Road traffic safety management
system) ระยะเวลา 3 ปี
วันที่ 2 เม.ย. ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2561 มีประกาศจ่ายเงินปันผลจานวน 15.64 ล้านบาทหรื อ 62.96% หุน้ ละ 0.004473 บาท
กาหนดจ่ายวันที่ 30 เม ย. 2561
วันที่ 2 เม.ย. ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562 มีประกาศจ่ายเงินปันผลจานวน 21.63 ล้านบาทหรื อ 56.51% หุน้ ละ 0.040 บาท
กาหนดจ่ายวันที่ 30 เม .ย.2562
วันที่ 5 พ.ย. ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2562 มีประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจานวน 12.35 ล้านบาทหรื อ 36.02%
กาหนดจ่ายวันที่ 4 ธ.ค. 2562
วันที่ 1 เม.ย. ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 มีประกาศจ่ายเงินปันผลจานวน 12.35 ล้านบาทหรื อ 55.59% หุน้ ละ 0.020 บาท
กาหนดจ่ายวันที่ 30 เม.ย. 2563
เดือนส.ค. บริ ษทั ได้รับมาตรฐานการบริ หารความปลอดภัยทางถนน (BSI ISO39001: 2012 Road traffic safety management system)
ระยะเวลา 3 ปี
- เดือน ม.ค. บริ ษทั ได้รับต่อใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเป็ นระยะเวลาอีก 5 ปี
วันที่ 24 ก.พ. ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2564 มติอนุมตั ิเรื่ องสาคัญ ดังนี้
•
บริ ษทั ได้เพิ่มทุนจานวน 65.00 ล้านหุ้นหรื อ 9.53% ให้กบั บุคคลในวงกาจัด (Private Placement) ให้แก่ บริ ษทั โตโยต้า
ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จากัด ในราคาหุ้นละ 0.99 บาท ซึ่งได้รับเงินเมื่อวันที่ 8 มี.ค. และเพิ่มกรรมการ 1 ท่านจาก TTTH ตาม
สัดส่วนการเพิ่มทุน
วันที่ 2 เม.ย. ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 มีประกาศจ่ายเงินปันผลจานวน 20.47 ล้านบาทหรื อ 74.95% กาหนดจ่ายวันที่ 30
เม.ย. 2564
- เดือน ม.ค. บริ ษทั ได้ขยายพื้นที่ไปยังนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม สระบุรี เพื่อให้คลอบคลุมในเขตภาคกลาง
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รางวัลแห่ งความภาคภูมิใจ
ใบรับรองมาตรฐานการบริ หารความปลอดภัยทางถนน (BSI
ISO39001: 2012)

เอกสารประกอบ

ใบอนุญาตผูป้ ระกอบการขนส่งไม่ประจาทางจากกรมการขนส่ง
ทางบก

SET Awards 2021 “Outstanding Investor Relation Awards”
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เครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษทั มีการออกเครื่ องมือทางการเงินในรู ปแบบการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดกับทาง บจ. โตโยต้า ทูโช ไทย โฮล
ดิ้งส์ จานวน 65.00 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.99 บาท ได้รับชาระเงินวันที่ 8 มีนาคม 2564 จานวน 64.35 ล้านบาท ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์การใช้เงินตามแบบ
รายการการเพิม่ ทุนและสารสนเทศเกี่ยวกับการอออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดตามที่ได้ขออนุญาจากสานักงาน ก.ล.ต.
ในการใช้เงินตามโครงการลงทุนในรถโดยสารของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียด ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
วัตถุประสงค์การใช้ เงิน
ประมาณการใช้ เงิน จานวนเงินใช้ ไป ยอดคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายค่าแรงและผลประโยชน์ของนักขับและพนักงานฝ่ ายปฎิบตั ิการ
30.00
23.00
7.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถโดยสาร
20.00
20.00
ค่าบริ การเกี่ยวกับเทคโนโลยีสาหรับกระบวนการเดินรถโดยสาร
10.00
6.00
4.00
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
4.35
4.35
รวม
64.35
53.35
11.00
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่ อนไขและวิธีการพิจารณาคาขอให้รับหุ้นสามัญในส่ วนเพิ่มทุนเป็ น
หลักทรั พ ย์จดทะเบี ยน พ.ศ. 2558 ลงวัน ที่ 11 พฤษภาคม 2558 จากที่ บริ ษทั ได้แ สดงราคาตลาดถัว เฉลี่ ยถ่ ว งน้ าหนัก ของหุ้นของบริ ษทั ตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว ย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 1.11 บาทต่อหุ้น ดังนั้นราคาเสนอขาย
0.99 บาทเป็ นราคาเสนอขายที่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ ยจึงเข้าข่ายต้องถูกกาหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ตามประกาศ
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้ มาจากแหล่งรายได้ 2 ประเภท ดังนี้
1.
รายได้จากการให้บริ การประกอบด้วย รถโดยสารของบริ ษทั และรถโดยสารร่ วมบริ การ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย
ประเภทรถโดยสาร
จานวนที่นั่ง จานวนรถโดยสาร
รถบัส
มากกว่า 40
257
รถมินิบสั / รถไมโครบัส ไม่เกิน 21 / 30
42
รถตู้ วีไอพี / รถตู้
ไม่เกิน 10 / 13
217
รถร่ วมบริ การ
72
รวม
588
2.

รายได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สินและรายได้อื่น อาทิ รายได้จากการให้บริ การด้าน
การบริ หารเพิ่มเติมแก่รถร่ วมบริ การ เงินรับคืนกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงานลาออก และการขายอะไหล่ที่เสื่ อมสภาพ
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ภาพตารางแสดง โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท สาหรับปี 2562 ถึงปี 2564 รายละเอียดดังนี้
รายได้ รวม
คัน
รายได้ จากการให้ บริการ
1. รถโดยสารของบริษัท
1.1 รถบัส
1.2 รถมินิบสั
1.3 รถตู้ /รถตู้ วีไอพี
2. รถโดยสารร่ วมบริการ
รวมรายได้ จากการให้ บริการ
รายได้อื่น

308
192
30
86
74
382

ปี 2562
จานวน
ร้ อยละ
390.55
295.36
37.15
58.04
66.41
456.96
1.93

85.47%
64.64%
8.13%
12.70%
14.53%
100.00%

คัน

ปี 2563
จานวน
ร้ อยละ

347
211
38
98
66
413

348.02
259.56
35.36
53.10
43.07
391.09
0.64

88.99%
66.37%
9.04%
13.58%
11.01%
100.00%

คัน
516
257
42
217
72
588

(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2564
จานวน
ร้ อยละ
440.72
321.81
40.95
77.96
53.08
493.80
1.79

89.25%
65.17%
8.29%
15.79%
10.75%
100.00%

ภาพกราฟโครงสร้ างรายได้ จากการให้ บริการแยกตามอุตสาหกรรมของลูกค้า สาหรับปี 2562 ถึงปี 2564 ดังนี้
หน่ วย: ล้ านบาท

รายได้ จ ากการให้ บ ริ ก าร

160.00
120.00
80.00
40.00
0.00

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564

จากภาพแสดงสัดส่ วนรายได้จากการให้บริ การแยกตามอุตสาหกรรมของลูกค้าที่มีความหลากหลาย เนื่องจากบริ ษทั ต้องการบริ หารความ
เสี่ ยงของที่มีธุรกิจประเภทเดียวกันที่มีการกระจุกตัวและพึ่งพิงกลุ่มอุตสาหกรรมใดๆ มากเกินไป ซึ่ งเป็ นความเสี่ ยงในอนาคตที่วิกฤตจากเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม สิ่ งแวดล้อมและเทคโนโลยี กับกลุ่มธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริ ษทั ทาให้รายได้ค่าบริ การลดลงอย่างมีสาระสาคัญได้
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ข้ อมูลเกี่ยวกับการให้ บริการ
1. ลักษณะการให้ บริการ บริ ษทั มีแหล่งรายได้ภายในประเทศ 100% โดยมีสัดส่วนรายได้ออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
รายได้ จากการให้ บริการรถโดยสารของบริษัท:
รถโดยสารของบริ ษทั ทุกคันต้องมีลกั ษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็ นพื้นสี เหลือง ตัวอักษรและตัวเลขเป็ น
สี ดาขึ้นต้นด้วย 30-xxxx และมีโครงสร้างรถโดยสารที่เหมาะสมกับการรับส่ งบุคลากร มีความปลอดภัยและสะดวกสบายต่อผูโ้ ดยสาร โดย
บริ ษทั ได้ร่วมมือกับผูผ้ ลิตและจาหน่ายรถชั้นนา อาทิ ฮีโน่ สแกนเนี ยและเมอร์ เซเดส-เบนซ์ โตโยต้า และยู่ทง เป็ นต้น ในการออกแบบ
โครงสร้างรถโดยสารที่เป็ นมาตรฐาน
รายได้ จากการให้ บริการรถโดยสารร่ วมบริการ:
รถโดยสารร่ วมบริ การเป็ นรถโดยสารที่อยูภ่ ายใต้การบริ หารจัดการของบริ ษทั จากการคัดเลือกและกาหนดนโยบาย ซึ่งเป็ นทั้งบุคคล
หรื อนิติบุคคล แต่ตอ้ งได้รับอนุญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบการรถโดยสารขนส่งไม่ประจาทางจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น
ภาพแสดง ขั้นตอนการจัดหาและให้ บริการลูกค้า
การนาเสนอรู ปแบบรถและเส้ นทางเดิน
รถให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า

ประเภทรถโดยสารจานวนรถ/ จานวน
ผูโ้ ดยสาร/ เส้นทาง/ ตารางเวลาการเดิน
รถ/ ค่าใช้จ่าย

ลูกค้ าลงนามในสั ญญาว่ าจ้ าง
บริการรับส่ งบุคลากร

กรณีใช้ รถของบริษัท

รถโดยสารขนาดใหญ่ อาทิ รถ
บัส / รถมินิบัส

กรณีใช้ รถร่ วม

รถตู้ / รถตู้วีไอพี

จัดหารถให้ ตรงตามความ
ต้ องการของลูกค้ า

คัดสรรบุคลากรเพื่อเป็ นนัก
ขับ

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนัก
ขับก่ อนการให้ บริการ

รถบัส / รถตู้

พร้ อมให้ บริการรับส่ ง
บุคลากร

บริษัทบริหารจัดการรับส่ งบุคลากรตาม
เส้ นทางที่ตกลงไว้ กับลูกค้ า

บริษัทคัดเลือกรถร่ วม

บริษัทจัดทารายงานการ
เดินทางประจาวันเพื่อ
รายงานแก่ ลูกค้ า

บริษัทเรียกเก็บค่ าบริการกับ
ลูกค้ าตามสั ญญา

1.
2.

บริ ษทั ร่ วมประชุมกับลูกค้า เพื่อกาหนดแผนการให้บริ การ อาทิ จานวนคน เส้นทาง ตารางเวลาการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ตลอดจนออกแบบประเภทรถโดยสารให้เหมาะสมกับลูกค้า และสรุ ปค่าใช้จ่ายในการบริ การทั้งหมดให้กบั ลูกค้าพิจารณา
เมื่อลูกค้าตกลงว่าจ้าง ทางบริ ษทั จะจัดทาสัญญาการให้บริ การขนส่งบุคลากร (Employee transportation Service Agreement)
ตามที่ได้ตกลงกับทางลูกค้า
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3.

บริ ษทั ดาเนินการจัดหารถโดยสารและนักขับสาหรับการเตรี ยมการให้บริ การกับลูกค้า รายละเอียดดังนี้
กรณี ใช้รถโดยสารของบริ ษทั : บริ ษทั มีท้ งั รถโดยสารเดิมและรถโดยสารใหม่ หากลูกค้าเลือกใช้รถโดยสารใหม่
บริ ษทั จะดาเนินการสั่งซื้ อรถโดยสารใหม่ตามประเภทที่ได้ตกลงกับลูกค้าตามสัญญา ซึ่ งถ้าเป็ นรถบัสจะมีการสั่ง
ประกอบรถ เช่น การสั่งซื้อโครงรถและเครื่ องยนต์ (Chassis) และทาตัวถัง (Body) พร้อมตกแต่งจากผูป้ ระกอบชั้นนา
และสรรหานักขับและให้การอบรมก่อนปฏิบตั ิงานจริ ง
กรณี ใช้รถโดยสารร่ วมบริ การ : ส่ วนใหญ่เป็ นประเภทรถตูแ้ ละมีรถบัสไม่มากโดยการทาสัญญากับรถร่ วมเป็ นรายปี
ทุกปี ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั หาลูกค้าและควบคุมมาตรฐานการให้บริ การกับรถร่ วมในนามของ บมจ. เอทีพี 30
ภาพแสดง ขั้นตอนการให้ บริการรับส่ งบุคลากร

จุดจอดรถ ATP30
ระบบดาวเทียมติดตามรถ

ศูนย์ ควบคุมการเดินรถ
จุดรับส่ งที่ 1
จุดรับส่ งที่ 2

จุดรับส่ งที่ 3

จุดรับส่ งที่ 4

-

สถานประกอบการ

นักขับจะนารถมายังจุดจอดรถ เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการตรวจสอบสภาพรถ ทาความสะอาดและความเรี ยบร้อย
ภายในรถโดยสารก่อนปฏิบตั ิหน้าที่ 30 นาที
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ (เจ้าหน้าที่ OP) จะทาการสุ่ มวัดระดับแอลกอฮอล์และสารเสพติด รวมถึงสภาพความพร้อม
ของร่ างกายและจิตใจของนักขับประจาวัน เพื่อบันทึกและรายงานให้กบั ลูกค้าทราบ ดังนั้นนักขับต้องมีความพร้อม
ในการปฏิ บัติหน้าที่ และควรมี ระดับแอลกอฮอล์เท่ากับ 0 มิ ลลิ กรั มเปอร์ เซ็ นต์ หากทางเจ้าหน้าที่ OP พบระดับ
แอลกอฮอล์มีมากกว่า 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์มีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1.
ระดับแอลกอฮอล์น้อยกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ทางเจ้าหน้าที่ OP จะทาการประเมินความพร้อมของนัก
ขับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้หรื อไม่ โดยเจ้าหน้าที่ OP จะดาเนินการติดตามและควบคุมการ
ปฏิบตั ิงานตลอดเวลา
2.
ระดับแอลกอฮอล์มากกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ถือว่าเข้าข่ายเป็ นผูเ้ มาสุ รา ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 16
(พ.ศ. 2537) และเป็ นผูท้ ี่ถูกห้ามขับขี่รถตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก (พ.ศ. 2522) ทางเจ้าหน้าที่ OP จะ
ดาเนิ นการหานักขับมาทดแทนหรื อเป็ นผูด้ าเนิ นการขับแทน (เฉพาะมี ใบขับขี่รถโดยสารไม่ประจาทาง
เท่านั้น)
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-

-

นักขับจะประจาที่ตามจุดรับ-ส่ง ตามเวลาและเส้นทางที่ได้ตกลงไว้กบั ลูกค้า
นักขับจะทาการบันทึกเวลาที่ ถึงและออกจากจุดรับ -ส่ งและบันทึกจานวนพนักงานที่ข้ ึนรถ เพื่อเป็ นข้อมูลให้กับ
เจ้าหน้าที่ OP
เมื่อนักขับดาเนินการรับส่งบุคลากรยังจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยแล้ว จะต้องนารถไปยังจุดจอดรถที่กาหนดไว้
เพื่อเตรี ยมตัวรับส่งบุคลากรในรอบถัดไป
เจ้าหน้าที่ OP จะนาข้อมูลที่ได้จากนักขับ มารวบรวมเพื่อจัดทารายงานประจาวันเพื่อส่ งให้แก่ลูกค้าและส่ งให้ทาง
บัญชีดาเนินการวางบิลใบแจ้งหนี้เมื่อให้บริ การครบรอบเดือน
บริ ษทั จะร่ วมกับลูกค้าในการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม โดยการพิจารณาจากข้อมูลการใช้บริ การของลูกค้า
ประจาเดือน เช่น เส้นทาง เวลาและจุดรับส่ ง จัดประเภทรถโดยสารให้เหมาะสมกับจานวนบุคลากร อาทิ รถบัส รถ
มินิบสั รถตู้ และรถตู้ วีไอพี
รถโดยสารของบริ ษทั ทุกคันมีระบบติดตามด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS Tracking) ซึ่ งทางานร่ วมกับ Software ที่
เรี ยกว่า GPS Tracking System มี หน้าที่ เก็บรวบรวมข้อมูล เช่ น ความเร็ วรถ สถานะของรถ ระดับน้ ามัน เป็ นต้น
สามารถตรวจสอบตาแหน่งที่อยู่ปัจจุบนั และตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ตลอดเวลา นอกจากนี้บริ ษทั ได้กาหนดให้
รถโดยสารร่ วมบริ การทุกคันต้องติดระบบดังกล่าวด้วย
ภาพแสดงตัวอย่าง การใช้ โปรแกรมติดตามรถโดยสารด้ วยสัญญาณดาวเทียม

ที่มา : ข้อมูลจากบริ ษัท

-

-

บริ ษทั ได้ทดลองใช้แอพพลิเคชั่นชื่ อ ATP30 Passenger นวัตกรรมตัวล่าสุ ดที่บริ ษทั จัดเตรี ยมไว้สาหรับบริ การลูกค้าและ
ผูโ้ ดยสาร ผ่านอุปกรณ์สมาร์ ทโฟน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผใู ้ ช้บริ การสามารถทราบตาแหน่งของการเดินรถของ
บริ ษทั ในการบริ หารจัดการระยะเวลารอคอยรถตามจุดจอดให้ใกล้เคียงที่สุด
บริ ษทั มีระบบ Great Corner ในการควบคุมปริ มาณการใช้น้ ามันเป็ นระบบเซ็นเซอร์ เพื่อตรวจวัดปริ มาณน้ ามันในถังของรถ
แต่ละคัน โดยทางบริ ษทั ได้ใช้ในการติดตามความผิดปกติของปริ มาณน้ ามัน หากมีการลดลงอย่างมีสาระสาคัญทางเจ้าหน้าที่
OP ต้องหาสาเหตุและรายงานต่อผูบ้ ริ หารทันที
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ภาพแสดงตัวอย่าง การติดตามการใช้ น้ามันและสถานะของรถโดยสารแต่ ละคัน

ที่มา : ข้อมูลจากบริ ษัท

2.

การตลาดและการแข่งขัน
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ
ก. มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)
ตารางแสดง สรุปอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย
อัตราการเติบโตเศรษฐกิจ (%)
ปี 2563
ปี 2564
GDP (ณ ราคาคงที่)
-6.2
1.6
การลงทุนรวม
-4.8
3.4
ภาคเอกชน
-8.2
3.2
ภาครัฐ
5.1
3.8
การบริ โภคภาคเอกชน
-1.0
0.3
การอุปโภคภาครัฐบาล
1.4
3.2
มูลค่าการส่งออกสิ นค้า
-6.5
18.8
ปริ มาณ
-5.8
15.0
มูลค่าการนาเข้าสิ นค้า
-13.8
23.4
ปริ มาณ
-10.5
18.3

ประมาณการปี 2565
3.5 - 4.5
4.0
3.8
4.6
4.5
-0.2
4.9
3.9
5.9
4.4

ที่มา: สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (มีนาคม 2565)

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 1.9 ปรับตัวดีข้ ึนจากการลดลงร้อยละ 0.2 ในไตรมาสก่อนหน้า (%YoY)
และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของปี 2564 ขยายตัวจากไตรมาสที่สามของปี 2564 ร้อยละ 1.8 (QoQ_SA)
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.5 - 4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุ นสาคัญจากการปรับตัวดีข้ ึนของอุป
สงค์ภายในประเทศการฟื้ นตัวของภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งการขยายตัวอย่างต่อเนื่ องของการส่ งออกและแรงขับเคลื่อนจากการลงุทน
ภาครัฐ โดยคาดว่ามูลค่าการส่ งออกสิ นค้าในรู ปดอลลาร์ สรอ. จะขยายตัวร้อยละ 4.9 การอุปโภคบริ โภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว
ร้อยละ 4.5 และร้อยละ 3.8 ตามลาดับ และการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 4.6 ส่วนอัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปเฉลี่ยอยูใ่ นช่วงร้อยละ 1.5 - 2.5 และ
ดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลร้อยละ 1.5 ของ GPD (รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2564 และแนวโน้มปี 2565
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ข.

ราคาน้ามันดิบในตลาด WTI
ราคาน้ามันดิบในตลาด WTI

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

ค.

ราคาพลังงาน
ราคาน้ามันดีเซลในประเทศไทย
ราคาน้ ามันดีเซลในประเทศไทย ระหว่างปี 2562 - ปี ปัจจุบนั

35
30
25

ราคาน้ ามันเซลในประเทศ
ไทย ระหว่างปี 2562 ปัจจุบนั

20

08 Jan
21 Feb
30 Apr
28 Jun
5 Sep
30 Oct
10 Dec
16 Jan
22 Feb
18 Mar
30 Apr
3 Jun
11 Jul
20 Aug
6 Oct
14 Nov
18 Dec
29 Jan
26 Feb
24 Mar
14 May
8 Jun
14 Jul
18 Aug
25 Sep
14 Oct
1 Nov
27 Nov
29 Dec
27 Jan

15

2019

2020

ที่มา : ราคานา้ มันย้ อนหลัง บริ ษัท เชลล์แห่ งประเทศไทย จากัด , 2565

-

2021

2022

ราคาน้ามันดิบดูไบในปี 2564 ปรับเพิม่ ขึน้ ตามข้ อมูลจริงที่สูงกว่าที่คาดการณ์ ดังนี้
อุปสงค์น้ ามันในช่ วงฤดู หนาว (ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 และไตรมาสที่ 1 ปี 2565) เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด เพื่อใช้ผลิ ตไฟฟ้ าแทนก๊าซ
ธรรมชาติที่ราคาเพิ่มขึ้นมากกว่าน้ ามัน
หลายประเทศผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด
อุปทานของกลุ่ม OPEC เพิม่ ขึ้นน้อยกว่าคาดเนื่องจากบางประเทศ เช่น ไนจีเรี ย ไม่สามารถเพิม่ กาลังการผลิตได้ตามข้อตกลง เพราะ
ข้อจากัดเรื่ องเงินลงทุนและการปิ ดซ่อมบารุ งที่ล่าช้า (รายงานนโยบายการเงิน เดือนธันวาคม 2564)
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ง.

ภาวะอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรมภายในประเทศ
จานวนนิคมอุตสาหกรรมทั้งประเทศ ข้ อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564

จานวนนิคมอุตสาหกรรม

กลาง
18

ตะวันตก
1

ตะวันออก
41

เหนือ
2

ใต้
2

ตะวันออกเฉียงเหนือ
1

รวมทั้งประเทศ
65

ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย (กนอ.),ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564

จานวนนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ณ เดือนธันวาคม 2564 มีจานวนทั้งสิ้ น 65 นิคม โดยส่ วนมากนิคมอุตสาหกรรมกว่าครึ่ ง
ของประเทศตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก เนื่องจากมีความสะดวกในการขนส่ งใกล้กบั กรุ งเทพมหานครและยังเป็ นเขตที่ปลอดภัยจากการ
เกิดอุทกภัย ทั้งนี้ ข้อมูลสถานภาพทางการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย (กนอ.) ณ เดือนธันวาคม
2564 ระบุว่ามีจานวนผูใ้ ช้ที่ดินหรื อจานวนผูป้ ระกอบการในนิคมเท่ากับ 5,050 โรงงาน จานวนคนงานทั้งสิ้ น 815,804 คน โดยมีพ้ืนที่นิคม
ตามแผนแม่บทเท่ากับ 178,891 ไร่ ยังคงเหลือพื้นที่สาหรับขายหรื อให้เช่า 26,618 ไร่
จานวนผู้ประกอบการขนส่ ง
ข้อ1 จานวนใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ ง (ฉบับ), ข้อ2 จานวนผูป้ ระกอบการขนส่ ง (ราย), ข้อ3 อัตราการเปลี่ยนแปลงจานวน
ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (ร้อยละ)
จานวนใบอนุญาตประกอบการขนส่ ง (สะสม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดดังนี้
ลักษณะรถ
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564
ข้ อ3
ข้ อ1
ข้ อ2
ข้ อ1
ข้ อ2
รถโดยสารประจาทาง
2,875
1,503
2,816
1,470
-2.05%
รถโดยสารไม่ประจาทาง
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%
ที่มา: สถิติจานวนใบอนุญาตประกอบการขนส่ งและจานวนผู้ประกอบการขนส่ ง กรมการขนส่ ง, 2564

จานวนใบอนุญาตประกอบการขนส่ งรถโดยสารทัว่ ประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจานวนทั้งสิ้ น 47,798 ฉบับ โดยมีจานวน
ผูป้ ระกอบการทั้งสิ้ น 46,452 ราย เมื่อพิจารณาตามประเภทการขนส่ ง พบว่าส่ ว นใหญ่เป็ นใบอนุญาตประกอบการขนส่ งด้วยรถโดยสารไม่
ประจาทางมากที่ สุดร้ อยละ 77.76 รองลงมาคือใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งด้วยรถโดยสารส่ วนบุคคลร้อยละ 16.34 และใบอนุ ญาต
ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจาทาง ร้อยละ 5.89 ตามลาดับ
ปี 2564 การขนส่ งด้วยรถโดยสารลดลงของจานวนใบอนุญาตฯ จากปี 2563 ร้อยละ 6.81 โดยเฉพาะธุรกิจการขนส่ งด้วยรถโดยสาร
ไม่ประจาทางที่ลดลงถึงร้อยละ 8.52 เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศหดตัวลง สาเหตุมาจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ ระบาดโค
วิค-19 ที่ผา่ นมาซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อภาคอุตสาหกรรมและภาคบริ การอย่างมาก
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จานวนผู้ได้ รับใบอนุญาตประจารถ ตามกฎหมายว่าด้ วยการขนส่ งทางบก
(หน่วย: ฉบับ)
ประเภทใบอนุญาตเป็ นผู้ขับรถ

2563
ภาคตะวันออก
1,570
93,272
34,786
27,759
157,387

ผูข้ บั รถชนิดที่ 1
ผูข้ บั รถชนิดที่ 2
ผูข้ บั รถชนิดที่ 3
ผูข้ บั รถชนิดที่ 4
รวม

ภาคอื่นๆ
15,431
717,059
220,693
103,071
1,056,254

2564
ภาคตะวันออก
1,505
86,624
33,506
26,895
148,530

ภาคอื่นๆ
14,286
636,049
202,922
97,919
951,176

ที่มา: กลุ่มสถิติการขนส่ ง กองแผนงาน กรมขนส่ งทางบก, ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวนผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตเป็ นผูข้ บั รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบกมีจานวนทั้งสิ้ น 1,099,706
ฉบับ ลดลงจากปี 2563 ซึ่ งมีจานวน 1,213,641 ฉบับ ลดลงร้อยละ 9.39 โดยเป็ นจานวนผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตขับรถในพื้นที่ภาคตะวันออก
จานวน 148,530 ราย คิดเป็ นร้อยละ 13.51 ของจานวนทั้งหมด โดยนิยามของกรมขนส่งทางบกนั้น ผูข้ บั รถจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั
รถชนิดที่ 2, 3 หรื อ 4 จึงจะสามารถขับรถบัสขนส่งซึ่งบรรทุกผูโ้ ดยสารเกินกว่า 20 คนได้
จานวนรถจดทะเบียนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามกฎหมายว่าด้ วยการขนส่ งทางบก รายละเอียดดังนี้
(หน่วย: คัน)
ประเภทรถ
รถโดยสารประจาทาง
รถโดยสารไม่ประจาทาง
รถโดยสารส่วนบุคคล
รวมรถโดยสาร
รถบรรทุกและรถขนาดเล็ก
รวม

2563
ภาคตะวันออก
6,056
9,003
1,111
16,170
139,720
155,890

2564
ภาคอื่นๆ
62,702
60,052
12,623
135,377
1,034,710
1,170,087

ภาคตะวันออก
5,766
8,682
1,126
15,574
143,861
159,435

ภาคอื่นๆ
58,880
53,081
12,733
124,694
1,058,593
1,183,287

ที่มา: กลุ่มสถิติการขนส่ ง กองแผนงาน กรมขนส่ งทางบก, ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564

จานวนรถโดยสารจดทะเบียนสะสมตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจานวนทั้งสิ้ น 140,268 คัน
ลดลงจากปี 2563 จานวน 151,547 คัน คิดเป็ นร้อยละ 7.44 ในจานวนรถโดยสารนี้ เป็ นรถโดยสารไม่ประจาทางจานวน 61,763 คัน คิดเป็ น
ร้อยละ 44.03 ของรถโดยสารในปี 2564
จากสถิติดงั กล่าวพบว่า การขนส่งประเภทรถโดยสารไม่ประจาทาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลดลงจากปี 2563 คิดเป็ นร้อยละ 10.56
เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศหดตัวลง สาเหตุมาจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ ระบาดโควิค -19 ที่ผ่านมาซึ่ งกระทบอย่างมี
สาระสาคัญต่อภาคอุตสาหกรรมและภาคบริ การ (ที่มา : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ข้อมูล ณ ธันวาคม 2564)
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นโยบายการตลาดของการให้ บริการที่สาคัญ
1.
กลยุทธ์ การแข่ งขันและสภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
เนื่องจากธุรกิจรถโดยสารไม่ประจาทางไม่มีขอ้ จากัดในการเข้าทาธุรกิจของผูป้ ระกอบการรายใหม่ หากมีปัจจัยด้านแหล่ง
เงินทุนที่เพียงพอ มีใบอนุญาตผูป้ ระกอบการขนส่ งและมีผขู ้ บั ขี่ที่มีใบอนุญาตตรงตามประเภทที่กฎหมายกาหนดจึงทาให้มีจานวน
ผูป้ ระกอบการรถขนส่ งโดยสารไม่ประจาทางรายใหม่เกิดขึ้นจานวนมาก โดยในปี 2563 มีจานวนผูป้ ระกอบการรถโดยสารไม่
ประจาทางเท่ากับ 40,631 ราย และในปี 2564 มีจานวนผูป้ ระกอบการลดลงเป็ น 37,170 ราย หรื อคิดเป็ นร้อยละ 8.52 ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เน้นการแข่งขันทางด้านราคาและการบริ การเป็ นหลัก ทั้งนีฝ้ ่ ายบริ หารของบริ ษัทได้ ประเมินส่ วนแบ่ งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 3 ของ
จานวนโรงงานนิคมอุตสาหกรรมพืน้ ที่ให้ บริ การ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกและรอบนอกนิคมอุตสาหกรรม และนิคม
อุตสาหกรรมภาคกลาง (รายละเอียดเพิ่มเติม ข้อ 1.4 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย)
จุดเด่นของบริ ษทั มีกระบวนการเดินรถที่เป็ นมาตรฐาน เน้นคุณภาพงานบริ การที่โดดเด่น ตามแนวทางการปฏิบตั ิการบริ หาร
ความปลอดภัยบนท้องถนนตามมาตรฐาน ISO: 39001: 2012 อีกทั้งยังให้คาแนะนาเกี่ยวกับการใช้บริ การรถโดยสารให้เหมาะสมกับ
เส้นทางเพื่อให้ลูกค้าลดค่าใช้จ่าย โดยมีกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี้
1.1 กลยุทธ์ ด้านบริการ (Service)
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริ ษทั มีปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการบริ การอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริ ษทั ได้รับมาตรฐาน
การบริ หารความปลอดภัยทางถนน (BS ISO39001: 2012 Road traffic safety management system) โดยยึดหลักนโยบายใน
การให้บริ การ 3 ประการ คือ หลักความปลอดภัย (Safety) หลักความน่ าเชื่ อถือ (Reliability) และหลักความสะดวกสบาย
(Comfort) ด้วยการกาหนดมาตรฐานการบริ การ ดังนี้
มาตรฐานรถโดยสาร
รถโดยสารของบริ ษทั ทุกคันเป็ นรถใหม่ โดยลักษณะของตัวรถภายนอกจะออกแบบเฉพาะสาหรับ การใช้รับส่ ง
บุคลากรตามหลักวิศวกรรมและทางกฏหมาย อีกทั้งแชสซี และเครื่ องยนต์ (Bus body and Chassis) จากบริ ษทั ชั้นนา อาทิ ฮี
โน่ สแกนเนี ยและเมอร์ เซเดส-เบนซ์ โตโยต้า และยู่ทง เป็ นต้น ตัวถังมีการออกแบบลักษณะการใช้งานโดยคานึ งถึงความ
ปลอดภัยเป็ นหลัก การติดตั้งระบบปรับอากาศเป็ นอุปกรณ์ใหม่ทุกชิ้น และสิ่ งอานวยความสะดวกที่ครบครัน อาทิ ทีวี เครื่ อง
เสี ยง ชุดปฐมพยาบาล ถังดับเพลิง และอุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัยเพื่ออานวยความสะดวกสบายและปลอดภัยต่อผูโ้ ดยสาร
มาตรฐานพนักงานขับรถ
บริ ษทั ให้ความสาคัญในการสรรหานักขับเป็ นอย่างมาก ตั้งแต่การคัดเลือกอย่างเข้มงวด อาทิ สัมภาษณ์ ตรวจสอบ
ประวัติ ทดสอบการขับขี่และตรวจสอบสภาพร่ างกาย เป็ นต้น เมื่อรับเป็ นนักขับต้องผ่านการอบรมความรู ้ ความสามารถและ
การปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้อง เช่น การสร้างจิตสานึกในการให้บริ การ การรักษาดูแลสภาพรถ การขับขี่อย่างปลอดภัย ตลอดจน
การวัดผลการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานการควบคุมการเดินรถ
บริ ษทั มีระบบติดตามรถโดยสารของบริ ษทั ทุกคัน เรี ยกว่า GPS Tracking Systems เป็ นแบบ Real time โดยเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายปฏิบตั ิการจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบสถานะ สอดส่ องพฤติกรรมและสนับสนุนการทางานของนักขับ อาทิ
ตรวจสอบความพร้อมก่อนการให้บริ การไม่นอ้ ยกว่า 30 นาทีและการควบคุมความเร็ วรถไม่เกิน 80 กม./ชม. ตลอดการปฏิบตั ิ
หน้าที่ผ่านกล้องวงจรปิ ดภายในรถโดยสารบริ ษทั เมื่อนักขับให้บริ การรับส่ งบุคลากรเรี ยบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ OP จะทา
สรุ ป รายงานจากข้อ มู ล เป็ นรายงานประจ าวัน (Daily Report) และรายงานประจ าเดื อ น (Monthly Report) ให้ กับ ลู กค้า
ตรวจทานเสมอ
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มาตรฐานการซ่ อมบารุง
บริ ษทั มีการควบคุมระบบการดูแลรักษาเครื่ องยนต์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถโดยสารของบริ ษทั เป็ นไปตาม
นโยบายการเก็บรักษา การเบิกใช้ การควบคุมสิ นค้าคงเหลืออย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยฝ่ ายซ่ อมบารุ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ทาง
บริ ษทั จะทาการฝึ กอบรมพนักงานให้มีความรู ้และความสามารถอย่างสม่าเสมอเพื่อให้เกิดความชานาญและกาหนดแผนการ
ซ่ อมบารุ งที่ชัดเจน โดยไม่ตอ้ งรอให้เกิดความเสี ยหาย ชารุ ดหรื อติดขัดเพื่อให้รถโดยสารของบริ ษทั ทุกคันมีสมรรถภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ อีกทั้งทางบริ ษทั ได้จดั รถซ่ อมบารุ งเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เพื่อซ่ อมบารุ งนอกสถานที่ ลักษณะการ
ดูแลและการซ่อมบารุ งสามารถแบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
การดูแลรักษาประจาวันเป็ นการดูแลความสะอาดและความเรี ยบร้อยของรถโดยสาร อาทิ การทาความสะอาดเบาะที่
นัง่ การฉี ดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรคและการเก็บอุปกรณ์ภายในรถให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยก่อนใช้งานต่อไป เป็ นต้น โดย
เป็ นความรับผิดชอบของนักขับและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
การซ่ อมบารุ งรักษาเชิ งป้ องกัน (Preventive Maintenance) เป็ นตามแผนการซ่ อมบารุ ง กรณี พบว่าเป็ นปั ญหาใหญ่
เช่น เครื่ องยนต์และช่วงล่างเกิดการเสี ยหายจะนาส่งศูนย์ซ่อมทันที
1.2 กลยุทธ์ ด้านราคา (Price)
บริ ษทั มี นโยบายการกาหนดราคาอย่างเหมาะสมและยุติธรรม ควบคู่กับการให้บริ การที่ มีคุณภาพสู ง (Premium
Strategy) อาทิ รถโดยสารของบริ ษทั ทุกคันเป็ นรถใหม่ ลักษณะของรถเหมาะกับการให้บริ การ นักขับมีความเชี่ยวชาญ ระบบ
การติดตามที่ทนั สมัยและการบริ หารจัดการกระบวนการเดินรถที่มีประสิ ทธิภาพ (Flee Management System) เพื่อสร้างความ
มัน่ ใจให้กบั ผูโ้ ดยสารสอดคล้องกับหลักการกาหนดราคา อีกทั้งการคานึ งถึงการลงทุนรถโดยสารของบริ ษทั มีระยะเวลา
ประมาณ 1-5 ปี โดยกาหนดค่าบริ การ 2 ประเภท ดังนี้
1.
การกาหนดค่าบริ การแบบคงที่ (Fixed - Rate Contract) คือการกาหนดตามระยะทางตามค่าบริ การต่อเที่ยวที่ระบุไว้
ในสัญญา ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามราคาน้ ามัน
2.
การกาหนดค่าบริ การผันแปรตามการเปลี่ ยนแปลงของราคาน้ ามันเชื้ อเพลิง (Floating - Rate Contract) แบ่งเป็ น 2
รู ปแบบ ดังนี้
การกาหนดค่าบริ การแบบคงที่ตามระยะทางที่ผนั แปรตามอัตราค่าน้ ามันชดเชย คานวณจากปริ มาณการใช้
น้ ามันแต่ละเส้นทางบวกส่ วนต่างของราคาน้ ามัน (ราคาน้ ามันเฉลี่ ยปั จจุบนั เปรี ยบเทียบราคาน้ ามันตาม
สัญญา) หากส่ วนต่างราคาน้ ามันเฉลี่ยปั จจุบนั มากกว่า บริ ษทั จะได้รับอัตราค่าน้ ามันชดเชยจากลูกค้า หาก
ส่วนต่างราคาน้ ามันตามสัญญามากกว่า บริ ษทั จะให้ส่วนลดกับลูกค้าแทน
การก าหนดค่ า บริ ก ารผัน แปรตามราคาน้ า มัน และระยะทางที่ ใ ห้บ ริ ก าร (Minimum Guarantee) เป็ นการ
กาหนดค่าบริ การขั้นต่าตามต้นทุนบริ การสาหรับค่างวดรถ ค่าจ้างนักขับ และค่าน้ ามันตามจริ ง ส่ วนรายได้
ตามระยะทางที่ให้บริ การกับลูกค้า
1.3 กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจาหน่ าย (Place)
บริ ษทั มีฝ่ายการตลาดทาหน้าที่หาลูกค้า 2 ช่องทางคือ 1) ทางลูกค้าติดต่อมาทางบริ ษทั โดยตรงคิดเป็ นร้อยละ 75.93
ของลูกค้าทั้งหมด ส่ วนใหญ่เป็ นการแนะนาจากลูกค้ารายเดิมของบริ ษทั และ 2) การเข้าร่ วมประกวดราคา/ การประมูลราคา
(Price Action) คิดเป็ นร้อยละ 24.07 ของลูกค้าทั้งหมด โดยที่ผ่านมาการรับงานส่ วนใหญ่เป็ นการแนะนาจากลูกค้ารายเดิม
ของบริ ษทั เนื่องจากบริ ษทั ไม่มีนโยบายในการแข่งขันด้านราคาเพื่อให้ได้งาน แต่จะเน้นการรักษาคุณภาพของการบริ หาร
จัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพคุม้ ค่ากับค่าบริ การที่ลูกค้าจะต้องจ่ายซึ่ งที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าลูกค้ารายเดิมที่ได้รับบริ การยังคงใช้
บริ การอย่างต่อเนื่องเกือบทุกราย
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การประชาสัมพันธ์ (Promotion)
บริ ษทั มีการประชาสัมพันธ์หลากหลายรู ปแบบ อาทิ หนังสื อพิมพ์ เว็บไซต์บริ ษทั SET FB Line การสัมภาษณ์สดและวิทยุ
เป็ นต้น เพื่อเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ สร้างการรับรู ้ (Brand Recognition) และการจดจา (Brand Awareness)
1.4 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริ ษทั เป็ นผูป้ ระกอบการในภาคการผลิตมีสถานที่ต้งั โรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหรื อนอกนิคม
อุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็ นหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มี จานวนลูกค้าทั้งสิ้ น 54 ราย แบ่งเป็ นพื้นที่การ
ให้บริ การดังนี้
พื้นที่
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ ี ชลบุรี
10
11
13
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ชลบุรี
1
1
1
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ ี 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
จังหวัดฉะเชิงเทรา
1
1
1
จังหวัดปราจีนบุรี
1
1
1
จังหวัดสระบุรี
1
1
1
จังหวัดระยอง
7
6
6
จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
1
1
1
กรุ งเทพฯ
2
5
9
รวม
39
42
54
3.

การจัดหาการให้ บริการ
1.
การจัดหารถโดยสาร บริ ษทั มีรูปแบบการจัดหารถโดยสาร 2 รู ปแบบ ดังนี้
รถโดยสารของบริ ษทั
บริ ษทั จะมีการลงทุนรถโดยสารก็ต่อเมื่อมีความชัดเจนว่ามีการทาสัญญากับทางลูกค้าเท่านั้น โดยบริ ษทั มีแหล่งเงินทุนสาหรับการ
ซื้ อรถใหม่มาจากการสนับสนุนวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงินและธนาคาร และการออกเครื่ องมือทางการเงิน อาทิ เช่น การเสนอขายหุ้น
สามัญแก่ประชาชนทัว่ ไป (IPO) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ รุ่ นที่ 1 (ATP30-W1) และการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจากัด (PP) นอกจากนี้รถ
โดยสารบริ ษทั ทุกคันมีประกันภัยครอบคลุมความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น (รายละเอียดเพิ่มเติม การออกหลักทรัพย์)
รถโดยสารร่ วมบริ การ
บริ ษทั มี การทาสัญญารถร่ วมบริ การต่อคันเป็ นรายปี ประกอบด้วยรถบัสและรถตู้ ซึ่ งในสัญญาระบุเงื่ อนไขการปฏิบตั ิ งานตาม
มาตรฐานของบริ ษทั อย่างชัดเจน โดยบริ ษทั เป็ นผูค้ ดั เลือกลูกค้า บริ หารจัดการกระบวนการเดินรถ ตลอดจนการติดตามประเมินผลงาน ซึ่ ง
รถร่ วมเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความเสี ยหายทั้งหมด ปัจจุบนั บริ ษทั ไม่มีนโยบายการในการทาสัญญากับรถร่ วมรายใหม่เพิ่มเติม
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2.

นักขับ (Driver)
บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญในการคัดเลือกนักขับเป็ นหลักตั้งแต่กระบวนการสรรหานักขับ เริ่ มจากการรับสมัคร อาทิ ป้ายประกาศ การ
แนะนาจากนักขับและประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่างๆ โดยฝ่ ายสรรหานักขับ เมื่อมีนกั ขับใหม่มาสมัครกับทางฝ่ ายบุคคลจะทาการสัมภาษณ์
คุณสมบัติเบื้องต้น อาทิเช่น ทดสอบความสามารถในการขับขี่ ตรวจสุ ขภาพร่ างกาย ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากหน่วยงานราชการ
และตรวจสอบใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถประเภทที่ 2, 3 หรื อ 4 จากกรมขนส่ งทางบกหรื อไม่ เมื่อรับเป็ นนักขับจะต้องรับการฝึ กอบรมทักษะ
การขับรถเชิงป้องกันอุบตั ิเหตุ ก่อนเริ่ มการปฏิบตั ิงานกับลูกค้าโดยฝ่ ายปฏิบตั ิการเป็ นผูป้ ระเมินผลตลอดการปฏิบตั ิงาน
ภาพแสดง ขั้นตอนการสรรหานักขับ
การสรรหานักขับ

ผ่านการอบรมตาม
เกณฑ์ ของบริษทั

พนักงานประจา
"นักขับ"

การสัมภาษณ์เบื้องต้ น

ตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรม

3.

น้ามันเชื้อเพลิง
บริ ษทั มี นโยบายให้รถโดยสารของบริ ษทั ทุกคันใช้น้ ามันดี เซลและน้ ามัน B10 โดยบริ ษทั ไม่มีเปลี่ ยนแปลงหรื อการดัดแปลง
เครื่ องยนต์เป็ นประเภทเชื้อเพลิงอื่น อีกทั้งการควบคุมการเติมน้ ามันผ่านบัตรเติมน้ ามันจากผูจ้ าหน่ายน้ ามันที่มีชื่อเสี ยงหลายแห่ง
ขั้นตอนการเติมน้ ามัน นักขับจะต้องเติมน้ ามันตามสถานีให้บริ การที่ทางบริ ษทั กาหนด โดยต้องเติมให้เต็มถังทุกครั้ง ก่อนเติมจะต้อง
แจ้งเลขไมล์ให้ทางสถานีทราบเพื่อทาการออกใบเสร็ จ จากนั้นนาใบเสร็ จกลับมาส่ งให้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ (Operation staff : OP)
ภายในเช้าวันถัดไป เพื่อให้เจ้าหน้าที่ OP บันทึกข้อมูลลงในระบบ Back office และวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นเพื่อให้ทราบถึงอัตราการใช้
น้ ามันของรถโดยสารแต่ละคัน (Rate of Consumption) หากพบข้อมูลมี ความผิดปกติ ทางเจ้าหน้าที่ OP จะทาการเร่ งหาสาเหตุร่วมกับ
ตรวจทานข้อมูลในระบบ GPS Tracking ทันทีก่อนเสนอให้กบั ฝ่ ายบริ หารทราบทุกสิ้ นเดือน และทุกสิ้ นเดือนทางผูจ้ าหน่ ายน้ ามันจะส่ ง
รายงานการใช้น้ ามันและเอกสารประกอบการเรี ยกเก็บค่าบริ การ
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ภาพแสดง ขั้นตอนการควบคุมการเติมน้ามันของนักขับ
การกาหนดสถานีเติม
นา้ มัน
เสนอฝ่ ายบริหาร

เติมนา้ มันเต็มถังทุก
ครั้ง

OP staff วิเคราะห์ ข้อมูล
ร่ วมกับระบบ GPS
Tracking

นักขับนาส่ งใบเสร็จเลข
ไมล์ ทุกวันให้ OP staff
เจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายปฎิบัติ
การบันทึกข้ อมูลใน
Back office

4.

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั มีสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย ยานพาหนะสาหรับขนส่ง และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งแสดงมูลค่า
ตามราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 ถึงปี 2564 ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ปี
ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง ที่ดิน อาคาร เครื่ องตกแต่ งและ
เครื่ องมือ ยานพาหนะ ทรัยพ์สิน
สินทรัพย์
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
เครื่ องใช้ สานักงาน
เครื่ องใช้
ระหว่าง
สิทธิการใช้
ก่อสร้ าง
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
ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
บริ ษทั มียานพาหนะสาหรับขนส่ งจานวนรวม 528 คัน ประกอบด้วยรถโดยสารของบริ ษทั จานวน 516 คัน รถสนับสนุ นการซ่อม
บารุ งและปฏิบตั ิการจานวน 10 คัน และรถสาหรับผูบ้ ริ หารจานวน 2 คัน รายละเอียดดังนี้
ประเภทยานพาหนะ
จานวน
จานวนคัน
(ล้านบาท)
กรรมสิทธิ์ของบริษัท
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าการเงิน
รถบัส
560.08
144
113
รถมินิบสั
68.28
6
36
รถตู้ / รถตู้ วีไอพี
243.35
40
177
รถสนับสนุนการซ่อมบารุ งและปฏิบตั ิการ
3.53
12
อุปกรณ์เกี่ยวกับรถโดยสาร
1.94
รวม
877.18
202
326
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หมายเหตุ :
ยานพาหนะสาหรั บขนส่ งที่มีภาระผูกพันภายใต้ สัญญาเช่ าการเงินรวม 326 คัน แบ่ งเป็ นสัญญาเช่ าการเงินจานวน 110 คันและสัญญาเช่ าซื ้อจานวน 216 คัน การเลือก
รู ปแบบสัญญาบริ ษัทจะพิจารณาความเหมาะสมเนื่องจากมีผลกระทบต่ อการคานวณกาไรทางบัญชีและกาไรทางภาษี ซึ่ งกระทบต่ อค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ รอการตัด
บัญชี
รถสนับสนุนการซ่ อมบารุงเป็ นรถสาหรั บฝ่ ายปฏิบัติการและฝ่ ายซ่ อมบารุงรั กษาเพื่อใช้ ในการสนับสนุนกระบวนการเดินรถ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
บริ ษทั มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ที่ดิน อาคารสานักงาน เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน เครื่ องมือเครื่ องใช้
ยานพาหนะ ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง และสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ รายละเอียดดังนี้
รายละเอียด
ลักษณะกรรมสิทธิ์
จานวน (ล้านบาท)
ที่ดิน
จดจานองที่ดินกับธนาคาร
34.18
อาคาร
จดจานองที่ดินกับธนาคาร
31.30
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
6.81
เครื่ องมือเครื่ องใช้
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
1.13
ยานพาหนะ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
1.57
ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
0.02
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า
3.95
รวม
78.96
หมายเหตุ :
ที่ดิน บริ ษัทได้ ก่อสร้ างเป็ น อาคารสานักงานใหญ่ ณ ตาบลบางนาง อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
ยานพาหนะ เป็ นรถสาหรั บผู้บริ หารจานวน 2 คันสาหรั บการติดต่ อลูกค้ าและให้ บริ การหรื อให้ เช่ า กรณีลูกค้ ามีต้องการรถยนต์

สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน
บริ ษทั มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนคือ ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จานวน 0.57 ล้านบาท มีลกั ษณะกรรมสิ ทธิ์ เป็ นของบริ ษทั และไม่มี
ภาระผูกพัน
ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ งผูโ้ ดยสารเลขที่ ชบ .264/2563 ออกโดยกรมขนส่ง
ทางบก ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมกราคม 2569 เป็ นระยะเวลา 5 ปี
ใบรับรอง BSI ISO39001: 2012 Road traffic safety management system
บริ ษ ัท ได้รับใบรั บรองมาตรฐานการบริ หารความปลอดภัย ทางถนน ตั้ง แต่ เ ดื อ นสิ ง หาคม 2563 ถึ ง เดื อ นกรกฎาคม 2566 เป็ น
ระยะเวลา 3 ปี
สัญญาให้ บริการรับส่ งบุคลากร
1.
สัญญาการให้บริ การรับส่งบุคลากรกับลูกค้าจานวน 58 สัญญา สาหรับจานวนลูกค้า 54 ราย
2.
สัญญาการให้บริ การรับส่ งบุคลากรกับรถร่ วมจานวน 63 สัญญาต่อราย ประกอบด้วย รถบัสจานวน 6 คันและรถตูจ้ านวน 66 คัน
ระยะเวลาสัญญา 1 ปี ทางรถร่ วมจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างเคร่ งครัด
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สัญญาเช่ าอาคารและสถานที่จอดรถ รายละเอียดดังนี้
ลาดับ
สัญญากับ
ระยะเวลา
1. นายชัยวัฒน์ จันทร์ทอง
สัญญา 2 ปี
2. นายส่วน ทรัพย์ทวี
สัญญา 2 ปี
3. นางสาวอรสา ขันเงิน
สัญญา 2 ปี
4. นางแตงแกว ชื่นภิรมย์
สัญญา 3 ปี
5. นางบุบผา มัน่ น้อย
สัญญา 1 ปี
6. หจก. อุดมสุ ขกบินทร์บุรี
สัญญา 1 ปี
7. นางซอติว้ ชัยตระกูลทอง
สัญญา 3 ปี
8. บจ. กรมดิษฐ์พาร์ค
สัญญา 3 ปี
9.

นายสุ ชิน เชียงเงิน

สัญญา 3 ปี

ลักษณะสัญญา
สถานที่จอดรถ ลานบ้านค่าย จ.ระยอง
สถานที่จอดรถ ลานบ้านแลง จ.ระยอง
สถานที่จอดรถ ลานหนองละลอก จ.ระยอง
อาคารสานักงานสาขามาบตาพุดและสถานที่จอดรถ จ.ระยอง
สถานที่จอดรถ ลานโป่ งสะเก็ด จ.ชลบุรี
สถานที่จอดรถ ลานกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
อาคารสานักงานบางพระและสถานที่จอดรถ จ.ชลบุรี
อาคารสานักงานใหญ่ ชั้นที่ 1, 3 และสถานที่จอดรถในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิต้ ี ชลบุรี (ยกเลิกสัญญา)
สถานที่จอดรถ ลานมาบยางพร จ.ระยอง

ภาระผูกพัน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ:
ลาดับที่ 3 เป็ นการทาสัญญาช่ วงต่ อกับทางนางอรสา ขันเงินอีก 6 เดือนเนื่องจากนางสุรางค์ พิมล เอี่ยมสะอาดขายที่ดินไปแล้ว

สัญญาประกันภัยรถบริษัท
บริ ษทั มีการทาประกันภัยสาหรับรถบริ ษทั ทุกคัน ประกอบด้วย รถโดยสารบริ ษทั จานวน 516 คัน รถสนับสนุนการซ่อมบารุ ง และ
ปฏิบตั ิการจานวน 10 คันและรถสาหรับ ผูบ้ ริ หารจานวน 2 คัน โดยมีเงื่อนไขประกันภัย ที่ครอบคลุมความเสี ยหายทั้งหมด ประกอบด้วย
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก อาทิ ความเสี ยหายต่อชีวิตหรื อร่ างกายหรื ออนามัย ความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน ความเสี ยหายต่อผูโ้ ดยสาร
ในรถ ได้แก่ การชดเชยค่ารักษาพยาบาล การชดเชยกรณี เสี ยชีวิตหรื อพิการ ความเสี ยหายต่อรถและความเสี ยหายต่อนักขับ มีระยะเวลา 1 ปี
มีรายละเอียดดังนี้
ลาดับ
บริษัทประกันภัย
ประเภทประกันภัย
จานวนกรมธรรม์
ภาระผูกพัน
1.
บมจ. ไทยศรี ประกันภัย
ประเภทที่ 1
21
ไม่มี
ประเภทที่ 3
1
ไม่มี
2.
บจ. กรุ งเทพประกันภัย
ประเภทที่ 1
9
ไม่มี
3.
บจ. ที.พี. แอนด์ แอส โซซิเอทส์(1992)
ประเภทที่ 1
261
ไม่มี
4.
บจ. ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์)
ประเภทที่ 1
154
ไม่มี
5.
บจ. อัลฟ่ า แคปปิ ตอล
ประเภทที่ 1
82
ไม่มี
รวม
528
หมายเหตุ :
ประกันภัยประเภทที่ 3 คุ้มครองต่ อชีวิต ร่ างกายหรื ออนามัยต่ อบุคลากรภายนอกและผู้โดยสารในรถ และคุ้มครองความเสียหายต่ อทรั พย์สินของบุคลภายนอก

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน

38

สัญญาบริการคา้ ประกัน
บริ ษทั มีวงเงินค้ าประกันสัญญาการให้บริ การ (Bank Guarntee) กับธนาคารจานวน 32.10 ล้านบาทสาหรับกระบวนการค้ าประกันใน
รู ปแบบการทาหนังสื อสัญญาค้ าประกันการให้บริ การหรื อหนังสื อการประกวดราคาค้ าประกัน รายละเอียดดังนี้
ลาดับ
ธนาคาร
วงเงินคา้ ประกัน (ล้านบาท)
สัญญา (ฉบับ)
ภาระผูกพัน
1.
ธนาคารกสิ กรไทย
7.11
14
ไม่มี
2.
ธนาคารเกียรตินาคิน
5.40
2
ไม่มี
รวม
12.51
16
งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
บริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การที่ยงั ไม่ได้รับรู ้จานวนคงเหลือ 2,377 ล้านบาทของลูกค้าที่ให้บริ การทั้งหมด 54 ราย
1.3

โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัท สาหรับปี 2564 บริ ษทั ไม่มีบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม

1.4

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
บริ ษทั มีทุดจดทะเบียนจานวน 170,577,514.50 บาท ซึ่งชาระเต็มมูลค่าแล้ว แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 682,310,058 หุ้น และหุ้นบุริมสิ ทธิ - หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท ราคาตลาดเฉลี่ยทั้งปี 1.40 บาท
ผู้ถือหุ้น
รายชื่ อผู้ถือหุ้นใหญ่
กลุ่มกรมดิษฐ์

กลุ่มเตชากูล

กลุ่มพานิชชีวะ

กลุ่ม TTTH
ATP30

รายชื่ อผู้ถือหุ้นใหญ่
1. กลุ่มครอบครัวพานิชชีวะ
นายชาติชาย พานิชชีวะ
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
นายพาทิศ พานิชชีวะ
นายสาริ ศ พานิชชีวะ
นางสาวอาภาพิศ พานิชชีวะ
2. กลุ่มครอบครัวกรมดิษฐ์
นายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์
3. กลุ่มครอบครัวเตชากูล
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30 ธันวาคม 2563
จานวนหุ้น
สัดส่ วนการถือหุ้น
118,125,000
19.14%
80,325,000
13.01%
9,450,000
1.53%
9,450,000
1.53%
9,450,000
1.53%
9,450,000
1.53%
42,750,000
6.93%
42,750,000
6.93%
100,469,894
16.28%

30 ธันวาคม 2564
จานวนหุ้น
สัดส่ วนการถือหุ้น
118,125,000
17.31%
80,325,000
11.77%
9,450,000
1.39%
9,450,000
1.39%
9,450,000
1.39%
9,450,000
1.39%
42,750,000
6.27%
42,750,000
6.27%
99,469,894
14.58%
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รายชื่ อผู้ถือหุ้นใหญ่
นายปิ ยะ เตชากูล
นางสายสุ ทธิ์ เตชากูล
4. บริษัท โตโยต้ า ทูโช ไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด
รวม
กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสู งสุ ด 10 รายแรก
รายชื่ อผู้ถือหุ้นใหญ่
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ
2. บริ ษทั โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จากัด
3. นายปิ ยะ เตชากูล
4. นางสายสุ ทธิ์ เตชากูล
5. นายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์
6. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
7. นายพงษ์ชยั จงไพศาลศิลป์
8. นายวิฑูรย์ กรมดิษฐ์
9. นางจรู ญลักษณ์ พานิชชีวะ
10. นางสาววิภาวี กรมดิษฐ์
อื่นๆ
รวม

30 ธันวาคม 2563
จานวนหุ้น
สัดส่ วนการถือหุ้น
55,050,000
8.92%
45,419,894
7.36%
261,344,894
42.34%

30 ธันวาคม 2563
จานวนหุ้น
สัดส่ วนการถือหุ้น
80,325,000
13.01%
55,050,000
8.92%
45,419,894
7.36%
42,750,000
6.93%
9,815,851
1.59%
16,159,500
2.62%
29,390,199
4.76%
12,656,250
2.05%
13,032,903
2.11%
312,710,461
50.66%
617,310,058
100.00%

30 ธันวาคม 2564
จานวนหุ้น
สัดส่ วนการถือหุ้น
55,050,000
8.07%
45,419,894
6.51%
65,000,000
9.53%
325,344,894
47.68%

30 ธันวาคม 2564
จานวนหุ้น
สัดส่ วนการถือหุ้น
80,325,000
11.77%
65,000,000
9.53%
55,050,000
8.07%
44,419,894
6.51%
42,750,000
6.27%
24,299,109
3.56%
16,159,500
2.37%
12,907,799
1.89%
12,656,250
1.85%
10,902,403
1.60%
317,840,103
46.58%
682,310,058
100.00%

หมายเหตุ: สาหรั บปี 2564
บริ ษัทไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิ พลต่ อการกาหนดนโยบายการจัดการหรื อการดาเนินงานของบริ ษัทอย่างมีนัยสาคัญ
บริ ษัทได้ เปิ ดเผยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นทางธุรกิจทุกรายการ พร้ อมอธิบายรายการและจานวนเงินในรายการระหว่ างกัน
บริ ษัทไม่มีการถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding company)
*การนับรวมกลุ่มหลักทรั พย์เป็ นไปตามนิยามบุคคลตามมาตรา 258
1.
กลุ่มนายชาติชาย พานิชชีวะ ประกอบด้ วย ครอบครั วและบุตร ได้ แก่ นางสมหะทัย พานิชชีวะ, นายพาทิ ศ พานิชชีวะ, นายสาริ ศ พานิชชีวะ และนางสาว
อาภาพิศ พานิชชีวะ ไม่รวมมารดาคือ นางจรูญลักษณ์ พานิชชีวะ
2.
กลุ่มนายปิ ยะ เตชากูล ประกอบด้ วย ครอบครั วและบุตร ได้ แก่ นางสายสุทธิ์ เตชากูล และไม่รวมบุตรที่บรรลุนิติภาวะคือ นายธนภูมิ เตชากูล
3.
นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ ไม่รวมพี่น้องคือ นายวิฑูรย์ กรมดิษฐ์ และนางสาววิภาวี กรมดิษฐ์
4.
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 บริ ษัทได้ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุน ใหม่จานวน 170,577,514.50 บาท (682,310,058 หุ้นสามัญ) เดิมจานวน 154,327,517 บาท
(617,310,058 หุ้น)
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รายชื่ อกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 รายละเอียด ดังนี้
ลาดับ
รายชื่ อ
ณ 30 ธันวาคม 2563
ณ 30 ธันวาคม 2564
การเปลี่ยนแปลง
จานวนหุ้น ร้ อยละ จานวนหุ้น ร้ อยละ
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
กรรมการบริษัท
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
2. ดร. วิวฒั น์ กรมดิษฐ์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
3. นายปิ ยะ เตชากูล
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
4. นางสมหะทัย พานิชชีวะ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
5. นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
6. นางสุ วรรณี คามัน่
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
7. นายกาชัย บุญจิรโชติ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
8. นายประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ผู้บริหาร
1. นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
2. นางสุ กานดา พุทธรักษา
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
3. นางสาวพรรณี คูหาวัลย์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
4. นางสาวโชติกา วีระศิลป์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
5. นายอธิเมศร์ ฉัตรวรี ยโ์ ชติ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
6. นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
7. นางสาวกุลวริ นทร์ ปฐมพิชญสิ ทธิ์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
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80,325,000
18,900,000
42,750,000
55,050,000
45,419,894
9,450,000
89,775,000
576,250
-

13.01%
3.06%
6.93%
8.92%
7.36%
1.53%
14.54%
0.09%
-

80,325,000
18,900,000
42,750,000
55,050,000
44,419,894
9,450,000
89,775,000
556,250
-

11.77%
2.77%
6.27%
8.07%
6.51%
1.39%
13.16%
0.08%
-

(1,000,000)
(20,000)
-

(0.16%)
0.00%
-

570,625
104,650
-

0.09%
0.02%
-

570,625
104,650
-

0.08%
0.02%
-

-
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ลาดับ
8.

รายชื่ อ

ณ 30 ธันวาคม 2563
จานวนหุ้น ร้ อยละ
246,950
0.04%
-

นางสาวอรอินทุ์ อินทร์เจริ ญสุข
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ 30 ธันวาคม 2564
จานวนหุ้น ร้ อยละ
200,000
0.03%
-

การเปลี่ยนแปลง
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
(46,950) (0.01%)
-

หมายเหตุ:
บริ ษัทไม่มีการจัดโครงการให้ สิทธิแก่ ผ้บู ริ หารในการซื ้อหลักทรั พย์ของบริ ษัท
นางสาวกุลวริ นทร์ ปฐมพิชญสิ ทธิ์ ได้ ปรั บตาแหน่ งเป็ นผู้จัดการฝ่ ายปฎิบัติการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564
นางสาวอรอินทุ์ อินทร์ เจริ ญสุข เป็ นผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัท

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2564 ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
จานวนราย
ผูถ้ ือหุ้นสัญชาติไทย
ผูถ้ ือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
รวม

3,876
3,876

รวมทั้งสิ้น
จานวนหุ้น
682,310,058
682,310,058

ร้ อยละ

จานวนราย

นิติบุคคล
จานวนหุ้น

100.00%
100.00%

5
5

90,463,746
90,463,746

ร้ อยละ
13.26%
13.26%

บุคคลธรรมดา
จานวนราย
จานวนหุ้น
3,871
3,871

591,846,312
591,846,312

ร้ อยละ
86.74%
86.74%

การกระจายการถือหุ้นตามอัตราส่ วนของผู้ถือหุ้น ตามวันปิ ดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2564 ดังนี้
ผู้ถือหุ้น

ผูถ้ ือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%
ผูถ้ ือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ากว่า
หนึ่งหน่วยการซื้อขาย
ผูถ้ ือหุ้นที่ถือหุ้นต่ากว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย
รวม

จานวน
ราย
24
3,525

รวมทั้งสิ้น
จานวนหุ้น

%

449,941,955
232,360,299

65.94%
34.06%

327
3,876

7,804
682,310,058 100.00%

จานวน
ราย
2
3
5

นิติบุคคล
จานวนหุ้น

%

89,299,109
1,164,637

13.09%
0.17%

90,463,746 13.26%

บุคคลธรรมดา
จานวน จานวนหุ้น
%
ราย
22
360,642,846 52.85%
3,522 231,195,662 33.89%
327
3,871

7,804
591,846,312 86.74%

ข้ อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholder’s agreement)
บริ ษทั ไม่มีการจัดทาข้อตกลงระหว่างผูถ้ ือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ agreement) สาหรับเรื่ องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ และการบริ หารงานของบริ ษทั
1.5

การออกหลักทรัพย์อื่น
ปี 2560 บริ ษทั มี ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสามัญของบริ ษทั รุ่ นที่ 1 (ATP30-W1) จานวน 123,750,000 หน่ วยมี อายุ 2 ปี ครบ
กาหนดการใช้สิทธิ แปลงสภาพฯ เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2562 โดยสามารถนามาแปลงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ซึ่ งมีผใู ้ ช้สิทธิ แปลงสภาพฯ จานวน
122,310,254 หุ้น อัตราหุ้นละ 0.85 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 103.96 ล้านบาท
ปี 2563 บริ ษทั มี การเสนอขายหุ้นให้แก่ บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ให้แก่ บริ ษทั โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จากัด จานวน
65,000,000 หุ้น หรื อ 9.53% ในราคาหุ้นละ 0.99 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 64.35 ล้านบาท
หมายเหตุ:
การดาเนินงานที่ผ่านมา บริ ษัทยังไม่เคยออกหลักทรั พย์ที่เป็ นตราสารหนี ้ เช่ น หุ้นกู้ และตั๋วเงิน
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1.6

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ ตามงบการเงินหลังหักสารองตามกฎหมาย กรณี จ่ายเงินปั นผลน้อย
กว่านโยบายต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งจะเป็ นผูพ้ ิจารณาจากปั จจัยต่างๆ อาทิ แผนการลงทุน ความจาเป็ นและความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตและต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทางคณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจ
อนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลได้ หากมีผลกาไรสุ ทธิหลังหักสารองตามกฎหมายที่เพียงพอและรายงานต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นคราวถัดไป มีรายละเอียด
ดังนี้
รายละเอียดกาไรสุ ทธิสาหรับปี
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)
521.46
548.23
617.32
682.32
682.32
เงินปันผลประจาปี (ล้านบาท)
15.64
21.93
**12.35
20.47
20.47
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
0.03
0.04/ 0.02
0.02
0.03
0.03
เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านบาท)
**12.35
หุ้นปันผล (ล้านบาท)
อัตรากาไรสุ ทธิต่อหุ้น (บาท)
0.079
0.079
0.079
0.047
0.049
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ (%)
62.96% 56.51%/ 36.20%
55.59%
74.95%
58.86%
กาหนดจ่ ายเงินปั นผลวันที่ 30 เม.ย. 2561
30 เม.ย. 2562/ 30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2564 29 เม.ย. 2565
4 ธ.ค. 2562/
หมายเหตุ :
* สาหรั บกาไรสุทธิปี 2559 อัตราการจ่ ายเงินปั นผลรวมหุ้นละ 0.04473 บาท แบ่ งเป็ น 1) จ่ ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่ อ 1 หุ้นปั นผล ในอัตรา
หุ้นละ 0.03125 บาทต่ อหุ้น 2) จ่ ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01348 บาท กาหนดจ่ ายเงินปั นผลวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
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2.

การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
บริ ษทั มีนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงอย่างเป็ นระบบตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1.
บริ ษทั มีการจัดวางระบบและกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจของบริ ษทั
และสนับสนุนด้านทรัพยากรที่จาเป็ นในด้านต่างๆ เพื่อให้การบริ หารความเสี่ ยงสามารถดาเนินการควบคุมหรื อลดความเสี่ ยงให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้อย่างสมเหตุสมผล
2.
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย เสนอแนะแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงต่างๆ กาหนดกรอบ
มาตรฐาน และกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ซึ่ งรวมถึงการกากับดูแลให้ครอบคลุมกล
ยุทธ์หลักของบริ ษทั และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป รวมถึงการพิจารณาติดตามและประเมินผลการบริ หารความเสี่ ยงอย่างเหมาะสมและ
มีประสิ ทธิภาพ
(รายละเอียดเพิ่มเติม คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เรื่ องนโยบายบริ หารความเสี่ ยง)

2.2

ความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงลูกค้าจานวนน้ อยราย
ในปี ที่ผ่านมา บริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การให้กบั ลูกค้าจานวน 54 ราย โดยลูกค้าที่มีรายได้ 10 อันดับแรกมีจานวน 257.75 ล้าน
บาท หรื อ 52.39% ของรายได้จากการให้บริ การรวม ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริ ษทั มีความสัมพันธ์ที่ ดีกบั ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวนี้มาโดยตลอดตั้งแต่เริ่ ม
ดาเนินธุรกิจ โดยมีระยะเวลาสัญญา 3-8 ปี ซึ่งมีการทาสัญญาต่อเนื่องเป็ นระยะเวลามากกว่า 10 ปี อย่างไรก็ดีการแข่งขันทางธุรกิจนี้ค่อนข้าง
สู งจึงมีโอกาสที่ลูกค้าบางรายจะไม่ต่อสัญญากับบริ ษทั หรื อลดการใช้บริ การเพื่อลดต้นทุน หากบริ ษทั ต้องสู ญเสี ยลูกค้าบางรายไปอาจมีผล
ต่อรายได้จากการให้บริ การของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
มาตรการลดความเสี่ ย ง บริ ษ ัท มี น โยบายที่ ชัด เจนในการรั กษาลู กค้ารายเดิ ม และขยายลู กค้ารายใหม่ อี ก ทั้ง การกระจายกลุ่ ม
อุ ต สาหกรรมให้มี ความหลายหลาย (Industry Diversification) เพื่ อ ลดระดับการพึ่งพิ งกลุ่ม ลู กค้าดัง กล่ าวและการกระจุกตัวของลูกค้า
อุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่ งผลการดาเนิ นงานที่ผ่านมาบริ ษทั สามารถรั กษาฐานลูก ค้ารายเดื อนเกื อบ 100% และขยายฐานลูกค้าใหม่ อย่าง
ต่อเนื่อง
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากกระบวนการเดินรถของบริ ษทั อาจทาให้เกิดมลพิษ ต่อชุมชนตามเส้นทางการเดินรถ บริ ษทั จึงได้ป้องกันปั ญหาที่เกิดขึ้น
โดยให้ความสาคัญในการบริ หารจัดการด้านพลังงานและสิ่ งแวดล้อม เพื่อกาหนดแนวทางดาเนินการและติดตามผลการบริ หารจัดการใน
เรื่ องที่เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้น
มาตรการลดความเสี่ ยง บริ ษทั มีนโยบายจัดการสิ่ งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 39001 การบริ หารจัดการกระบวนการเดินรถจากการ
ควบคุม อาทิ ปริ มาณฝุ่ น กลิ่น เสี ยง ปล่อยควัน ให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีกว่าตามกฎหมายกาหนด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและลดปริ มาณ
การปล่อยก๊าซเรื อนกระจก ซึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งลดการจากัดของเสี ยตามกรรมวิธีที่ถูกต้องของขยะ
หรื อของเสี ยที่เกิดจากกระบวนการดาเนินงาน อะไหล่เสื่ อมสภาพ อาทิ แบตเตอรี่ น้ ามันเครื่ องและอะไหล่ โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ (รายละเอียด
เพิ่มเติ ม คู่มือจรรยาบรรณธุ รกิ จ เรื่ องนโยบายสิ่ งแวดล้อม) อีกทั้ง บริ ษทั ได้วางแผนแนวทางในอนาคตในการลดความเสี่ ยงเกี่ ยวกับ
สิ่ งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้
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1.

โดยบริ ษทั ได้เริ่ มพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการติดตั้งหลังคาโซล่าร์โรงจอดรถและศูนย์ซ่อมบารุ งของบริ ษทั
เพื่อลดการใช้กระแสไฟฟ้า
2.
การศึกษาธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในการให้บริ การในการช่วยลดค่าปริ มาณการปล่อยควันอันกระทบต่อก๊าซเรื อน
กระจก
3.
การให้การสนับสนุนโครงการสนับสนุนการปลูกป่ า Care the wild ร่ วมกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน
สาหรับปี 2564 บริ ษทั ได้ดาเนินการตามมาตรฐานการให้บริ การทุ กกระบวนการ โดยผลการดาเนินงานที่ผ่านมาไม่เกิดผลกระทบ
ทาลายหรื อข้อร้องเรี ยนในด้านสภาพแวดล้อมและทรัพยากรของชุมชน
ความเสี่ยงด้ านสิทธิมนุษยชน
บริ ษทั มีนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์ รัปชัน่ อย่างสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบตั ิตามกฎหมายทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์ รัปชัน่ ในประเทศไทย บริ ษทั จะไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมในการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม และมุ่งมัน่ ที่จะนาระบบที่มีประสิ ทธิผลมาใช้ในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่ และประเมินความเสี่ ยงด้าน
สิ ทธิมนุษยชนภายในบริ ษทั ตลอดห่ วงโซ่คุณค่าเพื่อระบุ ป้องกัน และลดผลกระทบความเสี่ ยงด้านสิ ทธิมนุษยชนในการดาเนินงานของบริ ษทั
โดยการประเมินความเสี่ ยงนี้ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศ รวมทั้งมีการประเมินผลกระทบในกลุ่มเสี่ ยงหรื อกลุ่มที่ตอ้ งดูแลเป็ น
พิเศษ เช่น เด็ก แรงงาน และประเมินโอกาสที่อาจเกิดผลกระทบในระดับประเทศ ระดับปฏิบตั ิงานและระดับบุคคล (รายละเอียดเพิ่มเติม คู่มือ
จรรยาบรรธุรกิจ เรื่ องนโยบายการเคารพสิ ทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม)
จากผลการประเมินความเสี่ ยงด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน บริ ษทั ได้กาหนดมาตรการในการควบคุมและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิ ดขึ้น
ประเมินความเสี่ ยง หลังจากจัดทาแนวทางการป้องกันและแก้ไขด้านสิ ทธิมนุษยชนในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจว่าการบริ หาร
จัดการด้านสิ ทธิมนุษยชนของบริ ษทั มีประสิ ทธิภาพในการควบคุมผลกระทบตลอดห่วงโซ่คุณค่าบริ ษทั ได้จดั เตรี ยมมาตรการเยียวยาผูท้ ี่อาจ
ได้รับผลกระทบด้านสิ ทธิ มนุษยชน ทั้งความช่วยเหลือที่เป็ นตัวเงิน และไม่เป็ นตัวเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผไู ้ ด้รับผลกระทบ
ด้านสิ ทธิมนุษยชนจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั รวมทั้งมีกระบวนการติดตามและทบทวนผลการดาเนินงานด้านสิ ทธิมนุษยชนเป็ นประจา
โดยกาหนดเป้าหมายและตัวชี้ วดั ผลการดาเนิ นงานด้านสิ ทธิ มนุษยชนให้กบั องค์กร/ หน่ วยงานและ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการ
ตรวจประเมินด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนจากหน่ วยงานภายนอก และจัดเตรี ยมช่องทางรั บฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานและ
บุคคลภายนอก เพื่อนาความเห็นมาทบทวนแก้ไข ส่งผลให้บริ ษทั สามารถป้องกันและลดความเสี่ ยงที่อาจจะนาไปสู่การละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้กาหนดให้คู่คา้ ตรวจประเมินผลการดาเนินของตนเอง ซึ่ งครอบคลุมประเด็นด้านแรงงานและด้านสิ ทธิ มนุษยชน เช่น
สิ ทธิดา้ นความปลอดภัยในการทางาน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ ยงและลดผลกระทบด้านสิ ทธิมนุษยนที่อาจเกิดขึ้นจากคู่คา้
ทั้งนี้ จากการประเมินความเสี่ ยงด้านสิ ทธิมนุษยชนโดยรวม บริ ษทั มัน่ ใจว่าได้ดาเนินงานตามระบบบริ หารจัดการความปลอดภัย
ชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อมตามแนวทางของบริ ษทั อย่างถูกต้องและโปร่ งใส
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนนักขับ
บริ ษทั มีการประกอบธุ รกิจให้บริ การ ซึ่ งการเติบโตของบริ ษทั สอดคล้องกับปริ มาณรถโดยสารและจานวนนักขับ ด้วยตลาดการ
ขนส่งมีการแข่งขันค่อนข้างมากทาให้มีความต้องการคนขับรถจานวนมาก ทาให้เกิดปัญหาเรื่ องการขาดแคลนนักขับ
มาตรการลดความเสี่ ยง บริ ษทั มีนโยบายเกี่ยวกับเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ของนักขับอย่างเหมาะสมเช่นเดียวกับพนักงานทัว่ ไป
(รายละเอียดเพิ่มเติม คู่มือจรรยาบรรณเรื่ องนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน) และสร้างจิตสานึกในการรักอาชีพ อีกทั้งบริ ษทั ให้
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พนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ (OP) จานวน 31 คนที่มีใบอนุญาตการขับขี่รถโดยสารไม่ประจาทางและอบรมเช่นเดียวกับนักขับ กรณี หากมีช่วง
ขาดนักขับสามาถปฏิบตั ิงานแทนได้ ซึ่งในปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั สามารถสรรหานักขับที่เพียงพอต่อการให้บริ การที่เติบโตได้
ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน้ามัน
บริ ษทั ดาเนินธุรกิจการให้บริ การรับส่ งพนักงานภายในประเทศ ซึ่ งต้องใช้น้ ามันเป็ นเชื้อเพลิงเป็ นหลักสาหรับรถโดยสารทุกคัน ซึ่ ง
คิดเป็ นต้นทุน 22% ของต้นทุนบริ การรวม สาหรับปี 2564 ราคาน้ ามันมีความผันผวนค่อนข้างมากตามราคาซื้อขายในตลาดโลกทาให้ตน้ ทุน
บริ การเพิ่มขึ้น 79% (ปี 2563 ต้นทุนบริ การเท่ากับ 77%) อีกทั้งบริ ษทั ไม่มีการทาสัญญาซื้อน้ ามันล่วงหน้า
อย่างไรก็ดี บริ ษทั มีรูปแบบการทาสัญญาให้บริ การ 2 รู ปแบบ คือ 1. การกาหนดค่าบริ การแบบคงที่ (Fixed Contract) เท่ากับ 46%
หากราคาน้ ามันมีอตั ราการเปลี่ยนแปลงสู งทางบริ ษทั สามารถขอปรับสัญญาเพิ่มเติมได้ และ 2. ค่าบริ การผันแปรตามการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิง (Floating-Rate Contract) เท่ากับ 54% (รายละเอียดเพิ่มเติม ข้อ 1.2 กลยุทธ์ดา้ นราคา)
มาตรการลดความเสี่ ยง การกาหนดสัญญา อาทิ ระยะเวลาสัญญา เงื่อนไข และรู ปแบบสัญญาค่าน้ ามันผันแปรมากขึ้น อีกทั้งแนว
ทางการบริ หารจัดการต้นทุนน้ ามัน อาทิ 1.การอบรมนักขับโดยใช้เทคนิคการขับขี่อย่างประหยัด ความร่ วมมือและการควบคุมการทุจริ ต อีก
ทั้ง การติ ด ตามผลอย่ า งสม่ า เสมอ 2.การเปลี่ ย นประเภทการใช้น้ า มัน อาทิ B7 และ B10 3 .ติ ด ตามผลการน าระบบ Robotic Process
Automation (RPA) ในการควบคุม GPS อาทิ ปริ มาณน้ ามัน เส้นทาง ระยะเวลา และพฤติกรรมนักขับให้มีประสิ ทธิภาพ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่ อสิทธิหรื อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ความเสี่ยงจากการบริหารงานทีพ่ งึ่ พิงผู้บริหารหลัก
การให้บริ การขนส่งพนักงานของบริ ษทั มีภาพลักษณ์ที่ติดกับผูบ้ ริ หารสาคัญบริ ษทั
คือนายปิ ยะ เตชากูล ซึ่งถือหุ้นในบริ ษทั 15% ในตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ (MD) และ
ประธานกรรมการบริ หาร (CEO) ซึ่งมีส่วนสาคัญในการบริ หารงานบริ ษทั จนมีชื่อเสี ยง
และเป็ นที่ยอมรับในธุรกิจนี้ ทาให้บริ ษทั มีผลการดาเนินที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564
บริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การจานวน 494 ล้านบาทหรื อ 26% เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่
ผ่านมา หากบริ ษทั สู ญเสี ยผูบ้ ริ หารหลักดังกล่าวไป อาจส่งผลกระทบต่อการบริ หารจัดการ
ของบริ ษทั ได้ ดังนั้นบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายด้านแผนการสื บทอดตาแหน่งในการ
กระจายอานาจการจัดการขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ผบู ้ ริ หารในสายงาน
ต่างๆ ตามความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อลดการพึ่งพิงผูบ้ ริ หารรายดังกล่าว
อย่างไรก็ดี บริ ษทั ได้จดั ทาแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กรที่
เหมาะสมตามขอบเขต อานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน พร้อมสรรหาบุคลากร
ที่มีคุณภาพและการสนับสนุนการอบรมเพิ่มพูนความรู ้ อีกทั้งให้ผลตอบแทนตามผลการ
ประเมิน หน้าที่และความสามารถ ซึ่งสามารถลดความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงผูบ้ ริ หารหลักได้
(รายละเอียดเพิ่มเติม คู่มือจรรยาบรรณเรื่ องนโยบายด้านการสื บทอดตาแหน่งงาน)
หมายเหตุ:
ความเสี่ยงด้ านการเงิน จากการประเมินบริ ษัทเห็นว่ ายังมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอต่ อการดาเนินงานต่ อเนื่องของธุรกิจ
ความเสี่ยงต่ อการลงทุนของผู้ถือหลักทรั พย์ บริ ษัทเห็นว่ าการดาเนินงานที่ผ่านมายังสามารถสร้ างรายได้ และกาไรได้ อย่างต่ อเนื่อง อีกทั้งยังไม่มีเหตุการณ์ ที่มี
สาระสาคัญที่จะกระทบต่ อผู้ถือหุ้นที่จะไม่ได้ รับผลตอบแทนหรื อสิ ทธิที่ควรจะได้ รับหรื อสูญเสียเงินลงทุนทั้งจานวนหรื อบางส่ วน
ความเสี่ยงต่ อการลงทุนในหลักทรั พย์ต่างประเทศ จากการดาเนินงานที่ผ่านมาบริ ษัทยังไม่มีการลงทุนในหลักทรั พย์ต่างประเทศ
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3.

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริ ษทั มุ่งมัน่ ในการดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจอย่าง
มืออาชีพตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่ งใส เป็ นธรรม
มีจริ ยธรรมทางธุรกิจ คานึงถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดร่ วมกัน
บริ ษทั ได้กาหนดให้ผบู ้ ริ หารระดับสู งและผูบ้ ริ หารแต่ละฝ่ าย
โดยมีบทบาท หน้าที่ในการกาหนดและวางแผนการดาเนินการด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่ งแวดล้อมให้สอดคล้องกับ
นโยบาย และกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ตลอดจน
การดูแลติดตามการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานที่กาหนดและ
รายงานผลดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการ
บริ ษทั อย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักและให้ความสาคัญในการเติบโตอย่างยัน่ ยืน โดยยึดมัน่ นโยบายและแนวทางการดาเนินธุรกิจด้วยระบบการ
บริ หารงานอย่างมืออาชีพ มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า คูค่ า้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ตลอดจนการสร้างการเติบโตอย่างมัน่ คง ด้วยความมุ่งพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรอันเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่า อีกทั้งการพัฒนากระบวนการทางานอย่างครบวงจรในการให้บริ การที่มีความปลอดภัยสู งสุ ด อัน
จะนาไปสู่ความยัง่ ยืนขององค์กรได้ในระยะยาว
3.1

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้ านความยั่งยืน
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายและแนวทางการดาเนินงานในการพัฒนาความยัง่ ยืนในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ขององค์กร “เราจะเป็ นผูน้ าในการ
ให้บริ การรับส่ งบุคลากรให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมุ่งมัน่ พัฒนาการบริ การเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผใู ้ ช้บริ การและสร้างมาตรฐาน
การให้บริ การจนเป็ นที่ ยอมรับในระดับสากล” โดยการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างมี หลักธรรมาภิ บาลควบคู่กับความรั บผิดชอบต่อสังคม การอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลสิ่ งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยผ่านกระบวนการดาเนินงานที่โปร่ งใสและตรวจสอบได้ ให้
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน อีกทั้ง การดูแลสิ ทธิ ประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่มอย่างสมดุลและเท่าเทียมตามกรอบของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี หลักธรรมาภิบาล คู่มือการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
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3.2 การจัดการผลกระทบต่ อผู้มีส่วนได้ เสียในห่ วงโซ่ คุณค่าของธุรกิจ
ห่ วงโซ่ คุณค่าของธุรกิจ (รายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริ การ)

กระบวนการ
จัดหา

• รักษาลูกค้ารายเดิมและขยายฐานลูกค้ารายใหม่
• บริ ษทั เสนอแผนการให้บริ การ อาทิ เส้นทาง จานวนคน ตารางเวลาการทางาน ออกแบบประเภทรถโดยสารและราคาให้กบั ลูกค้ารายเดิมและรายใหม่ตามนโยบายการกาหนดราคา
• สัญญาการให้บริ การตามที่ได้ตกลงกับทางลูกค้า อาทิ ระยะเวลา ราคาและประเภทรถโดยสาร

การเตรี ยมการ
ให้บริ การ

• การจัดเตรี ยมการให้บริ การ รายละเอียดดังนี้ 1.รถโดยสารได้แก่ รถโดยสารบริ ษทั เช่น รถโดยสารเดิมและออกรถโดยสารใหม่ พร้อมตกแต่งภายในและภายนอก และรถโดยสารร่ วม
บริ การ 2.นักขับโดยการสรรหา อบรมและต้องมีใบอนุญาตในการขับขี่ 3.ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประกันภัยและพรบ. ค่าน้ ามัน อุปกรณ์ความปลอดภัยและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถ
เพื่อให้ตวั รถมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดและปลอดภัย

การให้บริ การ

• บริ ษทั ให้บริ การลูกค้าตามสัญญาการให้บริ การที่ตกลง โดยมุ่งมัน่ การเพิ่มประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน การลดต้นทุน การนาเทคโนโลยีเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการ
กระบวนการเดินรถ อีกทั้งการพัฒนาศักยภาพของทีมงานให้เป็ นมืออาชีพและสามารถต่อยอดจากประสบการณ์ที่มีในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ตลอดจนการสร้างจิตสานึกถึง
ความเป็ นเจ้าของ เพิม่ ทักษะในการแก้ปัญหา การประสานงานระหว่างหน่วยงานและทางานร่ วมกันอย่างเป็ นทีม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานทีก่ าหนด

การดูแลการ
ให้บริ การ

• ให้การดูแลลูกค้า โดยติดตามและสนับสนุนการวางแผนตารางการปฏิบตั ิงานรายเดือนเพื่อช่วยลดต้นทุนของลูกค้า และหากมีขอ้ ร้องเรี ยนเกี่ยวกับการให้บริ การ ทางทีมงานจะต้อง
ดาเนินการแก้ไขอย่างทันที อีกทั้งจัดทาแบบสารวจความพึงพอใจจากลูกค้าทุกรายทุกปี เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและนามาพัฒนาการให้บริ การต่อไป

บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
ผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั ให้ความสาคัญกับผูถ้ ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และคานึงถึงการ
สร้ างมูลค่าทางธุ รกิ จในระยะยาว เพื่อประโยชน์แก่ ผูถ้ ือหุ้น โดยเน้นการสร้างผล
กาไรจากการดาเนิ นงานและการแบ่งปั นผลกาไรในรู ปแบบเงินปั นผลที่เป็ นธรรม
ชุมชุ ม
ลูกค้า
ควบคู่ไปกับการสร้างความมัน่ ใจในการลงทุนและการเพิ่มความน่าเชื่อถือของบริ ษทั
โดยการยึดมัน่ การปฏิบตั ิงานบนพื้นฐานของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ลู กค้า บริ ษ ัท ให้ ค วามสาคัญ กับ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งยัง่ ยื น จึ ง มุ่ ง มั่น พัฒ นาการ
คู่ค้าทาง
หน่ วยงาน
ให้บริ การให้ดีข้ ึน รวมทั้งเคารพในการปฏิบตั ิตามกฎหมายละจริ ยธรรมทางการค้า
ราชการ
ธุรกิจ
อย่างเคร่ ง ครั ด ไม่ กระท าการใดอันเป็ นการเอารั ด เอาเปรี ย บผูร้ ั บบริ การ ภายใต้
บุคลากร
กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ซึ่ งบริ ษทั ได้วางระบบที่เป็ นมาตรฐานและน่าเชื่ อ ถือได้
สาหรับการทาธุรกรรมทางการค้ากับลูกค้า ใส่ใจในการให้บริ การก่อนและหลัง
คู่คา้ ทางธุรกิจ บริ ษทั ให้ความสาคัญกับคู่คา้ ซึ่ งถือเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยสาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปด้วยกัน โดยบริ ษทั ยึดถือจรรยาบรรณใน
การดาเนินธุรกิจกับคู่คา้ หรื อคู่สัญญาอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการค้าที่เป็ นธรรมและการดาเนินอย่างโปร่ งใสตรวจสอบได้
บุคลากร บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการพัฒนาและส่ งเสริ มคุณ ภาพของบุคลากร เนื่ องจากพนักงานถือเป็ นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดขององค์กร
คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้กาหนดนโยบายและแนวทางการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เป็ นมาตรฐานสากล จัดให้มีกระบวนการที่เป็ น
ระบบ นับตั้งแต่ข้นั ตอนการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน การเลื่อน
ระดับ การกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานทุกระดับอย่างเป็ นธรรม บนพื้นฐานของการประเมินการปฏิบตั ิงานตาม KPI รายบุคคล
รวมทั้งจัดให้มีการดูแลพนักงานในด้านต่างๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มการทางานอย่างเป็ นสุ ขปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชี วิตของ
พนักงาน
ผู้ถือหุ้น
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สังคม ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั มุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อมตามกฎระเบียบข้อบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้จริ ยธรรมและคุณธรรมในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนมีการดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่ งใส เป็ นธรรม เสมอ
ภาคและไม่เอารัดเอาเปรี ยบสังคม ชุมชน สิ่ งแวดล้อมและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม และไม่ทาการใดๆ ที่ขดั หรื อผิดกฎหมาย นอกจากนี้บริ ษทั ได้มี
การสื่ อสารและอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนปลูกฝังจิตสานึกด้าน
สิ่ งแวดล้อมให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
หน่วยงานราชการ บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ที่จะเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ภาครัฐ โดยดานินธุรกิจตามข้อกฎหมายและประกาศของทางการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่ งเสริ มสัมพันธภาพอันดี กบั หน่ วยงานราชการ โดยเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ และให้ความร่ วมมือในการให้ข้อมูล
ข่าวสารตามที่หน่วยงานทางการร้องขอ
(รายละเอียดเพิ่มเติม คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เรื่ องนโยบายการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย)
3.3

การจัดการด้ านความยั่งยืนในมิตสิ ิ่งแวดล้อม
นโยบาย
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายจัดการสิ่ งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 39001 การบริ หารจัดการกระบวนการเดินรถและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่ งครั ด โดยให้ความสาคัญต่อกฎระเบีย บที่กาหนดให้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมของทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในทุ กกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุ รกิจ รวมถึงการบริ หารจัดการด้านพลังงานและสิ่ งแวดล้อมไม่ให้ส่งผลกระทบหรื อ
ทาลายสภาพแวดล้อมและทรัพยากรของชุมชน รายละเอียดดังนี้
1.
การปฏิบตั ิงานตามที่กฏหมายกาหนด โดยให้ความร่ วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.
จัดตั้งหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน (คปอ.) เพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอ
นามัยและสภาพแวดล้อมของพนักงานทุกระดับตามนโยบายและกฎเกณฑ์ของบริ ษทั
3.
จัดทาเอกสาร ขั้นตอนการทางาน และขอบเขตข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี ยหายต่อทรัพยากร บุคคลและสภาพแวดล้อม
4.
จัดอบรม ประชุม และสื่ อสารให้พนัก งานทุกระดับ เข้าใจและมีความรู ้ดา้ นความปลอดภัย อาทิ เช่น วิธีการทางาน นโยบายและกฎ
ข้อบังคับต่างๆ อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
แนวทางปฏิบัติ
1.
บริ ษทั มีการประเมินและทบทวนเรื่ องการลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจอย่างสม่าเสมอและทุกครั้งก่อน
มีกระบวนการดาเนินงานใหม่ เพื่อหาวิธีการบริ หารจัดการกระบวนการเดินรถในการควบคุม อาทิเช่น ปริ มาณฝุ่ น กลิ่น เสี ยง ปล่อย
ควันตามกฎหมายกาหนด
2.
จัดอบรม ประชุม และสื่ อสารให้พนักงานทุกระดับมีความรู ้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิงานในทิศทางเดียวกัน
3.
การสื่ อสารกับชุมชนและเผยแพร่ นโยบายการจัดการด้านพลังงานและสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนติดตามผลการบริ หารจัดการให้ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องรับทราบ
การจัดการด้ านสิ่งแวดล้อม
บริ ษทั มีการจัดอบรมให้ความรู ้กบั พนักงานทุกระดับในเรื่ องสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงการบริ หารจัดการด้านพลังงานและ
สิ่ ง แวดล้อ ม เนื่ อ งจากทรั พ ย์สิ นหลัก ในการดาเนิ น ธุ รกิ จ คือ รถโดยสารขนาดใหญ่ ซึ่ ง ต้อ งปล่ อ ยมลภาวะต่ อ สิ่ งแวดล้อม อี ก ทั้ง ของเสี ยจาก
กระบวนการซ่อมบารุ ง อาทิ น้ ามันเครื่ อง แบตเตอรี่ และอะไหล่เสื่ อมสภาพ เป็ นต้น เพื่อให้ลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น ทางบริ ษทั
จึงดาเนินการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม ดังนี้
1.
การลดมลภาวะทางอากาศจากการเผาผลาญของเครื่ องยนต์ โดยบริ ษทั เลือกใช้เครื่ องยนต์ใหม่ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการเผาไหม้และ
ควบคุมการบารุ งรักษาเครื่ องยนต์ตามแผนซ่อมบารุ งรายเดือนและรายปี
2.
การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานของเครื่ องยนต์ในการเผาไหม้ทาให้ปล่อยมลภาวะน้อยที่สุด

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน

49

3.

บริ ษทั ไม่มีนโยบายดัดแปลงหรื อเปลี่ยนแปลงเครื่ องยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมยานยนต์เพื่อลดการเกิดมลภาวะทาง
อากาศ
4.
บริ ษทั มีนโยบายการควบคุมสิ นค้าคงเหลือตั้งแต่กระบวนการซื้ อจนถึงการจาหน่ าย/ ทาลาย/ เลิกใช้งานของสิ นค้าคงเหลืออย่าง
เคร่ งครัดและถูกต้องตามกฎหมาย
การจัดการพลังงาน
บริ ษทั บริ หารจัดการพลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ นอกจากนี้บริ ษทั อยูช่ ่วงการศึกษาการติดตั้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ซึ่งคาดว่าปี 2565 จะดาเนินการติดตั้งที่โรงซ่อมบารุ งของบริ ษทั
การจัดการเพื่อลดปัญหาเรื อนกระจก
บริ ษทั ให้ความสาคัญในการจัดการลดก๊าซเรื อนกระจก เนื่ องจากกิ จกรรมการ
ดาเนินของบริ ษทั มีการปล่อยควัน ที่ก่อให้เกิดก๊าซเรื อนกระจก Green House Gas (GHG)
ทั้ง ทางตรงและทางอ้อ ม ซึ่ ง ในปี 2564 บริ ษ ัท อยู่ใ นช่ วงการเก็บข้อ มู ล และศึ กษาแนว
ทางการบริ หารจัดการ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ระบุปริ มาณทางตรงและทางอ้อม สาหรับกาหนด
เป้าหมาย แนวทางและกลยุทธ์ในการลดก๊าซเรื อนกระจก เพื่อเปิ ดเผยข้อมูลในปี 2565 จาก
ผูท้ วนสอบที่บริ ษทั สรรหาจากภาพแสดงรายละเอียด ดังนี้
GHG Scope 1 ยานพาหนะของบริ ษทั
1.
รถโดยสารของบริ ษทั ที่เป็ นเจ้าของจานวน 516 คัน สาหรับการให้บริ การลูกค้า
การเก็บข้อมูลตามปริ มาณเชื้อเพลิง เช่น น้ ามันดีเซล LPG ก๊าซ NGV เบนซิ น แยก
ตามประเภทรถแต่ละคัน หน่วยเป็ นลิตรหรื อกิโลกรัม
2.
น้ ามันที่ใช้ในรถยนต์ผบู ้ ริ หาร การเก็บข้อมูลจากปริ มาณน้ ามันที่เติม หน่ วยเป็ น
ลิตร
3.
น้ ามันที่ ใช้ในเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าสารอง (Generator) การเก็บข้อมูล จากปริ มาณ
น้ ามันที่เติม หน่วยเป็ นลิตร
4.
สารทาความเย็นที่ใช้เติมในเครื่ องปรับอากาศอาคารสานักงาน การเก็บข้อมูล จาก
ปริ มาณตามใบเสร็ จการซ่อมบารุ ง หน่วยเป็ นกิโลกรัม
GHG Scope 2 กระแสไฟฟ้า
1.
การใช้พลังานไฟฟ้าในอาคารสานักงานของบริ ษทั การเก็บข้อมูลจากบิลค่าไฟฟ้า
ทุกเดื อนใน Excle หน่ วยเป็ น kWh มาคานวณโดยการคูณ Emission factor จาก
อบก.
2.
การใช้พลังงานไฟฟ้าในรถ EV การเก็บข้อมูลจากบิลค่าไฟฟ้าทุกเดือนใน Excle
หน่วยเป็ น kWh มาคานวณโดยการคูณ Emission factor จาก อบก.
GHG Scope 3 ให้บริ การลูกค้า
จากผลที่ได้ใน Scope 1 บริ ษทั สามารถนาข้อมูลไปต่อยอดให้กบั ลูกค้า ในการนารายงาน
ไปใช้ส่วน Scope 3 เรื่ องการเดินทางของพนักงานได้ จากการเก็บข้อมูลจากจานวน
พนักงานของลูกค้าที่ใช้บริ การในแต่ละเดือน
ผลการดาเนินงานด้ านสิ่งแวดล้อม
บริ ษทั ตระหนักถึ งความสาคัญของผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมจากระบวนการให้บริ การ ต้องไม่ส่งผลกระทบ/ ทาลาย หรื อข้อ
ร้องเรี ยนในด้านสภาพแวดล้อมและทรัพยากรของชุมชน
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3.4

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม
บริ ษทมีนโยบายการดาเนิ นธุ รกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งมัน่ การดาเนิ นธุ รกิจในสร้างคุณค่าขององค์กรร่ วมกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อมควบคู่กนั อย่างยัง่ ยืนตามการกากับดูแลกิจการที่ดีและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งการพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านการปฏิบตั ิความรับผิดชอบต่อสังคมต่อองค์กรไปสู่ความยัง่ ยืนในอนาคต โดยการบริ หารจัดการระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุลกัน
การสร้ างคุณค่าร่ วมทางสังคม
บริ ษทั ให้ความสาคัญในการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิ ทธิภาพและเป็ นธรรม โดยการพัฒนาความรู ้และทักษะที่จาเป็ น เปิ ด
โอกาสในด้านความคิดและข้อเสนอแนะตามหลักความเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบตั ิ อีกทั้งการสนับสนุนการมีส่วนร่ วมในชุมชนและผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกกลุ่ม ตลอดจนการสื่ อสาร สร้างความเข้าใจและร่ วมมือเพื่อลดความขัดแย้งในอนาคต
ผลการดาเนินงานด้ านสังคม
ปี 2564 บริ ษทั ไม่มีการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 (รายละเอียดเพิ่มเติม กิจกรรม คปอ.
สัญจร)
นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษทั มีนโยบายบริ ษทั โดยยึดมัน่ และปฏิบตั ิตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษชนและหลักการสหประชาติ ว่าด้วยธุ รกิจกับสิ ทธิ
มนุษยชน โดยให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิดา้ นแรงงานและการเคารพสิ ทธิมนุษยชนอย่างเป็ นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบตั ิ ทั้งในด้านการจ้าง
งาน การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนตาแหน่ง การฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ อายุ สถาบัน การศึกษา เชื้อชาติ
และศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการจ้างงานแก่กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส ได้แก่ ผูพ้ ิการ ผูส้ ู งอาย ผูพ้ น้ โทษ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ที่มนั่ คง
และเป็ นส่ วนหนึ่ งของการบรรลุเป้ าหมายพัฒนาที่ ยงั่ ยืน (SDGs) ของประเทศและโลก นอกจากนั้น เพื่อให้พนักงานและบุคลากรทุกคนเกิ ด
ความรู ้สึกผูกพักเป็ นครอบครัวเดียวกับองค์กร
แนวทางปฏิบตั ิ
1.
การให้โอกาสแก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในการทางานภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการทางาน
ประกาศ คาสัง่ และกฎหมาย
2.
การให้ความสาคัญในทุกกระบวนการจ้างงานตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่างๆ อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียม อาทิ การจ้างงาน
การสรรหา ค่าตอบแทน และการปฏิบตั ิงาน เช่น การมอบหมายงาน การประเมินผลงาน และการฝึ กอบรม
3.
การปฏิบตั ิต่อพนักงานและแรงงานโดยคานึงถึงสิ ทธิ มนุษยชน ประกอบด้วย การจ้างงาน ค่าตอบแทนอย่างเป็ นธรรม การฝึ กอบรม
พัฒนาพนักงาน การพัฒนาความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน
4.
มิไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิด คุกคาม ลงโทษ ใช้ความรุ นแรง ไม่เลือกปฏิบตั ิหรื อกีดกันผูห้ นึ่งผูใ้ ด อันมิชอบด้วยกฏหมาย
5.
จัดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทางาน รวมถึง ระบบและอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จาเป็ นต่อสุ ขอนามัย ป้องกันและความปลอดภัยในที่
ทางานอย่างเพียงพอ
6.
ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้ พ นักงานทุ กระดับ ได้รั บ การฝึ กอบรมทั้ง ภายในและภายนอกอย่ า งเหมาะสม เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ้
ความสามารถและศักยภาพในการทางานอย่างมืออาชีพ
7.
เปิ ดช่องทางให้พนักงานสามารถร้องเรี ยก/ ร้องทุกข์/ เสนอแนะหรื อติดต่อในหลากหลายช่องทาง
(รายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลทัว่ ไปและคู่มือจรรยาบรรณธุ รกิจ เรื่ องนโยบายการเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชนและการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ น
ธรรม)
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นโยบายด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริ ษทั มีนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชน และกาหนดเป้าหมายเป็ นอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
ให้เป็ นศูนย์ ซึ่ งถือเป็ นตัวชี้วดั ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานในองค์กร รวมทั้งเป็ นดัชนีช้ ีวดั ผล
การปฏิบตั ิงานบริ ษทั อีกทั้งสร้างมูลค่าของธุรกิจให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มและเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ดังนี้
1.
การเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชนของพนักงานทุกระดับ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิจากความแตกต่างในเรื่ อง ถิ่นกาเนิ ด เชื้ อชาติ เพศ อายุ สี ผิว
ศาสนา ความเชื่อหรื อวัฒนธรรม
2.
การให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็ นธรรม ควบคู่กบั การเปิ ดโอกาสทางความคิด เสนอแนะ อบรมและพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่
ตามสายงานและหน้าที่
3.
การยึดมัน่ ในหลักการกากับดูแลกิจการ กฎหมาย ข้อกาหนดต่างๆ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
4.
การให้การดูแลสุ ขภาพอนามัย ป้องกันของพนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ตลอดจนให้ความสาคัญในการบูรณาการในเรื่ องการ
ใช้ทรัพยากรให้ก่อประโยชน์สูงสุ ด
5.
การสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดาเนินงานของบริ ษทั เพื่อให้เข้าใจและยอมรับ
ผลการดาเนินงานด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริ ษ ัท ได้จัด ท าข้อ มูล เกี่ ยวกับ สถิ ติการเกิ ด อุบัติเหตุจากการปฏิ บัติ งานเป็ นรายเดื อ นประจาทุกปี เพื่อ เสนอต่อ ผูบ้ ริ หาร เพื่ อ น าข้อ มูล
ประกอบการวิเคราะห์ ประเมิน ควบคุมและจัดแผนการปฎิบตั ิงาน โดยปี 2564 มีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นระหว่างการให้บริ การจานวน 20 ครั้ง ซึ่ งเป็ น
อุบตั ิเหตุเพียงเล็กน้อย

นโยบายการต่ อต้ านการให้ สินบนและการคอร์ รัปชั่น
บริ ษมั มีนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่ อย่างสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบตั ิตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
กับการต่อต้านการให้สินบนและคอร์ รัปชั่นในประเทศไทย บริ ษทั จะไม่เข้าไปมี ส่วนร่ วมในการให้สินบนและการคอร์ รัปชั่นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม และมุ่งมัน่ ที่จะนาระบบที่มีประสิ ทธิผลในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนของบริ ษทั ต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมในการคอร์รัปชัน่ การให้หรื อการรับสิ นบนจากเจ้าหน้าที่รัฐและ
เอกชน เช่น บุคคลของบริ ษทั ต่างๆ ที่มี ธุรกรรมร่ วมกับบริ ษทั ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาหรื อคงไว้ซ่ ึ งธุรกิจ หรื อข้อได้เปรี ยบทางการ
แข่งขัน นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์ รัปชั่นตามแนวทางการปฏิ บัติในการต่อต้านการให้ สินบนและการคอร์ รัปชั่นของบริ ษ ัท
(รายละเอียดเพิ่มเติม คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เรื่ องนโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์ปชัน่ )
สาหรับปี 2564 บริ ษทั มีเจตนารมณ์ (อยูใ่ นช่วงพิจารณาดาเนินการเข้าร่ วม) ในการเข้าร่ วมกับโครงการแนวร่ วมปฎิบตั ิของภาคเอกชนในการ
ต่อต้านการทุจริ ต โดยสรุ ปมาตรการป้องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ดังนี้
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-

การบริ หารจัดการความเสี่ ยง โดยกรรมการและผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องทาความเข้าใจถึงกระบวนการทางธุรกิจ และประเมินความ
เสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งกาหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่รับได้
การจัดทานโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกาหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสาหรับกิ จกรรมหลักที่อาจก่อให้เกิด
การคอร์รัปชัน่ อาทิ การช่วยเหลือทางการเมือง การบริ จาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน การให้และรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยความโปร่ งใส
มาตรการตรวจพบการทุจริตคอร์ รัปชั่น เพื่อช่วยตรวจพบและรายงานการกระทาได้ทนั ท่วงที ดังนี้
กลไกการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรี ยน โดยบริ ษทั กาหนดช่องทางที่น่าเชื่อถือเป็ นอิสระสาหรับการร้องเรี ยนหรื อการแจ้งเบาะแส
รวมถึงมาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส
การรายงานการทุจริ ต บริ ษทั กาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นรายไตรมาส
(รายละเอียดเพิ่มเติม แจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน หรื อกรณี ถูกละเมิด)
มาตรการตอบสนองกรณีเกิดการทุจริตคอร์ รัปชั่น การดาเนินการกากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ดังนี้
คณะกรรมการบริ ษทั มีการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ประจาทุกปี
การประเมิน ทบทวนความเสี่ ยงด้านคอร์ รัปชัน่ อย่างสม่าเสมอ กาหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ ยงหากการควบคุมภายในที่มีอยู่ไม่
เพียงพอ รวมถึงการจัดทาคู่มือบริ หารความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่
การสื่ อสารเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทั้งภายในจากการจัดอบรมในองค์กรรับทราบและถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
อีกทั้งการสื่ อสารภายนอกในการขอความร่ วมมือจากคู่คา้ เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรี ยนผ่านช่ องทางต่างๆ มีกลไกการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนที่
เหมาะสมและหากพบเจอการฝ่ าฝื นหรื อการกระทาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ใดๆ กาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดาเนินการตามกระ
บวนการจัดการข้อร้องเรี ยนและจัดทาสรุ ปข้อร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นรายไตรมาส
การติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์ รัปชัน่ อย่างสิ้ นเชิง (Zero-Tolerance Policy) ตามกฎหมายทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์ รัปชัน่ ในประเทศไทย ซึ่ งบริ ษทั จะไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมในการให้สินบนและการคอร์ รัปชั่นทั้ง
ทางตรงและอ้อม โดยมีการประเมินความเสี่ ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรื อการสุ่ มเสี่ ยงต่อการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ และดาเนินการติดตามกิจกรรม
ดังกล่าว เพื่อให้เชื่อมัน่ ได้ว่าไม่กระทบต่อการดาเนินกิจการ และบริ ษทั ต้องมีการติดตามระบบควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ อีกทั้งการทบทวนการ
ประเมินความเสี่ ยงอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
รูปแบบการเปิ ดเผยข้ อมูล
บริ ษทั ได้เปิ ดเผยการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืนในรายงานความยัง่ ยืนสาหรับปี 2564
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4.

การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายการจัดการ

4.1 การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญต่ อผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
รายการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน
ยานพาหนะสาหรับขนส่ง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของเงินกูร้ ะยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
เงินกูร้ ะยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนจดทะเบียน: หุ้นสามัญ 682.31 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสมจัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
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ปี 2562
ลบ.
ร้ อยละ
40.91
5.42%
59.76
7.91%
0.76
0.10%
3.80
0.50%
16.24
2.15%
121.50 16.08%
0.84
0.11%
587.62 77.79%
43.85
5.80%
1.58
0.21%
633.89 83.92%
755.39 100.00%
11.97
1.58%
39.87
5.28%
0.83
0.11%
94.73 12.54%
2.33
0.31%
149.73 19.82%
21.17
2.80%
137.50 18.20%

ปี 2563
ปี 2564
ลบ.
ร้ อยละ
ลบ.
ร้ อยละ
39.96
4.87%
56.25
5.10%
59.97
7.30%
75.57
6.85%
0.96
0.12%
1.30
0.12%
3.67
0.45%
4.77
0.43%
7.18
0.87%
8.44
0.76%
111.74 13.61% 146.33 13.26%
634.66 77.26% 877.18 79.49%
73.82
8.99%
78.97
7.16%
0.96
0.12%
1.06
0.10%
709.44 86.39% 957.21 86.74%
821.18 100.00% 1,103.54 100.00%
14.91
1.35%
44.98
5.48%
44.20
4.01%
7.46
0.91%
13.74
1.25%
103.08 12.55% 144.97 13.14%
1.76
0.21%
2.71
0.25%
157.28 19.15% 220.53 19.98%
34.33
4.18%
30.04
2.72%
162.29 19.76% 299.30 27.12%

การเปลี่ยนแปลง
ลบ.ก
ร้ อยละ
16.29 40.77%
15.60 26.01%
0.34 35.42%
1.10 29.97%
1.26 17.55%
34.59 30.96%
242.52 38.21%
5.15
6.98%
0.10 10.42%
247.77 34.92%
282.36 34.38%
14.91 100.00%
(0.78) (1.73%)
6.28 84.18%
41.89 40.64%
0.95 53.98%
63.25 40.21%
(4.29) (12.50%)
137.01 84.42%

30.52
8.62
2.26
200.07
349.80
154.69
154.33
180.58
10.90
59.78
405.59

33.95
10.28
2.55
243.40
400.68
153.33
154.33
180.58
12.34
73.25
420.50

3.71%
1.03%
0.29%
34.88%
54.86%
15.46%
15.46%
20.72%
1.27%
7.69%
45.14%

6.98
1.10
0.69
141.49
204.74
16.25
16.25
48.10
1.66
11.61
77.62

20.56%
10.70%
27.06%
58.13%
51.10%
10.53%
10.53%
26.64%
13.45%
15.85%
18.46%

821.18 100.00% 1,103.54 100.00%

282.36

34.38%

4.04%
1.14%
0.30%
26.49%
46.31%
20.48%
20.43%
23.91%
1.44%
7.91%
53.69%

755.39 100.00%

4.13%
1.25%
0.31%
29.64%
48.79%
18.79%
18.79%
21.99%
1.50%
8.92%
51.21%

40.93
11.38
3.24
384.89
605.42
170.58
170.58
228.68
14.00
84.86
498.12
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายการ
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้ จ่าย
กาไรจากการดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กลับรายการ (ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลังผล
กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่อหุ้น (บาท)
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ปี 2562
ลบ.
ร้ อยละ
456.96 99.58%
1.93
0.42%
458.89 100.00%
339.57 74.00%
51.72 11.27%
391.29 85.27%
67.60 14.73%
(12.89) (2.81%)
54.71 11.92%
(7.89) (1.72%)
46.82 10.20%

ปี 2563
ลบ.
ร้ อยละ
391.09 99.84%
0.64
0.16%
391.73 100.00%
302.99 77.35%
43.54 11.11%
346.53 88.46%
45.20 11.54%
(11.01) (2.81%)
(1.44) (0.37%)
32.75
8.36%
(4.00) (1.02%)
28.75
7.34%

ปี 2564
ลบ,
ร้ อยละ
493.80 99.64%
1.79
0.36%
495.59 100.00%
392.48 79.19%
49.33
9.95%
441.81 89.15%
53.78 10.85%
(13.74) (2.77%)
0.15
0.03%
40.19
8.11%
(7.07) (1.43%)
33.12
6.68%

การเปลี่ยนแปลง
ลบ.
ร้ อยละ
102.71
26.26%
1.15 179.69%
103.86 100.00%
89.49
29.54%
5.79
13.30%
95.28
27.50%
8.58
18.98%
2.73
24.80%
(1.59) (110.42%)
7.44
22.72%
3.07
76.75%
4.37
15.20%

(0.91)

(0.20%)

-

-

0.78

(0.16%)

0.78

100.00%

0.18
(0.73)
46.09

0.04%
(0.16%)
10.04%

28.78

7.34%

0.16
0.62
33.74

0.03%
0.13%
6.81%

0.16
0.62
4.99

100.00%
100.00%
17.36%

0.079

0.047

0.049

งบกระแสเงินสด
รายการ
กาไรก่อนภาษี
รายการปรั บกระทบกาไรก่ อนภาษีเป็ นเงินสดรั บ (จ่ าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
ขาดทุน (กาไร) จากการตัดจาหน่ายยานพาหนะสาหรับขนส่งและอุปกรณ์
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์และหนีส้ ิ นดาเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน

ปี 2562
54.71

ปี 2563
32.75

ปี 2564
40.19

การเปลี่ยนแปลง
7.44

ร้ อยละ
22.72%

57.60
(0.26)
2.97
(0.16)
12.89
127.75
(1.85)
(0.01)
(1.07)
(0.71)
1.41

63.96
1.44
0.06
1.82
(0.04)
11.01
111.00
(3.52)
(0.17)
8.16
0.33
(6.64)

76.72
(0.16)
0.40
2.12
(0.05)
13.74
132.96
(15.45)
(0.34)
(1.40)
(0.43)
10.29

12.76
(1.60)
0.34
0.30
0.01
2.73
21.96
11.93
0.17
(9.56)
(0.76)
16.93

19.95%
(111.11%)
566.67%
16.48%
25.00%
24.80%
19.78%
338.92%
100.00%
(117.16%)
(230.30%)
254.97%
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รายการ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
รับคืนภาษีเงินถูกหัก ณ ที่จ่าย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
จ่ายชาระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพบ์ถาวร
ซื้อยานพาหนะสาหรับขนส่ง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายยานพาหนะสาหรับขนส่ง
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสั้น
เงินสดจ่ายชาระเงินกูย้ ืมระยะสั้น
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาว
ชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว
ชาระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับจากากรเพิ่มทุน
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
ข้อมูลกระแสเงินเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่ เงินสด
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการทาสัญญาเช่า
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชาระ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน

ปี 2562
1.42
0.29
127.33
(0.27)
0.16
3.40
(4.52)
126.00
(0.01)
(0.71)
(42.03)
1.30
(41.45)
5.55
22.00
(120.82)
(12.89)
58.72
(34.27)
(81.71)
2.84
38.07
40.91

ปี 2563
(0.57)
0.29
108.88
(0.15)
0.04
4.07
(3.87)
108.97
0.84
(0.18)
(19.82)
(19.16)
(11.97)
5.00
(5.00)
23.42
(3.63)
(75.17)
(11.06)
(12.35)
(90.76)
(0.95)
40.91
39.96

ปี 2564
0.94
0.68
127.25
(0.21)
0.05
3.76
4.98
125.87
(11.93)
(15.81)
(27.74)
14.91
9.45
(7.46)
(128.76)
(13.86)
64.35
(20.47)
(81.84)
16.29
39.96
56.25

37.33
0.18

103.46
11.93

307.97
0.87

การเปลี่ยนแปลง
1.51
0.39
18.37
0.06
0.01
(0.31)
1.11
16.90
(0.84)
11.75
(4.01)
8.54
26.88
(5.00)
5.00
(13.97)
3.83
53.59
2.80
64.35
8.12
(8.92)
17.24
(0.95)
16.29

ร้ อยละ
264.91%
134.48%
16.87%
40.00%
25.00%
(7.62%)
28.68%
15.51%
(100.00%)
6,527.78%
(20.23%)
44.78%
224.56%
(100.00%)
100.00%
(59.65%)
105.51%
71.29%
25.32%
100.00%
65.75%
(9.83%)
1,814.74%
(2.32%)
40.77%
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สรุป รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สาหรับปี 2564 ผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ รายละเอียดดังนี้
รายงานและงบ
การเงิน
ความเห็น

ประเภทรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี
เกฑณ์ในการ
แสดงความ
คิดเห็น
เรื่ องสาคัญใน
การตรวจสอบ
(Key Audit
Matters)
ข้อมูลอื่น

ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาต

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินฐานะแสดงการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือ
หุ้นและงบกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รายงานแบบไม่มีเงื่อนไข

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินฐานะแสดงการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือ
หุ้นและงบกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รายงานแบบไม่มีเงื่อนไข

ผูส้ อบบัญชีมีความเป็ นอิสระ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
- มูลค่าคงเหลือของยานพาหนะสาหรับขนส่ง
- การรับรู้รายได้จากการให้บริ การ

ผูส้ อบบัญชีมีความเป็ นอิสระ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
- มูลค่าคงเหลือของยานพาหนะสาหรับขนส่ง
- การรับรู้รายได้จากการให้บริ การ

ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ น
รายงานประจาปี ของบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น)
ความเห็นของผูส้ อบบัญชี ไม่พบว่ามีเรื่ องข้อมูลอื่นที่ตอ้ งรายงาน
นางสาวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกลุ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
5874 หรื อ
นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 หรื อ
นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730
จากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด

ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ น
รายงานประจาปี ของบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น)
ความเห็นของผูส้ อบบัญชี ไม่พบว่ามีเรื่ องข้อมูลอื่นที่ตอ้ งรายงาน
นางสาวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกลุ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
5874 หรื อ
นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 หรื อ
นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730
จากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด

การวิเคราะห์ ผ่านมุมมองของผู้บริหาร
ภาพรวมผลการดาเนินงาน
ในปี 2564 ภายใต้ความท้าท้ายที่เกิดขึ้นจากการแพร่ ระบาดของโควิค -19 ทาให้บริ ษทั ต้องวางแผนกลยุทธ์ทางธุ รกิจที่รัดกุมด้วยความ
ระมัดระวัง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเสริ มสร้างการเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน อีกทั้งรับมือกับสถานการณ์ดงั กล่าว ตั้งแต่การคัด
สรรกลุ่มลูกค้าและการกระจายความเสี่ ยงในกลุ่มอุตสาหกรรมของลูกค้า รวมถึ งแนวทางทางป้องกันโรคระบาด ประกอบด้วย 1.การออกมาตรฐาน
ในการดูแลพนักงานให้มีความปลอดภัยจากการติดเชื้อและไม่ให้เกิด cluster ใหม่ในบริ ษทั 2.การสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ลูกค้าในการให้บริ การที่
ปลอดภัย อาทิเช่น นักขับได้รับวัคซี นโควิค 100% การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในปฏิบตั ิงาน การรักษาความสะอาดภายในรถโดยสารทุก
เที่ยววิ่งและพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ 3.การติดตามนโยบายภาครัฐ ตลอดจนการประมวลผลกระทบกับธุรกิจเพื่อหาแนวทางการป้องกัน
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ยังสามารถสร้างรายได้จากการให้บริ การที่เพิ่มขึ้น จากการมีลูกค้ารายใหม่จานวน 12 รายและการลงทุนรถโดยสาร
ใหม่จานวน 169 คัน ซึ่งถือเป็ นการซื้อรถโดยสารจานวนมากที่สุดจากอดีตที่ผา่ นมา เพื่อให้บริ การแก่ลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส 2 จานวน 65 คันและ
เริ่ มรับรู ้รายได้ในไตรมาส 3 เป็ นต้นมา และจานวน 77 คันในไตรมาส 4 เพื่อให้บริ การแก่ลูกค้าในไตรมาส 4 และต้นปี 2565 โดยในการจัดเตรี ยมรถ
โดยสารดังกล่าว ทาให้มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส 2 และไตรมาส 4 ของปี 2564 และในปี 2564 ราคาน้ ามันดีเซลเฉลี่ยทั้งปี มีความผันผวน
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เพิ่มขึ้นประมาณ 6 บาทต่อลิตรเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน จากปั จจัยดังกล่าวทาให้ผลประกอบการมีอตั ราการทากาไรขั้นต้นลดลง จึงทาให้บริ ษทั
ต้องปรับแผนกลยุทธ์สาหรับปี 2565 ในการลดต้นทุนบริ การ การนาเทคโนโลยีเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการกระบวนการเดินรถ การขยาย
พื้นที่การให้บริ การในนิคมอุตสาหกรรมภาคกลางจากเครื อข่ายพันธมิตร และการต่อยอดในการบริ หารจัดการรถไฟฟ้ าที่มีแนวโน้มที่ดีที่จะช่วย
เสริ มสร้างการเติบโตในอนาคตอีกด้วย ซึ่งคาดว่าจะทาให้ผลการดาเนินงานปี นี้สามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
การพัฒนาการที่สาคัญสาหรับปี 2564
•
บริ ษทั มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากั (Private Placement) คือบริ ษทั โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จากัด ที่
ร่ วมเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ จานวน 65.00 ล้านหุ้นหรื อ 9.53% ในราคาเสนอขาย 0.99 บาทต่อหุ้น เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 64.35 ล้านบาท ซึ่ ง
ได้รับเงินเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ทั้งจานวนแล้ว และได้รับการอนุมตั ิเป็ นหลักทรัพย์ในตลาดฯ Mai เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564
•
บริ ษทั ได้แต่งตั้งกรรมการบริ ษทั 1 ท่านจากบริ ษทั โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จากัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น
•
บริ ษทั ได้มีประกาศจ่ายเงินปั นผลสาหรับปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมทั้งสิ้ น 20.50 ล้านบาทหรื อ 74.95 % ของกาไรหลังการหัก
เงินทุนสารองตามกฎหมายแล้ว โดยจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564
•
บริ ษทั ได้ซ้ือที่ดินและสร้างอาคารสานักงานที่ตาบลบางนาง อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยได้จดทะเบียนเป็ นสานักงานใหญ่เมื่อวันที่ 1
เมษายน
•
บริ ษทั ได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางจาก กรมการขนส่งทางบกอีก 5 ปี
•
วันที่ 2 สิ งหาคม บริ ษทั ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ เพื่อรองรับการให้บริ การเช่ารถ
•
เดือนสิ งหาคม บริ ษทั ได้ร่วมให้บริ การ บริ หารส่วนการปฏิบตั ิการในธุรกิจให้เช่ารถยนต์ไฟฟ้า กับบริ ษทั อีวี มีพลัส จากัด (EVme plus) และ
เดือนตุลาคมบริ ษทั ได้ร่วมให้บริ การ บริ หารส่ วนการปฏิบตั ิการในธุรกิจให้เช่ารถมินิบสั ไฟฟ้า กับบริ ษทั อรุ ณ พลัส จากัด (Arun plus) เพื่อ
ต่อยอดธุรกิจรถไฟฟ้าในอนาคตต่อไป
คาอธิบายและวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน
รายการทางเงินและอัตราส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ รายละเอียดดังนี้
รายการ
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
การเปลี่ยนแปลง
ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท ร้ อยละ
รายได้จากการให้บริ การ
456.96 99.58% 391.09 99.84% 493.80 99.64% 102.71 26.26%
ต้นทุนการให้บริ การ
339.57 74.00% 302.99 77.35% 392.48 79.19%
89.49 29.54%
กาไรขั้นต้ น
117.39 25.69%
88.10 22.53% 101.32 20.52%
13.22 15.01%
รายได้อื่น
1.93 0.42%
0.64 0.16%
1.79 0.36%
1.15 179.69%
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
51.72 11.27%
43.54 11.11%
49.33 9.95%
5.79 13.30%
ต้นทุนทางการเงิน
(12.89) (2.81%) (11.01) (2.81%) (13.74) (2.77%)
2.73 24.80%
กลับรายการ (ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)
- (1.44) (0.37%)
0.15 0.03%
1.59 110.42%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(7.89) (1.72%) (4.00) (1.02%) (7.07) (1.43%)
3.07 76.75%
กาไรสาหรับปี
46.82 10.20%
28.75 7.34%
33.12 6.68%
4.37 15.20%
อัตรากาไรขั้นต้น
25.69%
22.53%
20.52%
อัตรากาไรสุ ทธิ
10.20%
7.34%
6.68%
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รายได้ รวม
รายการ

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
การเปลี่ยนแปลง
ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท ร้ อยละ
456.96 99.58%
391.09 99.84%
493.80 99.64%
102.71 26.26%
295.36
64.36%
259.56
66.26%
321.81
64.93%
62.25
23.98%
37.15
8.10%
35.36
9.03%
40.95
8.26%
5.59
15.81%
58.04
12.65%
53.10
13.56%
77.96
15.73%
24.86
46.52%
66.41
14.47%
43.07
10.99%
53.08
10.71%
10.01
23.24%
1.93
0.42%
0.64
0.16%
1.79
0.36%
1.15 179.69%
458.89 100.00%
391.73 100.00%
459.59 100.00%
103.86 26.51%

1. รายได้ จากการให้ บริการ
รถโดยสารบริ ษทั รถบัส
รถโดยสารบริ ษทั รถมินิบสั
รถโดยสารบริ ษทั รถตู้ / รถตู้ วีไอพี
รถโดยสารร่ วมบริ การ
2. รายได้ อื่น
รวม
1.

รายได้จาการให้บริ การ ประกอบด้วย การให้บริ การรับส่งพนักงาน การให้บริ การขนส่งไม่ประจาทาง การให้บริ การท่องเที่ยว การให้บริ การ
ทัวร์ จีน การให้บริ การเช่ารถ และการให้บริ การ บริ หารจัดการรถไฟฟ้ า มาจากรถโดยสารบริ ษทั และรถโดยร่ วมบริ การ สาหรับปี 2564
บริ ษทั มี รายได้จากการให้บริ การ 493.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 102.71 ล้านบาทหรื อ 26.26% เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับปี ก่ อนที่ มีรายได้จากการ
ให้บริ การ 391.09 ล้านบาท หลักๆ เกิดจากรักษาฐานลูกค้ารายเดิมเกือบ 100% และการขยายฐานลูกค้ารายใหม่ในการให้บริ การจากการขยาย
พื้นที่การให้บริ การและเพิ่มการให้บริ การ อาทิ ให้บริ การเช่ารถและให้บริ การ บริ หารจัดการรถไฟฟ้า ซึ่ งเดือนมกราคม 2565 บริ ษทั ได้มี
ลูกค้ารายใหม่เริ่ มให้บริ การอีกจานวน 3 รายและลูกค้าเดิม 1 ราย โดยใช้รถโดยสารจานวน 55 คันและให้บริ การเช่ารถตูไ้ ฟฟ้า 2 คัน
สอดคล้องกับปริ มาณรถโดยสารที่เพิ่มขึ้นจานวน 516 คัน หรื อคิดเป็ น 49%

Total vehicles
516

300

100

347

308

200
192

30

86

211

38

600
400

98

257

42

0

200
0

YE2019

YE2020
Bus

2.

217

Mini Bus

YE2021
Van

Total vehicles

รายได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร รายรับจากการบริ หารจัดการ GPS ให้กบั รถร่ วม เงินรับคืนกองทุนสาหรับเลี้ยงชีพ
พนักงานลาออก การจาหน่ายสิ นทรัพย์และการขายอะไหล่ที่เสื่ อมสภาพ
สาหรับปี 2564 บริ ษทั มีรายได้อื่น 1.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.15 ล้านบาทหรื อ 179.69 % เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อนที่มีรายได้อื่น 0.64
ล้านบาท หลักๆ มาจากบริ ษทั ได้รับเงินชดเชยจานวน 1.20 ล้านบาทในเดือนสิ งหาคมและเดือนกันยายนตามมาตรการเยียวยาของภาครัฐ
สาหรับนายจ้างและผูป้ ระกันตนมาตรา 33 ประเภทธุรกิจในพื้นที่ควบคุมสู งสุ ดและเข้มงวด
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กาไรขั้นต้ นและอัตรากาไรขั้นต้น

Gross Profit & %GP

25.69%

600

22.53%

30.00%

20.52%

400

20.00%
456.96

200

339.57

0

391.09
117.39

YE2019

493.8
302.99

88.1

101.32

YE2020
Service income

10.00%

392.48

0.00%

YE2021

Cost of service

Gross profit

% GP

สาหรับปี 2564 บริ ษทั มีกาไรขั้นต้น 101.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.22 ล้านบาทหรื อ 15.01% เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อนที่มีกาไรขั้นต้น 88.10
ล้านบาท มาจากการเติบโตของรายได้ค่าบริ การ และปี 2564 บริ ษทั มีอตั รากาไรขั้นต้นเท่ากับ 20.52% ลดลงจากปี ก่อนที่มีอตั รากาไรขั้นต้นเท่ากับ
22.53% หลักๆ มาจากต้นทุนบริ การที่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการเตรี ยมรถโดยสาร เพื่อรองรับก่อนการให้บริ การและการปรับขึ้นของราคาน้ ามัน
ดีเซลที่สูงขึ้น โดยมีรายละเอียดต้นทุนการให้บริ การสาหรับปี 2562 ถึงปี 2664 ดังนี้

Y E2 0 2 0

21.96%

19.80%

14.70%

9.30%

6.27%

4.79%

2.37%

Insurance expenses
Subcontract service
Salaries and wages and other employee venefits

18.38%

19.85%

15.53%

9.72%

6.57%

2.34%

20.85%

16.66%

11.97%

12.58%

5.60%

3.55%

2.79%

Y E2019

4.95%

COST OF SERVICE

Other cost
Motor vehicles expenses
Depreciation and amorisation
Fuel expenses

Y E2 0 2 1

การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนต้นทุนการให้บริ การที่สาคัญ 3 ลาดับแรก ดังนี้
1.
สัดส่ วนค่าน้ ามันสาหรับปี 2562 ถึงปี 2563 เท่ากับ 95.68 ล้านบาทหรื อ 20.85% เท่ากับ 72.01 ล้านบาทหรื อ 18.38% และ 108.83 ล้านบาท
หรื อ 21.96% ของต้นทุนรวม ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการให้บริ การ จานวนรถโดยสาร ปริ มาณการใช้น้ ามันและอัตราน้ ามันที่
เพิ่มขึ้น เท่ากับ 3,610,628 ลิตร ราคาน้ ามันเฉลี่ย 26.50 บาท เท่ากับ 3,193,410 ลิตร ราคาน้ ามันเฉลี่ย 22.55 บาท และ เท่ากับ 3,834,881 ลิตร
ราคาน้ ามันเฉลี่ย 28.38 บาท ตามลาดับ
2.
สัดส่วนเงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงานสาหรับปี 2562 ถึงปี 2564 เท่ากับ 76.47 ล้านบาทหรื อ 16.66% เท่ากับ 77.77 ล้าน
บาทหรื อ 19.85% และ 98.15 ล้านบาทหรื อ 19.80% ของต้นทุนรวม ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการให้บริ การเพิ่มขึ้นและจานวน
นักขับที่เพิ่มขึ้นจานวน 374 คน จานวน 436 คนและจานวน 563 คน ตามลาดับ อีกทั้งการปรับฐานเงินเดือนประจาปี และโบนัสพิเศษจาก
โครงการขับรถดี ขับขี่ปลอดภัยประจาปี จานวน 87 คน (ปี 2563 จานวน 63 คน)
3.
สัดส่วนค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี 2562 ถึงปี 2564 เท่ากับ 54.94 ล้านบาท หรื อ 11.97% เท่ากับ 60.83 ล้านบาท หรื อ 15.53%
และ 72.85 ล้านบาท หรื อ 14.70% ของต้นทุนรวม ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับ รายได้จากการให้บริ การและจานวนรถโดยสารเพิ่มขึ้น
ถึงแม้ว่ารถโดยสารที่หมดค่าเสื่ อมสาหรับปี 2562 ถึงปี 2564 จานวน 1 คันและขายจานวน 1 คัน จานวน 10 คัน และจานวน 9 คัน
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ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
รายการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

ปี 2562
19.05
32.67
51.72

ร้ อยละ
4.15%
7.12%
11.27%

ปี 2563
15.47
28.07
43.54

ร้ อยละ
3.95%
7.17%
11.11%

ปี 2564
17.89
31.44
49.33

ร้ อยละ
3.61%
6.34%
9.95%

เพิม่ (ลดลง)
2.42
3.37
5.79

ร้ อยละ
15.64%
12.01%
13.30%

1.

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ประกอบด้วย เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น อาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกรรมการ ค่าสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่น
2.
ค่าใช้จ่ายในการขาย ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่น อาทิ โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ประกันสังคม กองทุนเงิน
ทดแทน และเงินชดเชยผลประโยชน์ของฝ่ ายการตลาดและฝ่ ายปฏิบตั ิการ และค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขาย
สาหรั บปี 2564 บริ ษทั มี ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร 49.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.79 ล้านบาทหรื อ 13.30% เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับปี ก่ อนหน้าที่มี
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร 43.54 ล้านบาท โดยรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจากค่าใช้จ่ายในการย้ายสานักงานใหญ่ของบริ ษทั ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินการเพิ่มทุนหุ้นสามัญจานวน 65.00 ล้านหุ้นให้กบั ทางบริ ษทั โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จากัด และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกัน
โควิคตามนโยบายของบริ ษทั อาทิ ชุดตรวจโควิค เครื่ องวัดอุณภูมิ วัคซี นและอุปกรณ์ป้องกันโควิค ซึ่ งถือเป็ นรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว
(One-Time Expenses)
ต้ นทุนทางการเงิน
รายการ
ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี
ดอกเบี้ยเงินกู้
ดอกเบี้ยจ่ายเช่าซื้อ
ดอกเบี้ยจ่ายค่าเช่าตาม ROU
รวม

ปี 2562
0.64
0.09
12.16
12.89

ร้ อยละ
0.14%
0.02%
2.65%
11.27%

ปี 2563
0.31
1.03
9.53
0.14
11.01

ร้ อยละ
0.08%
0.26%
2.43%
0.04%
2.81%

ปี 2564
0.56
1.38
11.69
0.11
13.74

ร้ อยละ
0.11%
0.28%
2.36%
0.02%
2.77%

เพิม่ (ลดลง)
0.25
0.35
2.16
(0.03)
2.73

ร้ อยละ
80.65%
33.98%
22.67%
(21.43%)
24.80%

ต้นทุนทางการเงิน ประกอบด้วย ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมธนาคาร ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินและดอกเบี้ยตาม
สัญญาเช่า (TFRS16)
สาหรับปี 2564 บริ ษทั มีตน้ ทุนทางการเงิน 13.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.73 ล้านบาทหรื อ 24.80 % เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อนหน้าที่มีตน้ ทุนทาง
การเงิน 11.01 ล้านบาท เกิดจากการลงทุนรถโดยสารใหม่จานวน 169 คัน แต่เนื่องด้วยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินที่ได้รับลดลง ซึ่ งอัตรา
ดอกเบี้ยล่าสุ ดอยู่ 2.57% ( ปี 2563 อยูท่ ี่ 3.20%-3.50%) แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจะลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีจานวนรถโดยสารที่ทาสัญญาเช่าการเงินจานวน 326 คันจากทั้งสิ้ น 516 คัน ซึ่ งจะทยอยครบกาหนดปี
2565 จานวน 57 คัน, ปี 2566 จานวน 61 คัน, ปี 2567 จานวน 18 คัน, ปี 2568 จานวน 99 คันและปี 2569 จานวน 91 คัน
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ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
รายการ
ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวม

ปี 2562
0.71
7.18
7.89

ร้ อยละ
0.15%
1.56%
1.72%

ปี 2563
0.20
3.80
4.00

ร้ อยละ
0.05%
0.97%
1.02%

ปี 2564
0.24
6.83
7.07

ร้ อยละ
0.05%
1.38%
1.43%

เพิม่ (ลดลง)
0.04
3.03
3.07

ร้ อยละ
20.00%
79.74%
76.75%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด. 50) และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี อาทิ สารองผลประโยชน์พนักงาน สารอง
ผลขาดทุนจากลูกหนี้การค้า ผลขาดทุนทางภาษี (ภงด. 50) ผลกระทบทางบัญชีและภาษีตามสัญญาเช่าการเงินและค่าซาก สัญญาเช่า (TFRS16) และ
สารองผลขาดทุนจากลูกหนี้การค้า
สาหรับปี 2564 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 7.07 ล้านบาท ประกอบด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคล 0.24 ล้านบาทและ ภาษีเงินได้เงินได้รอการตัด
บัญชี 6.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.07 ล้านบาทหรื อ 76.75% เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อนหน้าที่มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4.00 ล้านบาท หลักๆ มาจากผลกระ
ทบทางบัญชีและภาษีตามรู ปแบบสัญญาเช่าการเงินและค่าซากที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในรถโดยสารใหม่จานวน 169 คัน
กาไรสุ ทธิและอัตรากาไรสุ ทธิ
600

Net Profit & % NP

10.20%

7.34%

6.68%

400
200
0

11.00%
6.00%

458.89

495.59

391.73
46.82

YE2019

28.75
Total revenue

YE2020

Net Profit

1.00%
33.12

% NP

-4.00%

YE2021

สาหรับปี 2564 บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ 33.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.37 ล้านบาทหรื อ 15.20% จากปี ก่อนหน้าที่มีกาไรสุ ทธิ 28.75 ล้านบาท มาจาก
รายได้ค่าบริ การที่เพิ่มขึ้นและปี 2564 บริ ษทั มีอตั รากาไรสุ ทธิ 6.68% ลดลงจากปี ก่อนหน้าที่มีอตั รากาไรสุ ทธิ 7.34% เกิดจากปั จจัยที่กล่าวข้างต้น
โดยหากหักค่าใช้จ่ายในการเตรี ยมการรถโดยสารสาหรับลูกค้ารายใหม่และค่าใช้จ่าย One-Time Expenses ออก บริ ษทั จะมีอตั รากาไรสุ ทธิ เป็ น
8.44% โดยประมาณ
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งบแสดงฐานะการเงิน
1500

1103.54
821.18

1000
500

400.68
755.39

605.42

420.50 498.12

349.80

0
Asset

405.59
Liabilities

YE2019

YE2020

Equity
YE2021

รวมสินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ประกอบด้วย เงินสดย่อย เงินฝากธนาคาร และเช็ครับล่วงหน้า สาหรับปี 2562 ถึงปี 2564 เท่ากับ 40.91 ล้านบาทหรื อ 5.42% เท่ากับ
39.96 ล้านบาทหรื อ 4.87% และเท่ากับ 56.25 ล้านบาทหรื อ 5.10% ตามลาดับ เพิ่มขึ้นมาจากผลการดาเนินงานของบริ ษทั และเดือนมีนาคม
บริ ษทั ได้รับเงินเพิ่มทุนจาก TTTH จานวน 64.35 ล้านบาท
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนี้
รายการ
ปี 2562
ลูกหนี้การค้า
59.24
ลูกหนี้อื่น
0.52
รวม
59.76

ร้ อยละ
7.84%
0.07%
7.91%

ปี 2563
59.83
0.14
59.97

ร้ อยละ
7.29%
0.02%
7.30%

ปี 2564
75.14
0.16
75.57

ร้ อยละ
6.83%
0.01%
6.85%

เพิม่ (ลดลง)
15.58
0.02
15.60

ร้ อยละ
25.98%
0.03%
26.01%

ประกอบด้วยลูกค้าการค้าปกติ ผลขาดทุนด้านเครดิตจากกลุ่มลูกค้าทัวร์ จีน เงินทดรองจ่ายและลูกหนี้อื่น สาหรับปี 2562 ถึงปี 2564
เท่ากับ 59.76 ล้านบาทหรื อ 7.91% เท่ากับ 59.97 ล้านบาทหรื อ 7.30% และ 75.57 ล้านบาทหรื อ 6.85% ตามลาดับ สอดคล้องกับรายได้จาก
การให้บริ การที่เพิ่มขึ้นและการให้เครดิตเทอมกับลูกค้า โดยปกติบริ ษทั ให้เครดิตเทอมประมาณ 30 วัน แต่อตั ราส่ วนระยะเวลาเก็บหนี้อยูท่ ี่
50 วัน ซึ่ งระยะเพิ่มขึ้นเกิดจากมี ลูกค้าบางรายได้รับเครดิตเทอมมากกว่าปกติเนื่ องจากเงื่อนไขและข้อจากัดบางอย่าง ซึ่ งที่ผ่านมาบริ ษทั
สามารถบริ หารจัดการการเก็บหนี้เป็ นอย่างดีมาตลอด ทาให้ไม่มีการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้จากลูกหนี้การค้า ยกเว้นลูกหนี้การค้ากลุ่มทัวร์ จีนที่
ได้รับผลกระทบการสถานการณ์โควิค
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ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
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สาหรั บปี 2562 ถึ งปี 2564 เท่ากับ 587.62 ล้านบาทหรื อ 77.79% เท่ากับ 634.66 ล้านบาทหรื อ 77.29% และ 877.18 ล้านบาทหรื อ
79.49% เนื่ องจากบริ ษทั มีการออกรถโดยสารใหม่สาหรับรับรองลูกค้ารายเดิมและรายใหม่ สาหรับอัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
เท่ากับ 16.82% เท่ากับ 13.84% และ 13.20% ตามลาดับมีสัดส่ วนลดลง เนื่องจากมีรถโดยสารที่ทยอยหมดค่าเสื่ อมครบ 10 ปี จานวน 9 คัน
และในงวดบริ ษทั มีการซื้อรถโดยสารใหม่จานวน 169 คัน จึงส่งผลให้อตั ราผลตอบแทนจากสิ นทรัยพ์ถาวรลดลง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รายการ
ที่ดิน
อาคาร
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
เครื่ องมือเครื่ องใช้
ยานพาหนะ
ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
รวม

ปี 2562 ร้ อยละ ปี 2563 ร้ อยละ ปี 2564 ร้ อยละ
34.18 4.52%
34.18 4.16%
34.18 3.10%
5.31 0.70%
4.82 0.59%
31.30 2.84%
1.70 0.23%
1.30 0.16%
6.82 0.62%
0.46 0.06%
0.69 0.08%
1.13 0.10%
2.06 0.27%
0.85 0.10%
1.57 0.14%
0.14 0.02%
27.32 3.33%
0.02 0.00%
4.66 0.57%
3.95 0.36%
43.85 5.80%
73.82 8.99%
78.97 7.16%

เพิม่ (ลดลง)
26.48
5.52
0.44
0.72
(27.30)
(0.71)
5.15

ร้ อยละ
549.38%
424.62%
63.77%
84.71%
(99.93%)
(15.24%)
6.98%

ประกอบด้วย ที่ดินและอาคาร ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน เครื่ องตกแต่ง เครื่ องมือเครื่ องใช้ รถยนต์สาหรับผูบ้ ริ หาร และสิ นทรัพย์สิทธิการ
ใช้ สาหรับปี 2562 ถึงปี 2564 เท่ากับ 43.85 ล้านบาทหรื อ 5.80% เท่ากับ 73.82 ล้านบาทหรื อ 8.99% และ 78.97 ล้านบาทหรื อ 7.16% หลักๆ
มาจากบริ ษทั มีการก่อสร้างอาคารสานักงานใหญ่เมื่อเดือนเมษายน และได้จดทะเบียนเป็ นสานักงานใหญ่เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564
รวมหนีส้ ิน
เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
รายการ
ปี 2562
เจ้าหนี้การค้า
29.84
เจ้าหนี้อื่น
10.03
รวม
39.87

ร้ อยละ
3.95%
1.33%
5.28%

ปี 2563
28.12
16.86
44.98
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ร้ อยละ
3.42%
2.05%
5.48%

ปี 2564
37.76
6.44
44.20

ร้ อยละ
3.42%
0.58%
4.01%

เพิม่ (ลดลง)
9.64
(10.42)
(0.78)

ร้ อยละ
21.43%
(23.17)
(1.73%)
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ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า อาทิ เจ้าหนี้น้ ามัน เจ้าหนี้ค่าประกันภัย และเจ้าทรัพย์สิน เป็ นต้น เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย อาทิ ค่าสอบบัญชี โบนัส และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น และเงินทดรองจ่ายพนักงาน
สาหรับปี 2562 ถึงปี 2564 เท่ากับ 39.87 ล้านบาทหรื อ 5.28% เท่ากับ 44.98 ล้านบาทหรื อ 5.48% และ 44.20 ล้านบาทหรื อ 4.01%
ตามลาดับ สอดคล้องกับรายได้จาการให้บริ การเพิ่มขึ้นและปริ มาณรถโดยสารเพิ่มขึ้น จานวน 169 คัน ส่ งผลให้เจ้าหนี้ค่าน้ ามัน เจ้าหนี้ค่า
ประกันและเจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถเพิ่มขึ้น
เงินกู้ยืมระยะยาว
รายการ
เงินกู้ Soft loan
เงินกู้ ที่ดินและอาคาร
รวม

ปี 2562
0.83
21.17
22.00

ร้ อยละ
0.11%
2.80%
2.91%

ปี 2563
7.46
34.33
41.79

ร้ อยละ
0.91%
4.18%
5.09%

ปี 2564
13.74
30.04
43.78

ร้ อยละ
1.25%
2.72%
3.97%

เพิม่ (ลดลง)
6.28
(4.29)
1.99

ร้ อยละ
84.18%
(12.50%)
71.69%

สาหรับปี 2562 ถึงปี 2564 เท่ากับ 22.00 ล้านบาทหรื อ 2.91% เท่ากับ 41.79 ล้านบาทหรื อ 5.09% และ 43.78 ล้านบาทหรื อ 3.97% มา
จากบริ ษทั กูเ้ งินยืมระยะยาวจากธนาคารแห่งหนึ่งสาหรับที่ดินและอาคารสานักงานใหญ่ วงเงิน 40 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR-175% เริ่ ม
สัญญาเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2562 โดยจดจานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างราคาตามบัญชีจานวน 62 ล้านบาทกับธนาคารแห่งหนึ่ง และเงินกูย้ ืม
soft loan สาหรับโครงการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการโควิด วงเงิน 15 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ย 2% เริ่ มสัญญาเมื่อ 8
เมษายน 2563
หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า
รายการ
สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าซื้อ
รวม

สัญญษ
110
216
326

ปี 2562 ร้ อยละ ปี 2563 ร้ อยละ
20.03 2.65% 100.82 12.28%
212.20 28.09% 161.01 19.61%
232.23 30.74% 261.83 31.88%

ปี 2564 ร้ อยละ เพิม่ (ลดลง) ร้ อยละ
235.45 21.34%
134.63 133.54%
206.06 18.67%
45.05 27.98%
441.51 40.01%
179.68 68.62%

บริ ษทั มีการทาสัญญาเช่าการเงิน 2 รู ปแบบอาทิ สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้ อ เพิ่มขึ้นตามการลงทุนในรถโดยสารใหม่ ซึ่ ง
ระยะเวลาการผ่อนชาระตามประเภทรถโดยสาร อาทิ รถบัส และรถมินิบสั และรถตู้ ระยะเวลาประมาณ 4-5 ปี
อัตราดอกเบี้ยอยูท่ ี่ 2.57% (ปี 2562 อยูท่ ี่ 3.58%-3.85% และปี 2563 อยูท่ ี่ 3.20%-3.50%) กับธนาคารและสถาบันการเงินจานวน 9 ราย
ซึ่งบริ ษทั เชื่อมัน่ ว่ามีวงเงินเช่าซี้อที่เพียงพอต่อการขยายการเติบโตในอนาคต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษมั มีสัญญาเช่าการเงินทั้งหมด 326 คัน ซึ่ งจะทยอยครบกาหนดปี 2565 ถึงปี 2568 จานวน 57 คัน 61
คัน 18 คัน 99 คันและ 91 คันตามลาดับ
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี 2562 ถึงปี 2564 เท่ากับ 405.59 ล้านบาทหรื อ 53.69% เท่ากับ 420.50 ล้านบาทหรื อ 51.21% และ 498.12 ล้านบาทหรื อ 45.14%
เพิม่ ขึ้น หลักๆ มาจากบริ ษทั มีผลการดาเนินงานที่ดีข้ นึ และได้รับเงินเพิม่ ทุนจากทาง TTTH
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5.

ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น

บริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลบริ ษทั ที่จาเป็ น เพื่อความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลของผูล้ งทุนทุกกลุ่ม ที่ควรทราบหรื อควรแจ้ง (รายละเอียด
เพิ่มเติม ข้อมูลทัว่ ไป)
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6. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิตามหลักการกากับดู แลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบี ยนปี 2560 (CG Code) และจรรยาบรรณธุ รกิ จ
(Code of Conduct) ที่บริ ษทั ได้กาหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าทุกหน่ วยงานของบริ ษทั มี การดาเนิ นตามนโยบายและแนว
ปฏิบตั ิที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดไว้อย่างน้อยในเรื่ องต่อไปนี้
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกากับดูแลกิจการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการเพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับ โดย
ยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจมีประสิ ทธิ ภาพ มีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการบริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ที่จะ
บริ หารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลขององค์กร ข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสานักงานกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการการพัฒนาการบริ หารงานตามแนว
ปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อยกระดับอันเป็ นเลิศในระดับสากลเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูล้ งทุนทุกกลุ่ม โดยรายละเอียดของการกากับดูแล
กิจการ 5 หมวด (รายละเอียดเพิ่มเติม คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เรื่ องนโยบายการกากับและดูแลกิจการที่ดี) ดังนี้
หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)
บริ ษทั ให้ความสาคัญในสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้นทุกรายมีสิทธิ มีเสี ยงเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็ น หุ้นถือหุ้นรายใหม่ ผูถ้ ือหุ้นรายบุคคล นักลงทุน
สถาบัน บริ ษทั จากัด บริ ษทั มหาชน กองทุน หรื อผูถ้ ือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งบริ ษทั ยึดมัน่ ในการรักษาผลประโยชน์สูงสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุ้นทุกกลุ่ม โดยให้
สิ ทธิ พ้ืนฐานที่ควรได้รับ เช่น การซื้ อขายหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริ ษทั ที่เพียงพอ ทันเวลาและถูกต้อง การเข้าร่ วมประชุมผู ้
ถื อหุ้นเพื่อออกเสี ยง อีกทั้งมี สิทธิ ในมติ พิเศษในการออกเสี ยงในเรื่ องส าคัญที่ อาจจะทบต่อ การตัดสิ นใจ เช่ น การแต่งตั้ง/ถอนถอด/ก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมชุดย่อย การจ่ายเงินปั นผล การแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั และหนังสื อบริ คณห์สนธิ และการลดทุนหรื อเพิ่มทุน นอกจากนี้ ยงั
ครอบคลุมการดูแลและอานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุ้นทุกกลุ่ม เช่น สถานที่ การเดินทาง ส่งเอกสารมอบฉันทะ เอกสารประกอบการเข้าร่ วมประชุม
ตลอดจนการส่ งเสริ มการใช้สิทธิ กระบวนการลงทะเบียน เอกสารมอบฉันทะ เปิ ดโอกาสล่วงหน้าในการแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถาม
ก่อนวันประชุมและในวันประชุม ภายหลังประชุมบริ ษทั จะเผยแพร่ มติรายงานที่ประชุมให้รับทราบทันที
สาหรับปี 2564 บริ ษทั ไม่พบเหตุการณ์ใดๆ ที่เป็ นการกีดกัน ข้อร้องเรี ยนหรื อสร้างอุปสรรคในการเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นในการสอบถาม
หรื อสื่ อสารกับบริ ษทั อีกทั้งไม่มีการกระทาใดๆ ที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิ หรื อริ ดรอนสิ ทธิ ต่อผูถ้ ือหุ้น ตลอดจนบริ ษทั มีการเปิ ดเผยโครงสร้างการถือ
หุ้นอย่างชัดเจนทาให้มนั่ ใจว่าไม่มีการถือหุ้นไขว้หรื อการถือหุ้นแบบปิ รามิด (รายละเอียดเพิ่มเติม ผูถ้ ือหุ้น)
หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษทั มีแนวทางปฏิบตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน หนึ่ งเสี ยงหนึ่ งสิ ทธิ ต่อหุ้นสามัญ ซึ่ งบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อกระบวนการ
ประชุมอย่างเคร่ งครัดตั้งแต่ ก่อนวันเริ่ มประชุม วันประชุมและหลังประชุมตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกฏหมาย ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน
ก.ล.ต. ตามมาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวหรื อให้ขอ้ มูลบุคคลอื่นในทางมิชอบ โดยกาหนดเป็ นลายอักษรใน
คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเรื่ อง นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ซึ่งเป็ นแนวทางปฏิบตั ิท้งั องค์กรรับทราบ
สาหรับปี 2564 บริ ษทั ไม่พบข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับ เรื่ องการซื้ อขายหลักทรัพย์จากการนาข้อมูลภายในไปแสวงหาประโยชน์ของกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร (รายละเอียดเพิ่มเติม คู่มือจรรยาบรรธุรกิจ เรื่ องนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร และนโยบายด้านการป้องกัน
การใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั )
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance)
บริ ษทั มีนโยบายและแนวปฎิบตั ิที่เกี่ยวกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ลูกค้า พนักงาน คู่คา้ ผูถ้ ือหุ้น ผูล้ งทุน และชุมชน ตามการกากั บดูแลที่ดี
และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็ นธรรม ตลอดจนให้ความสาคัญต่อควมรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถสื่ อสารต่างๆ แนะนา ร้องเรี ยน ให้
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ข้อมูลหรื อแสดงความคิดเห็นผ่านต่อคณะกรรมการบริ ษทั กรรมการอิสระหรื อกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดเพิ่มเติม รายงานผลการดาเนินงาน
สาคัญด้านการกากับดูแล) เพื่อขจัดปัญหา ความขัดแย้งและสร้างสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน อีกทั้งการชดเชยกรณี ที่เกิดผลกระทบเสี ยหายหรื อสู ญเสี ยอย่าง
เหมาะสม และการสนับสนุนกิจกรรมสาธารประโยชน์ต่างเพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและสภาพแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญในการเปิ ดเผยรายงานทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
และโปร่ งใส โดยปฏิบตั ิตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ สานักงาน ก.ล.ต. และมาตรฐานรายการทางการเงินในการเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
เคร่ งครัดไม่มีการบิดเบือนข้อมูล และผ่านการพิจารณาข้อมู ลอย่างเหมาะสม อันมิได้ก่อผลต่อการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุ้นทุกกลุ่มผิดไปและกระทบ
ราคาหลักทรัพย์ อีกทั้งการเปิ ดเผยข้อมูลอื่นที่มีสาระสาคัญในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซด์บริ ษทั ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
สานักงาน ก.ล.ต. (รายละเอียดเพิ่มเติม คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เรื่ อง นโยบายด้านการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศ) ดังนี้
1.
ช่ องทางการสื่ อสารและเปิ ดเผยข้ อมูลของบริษัท
1.1 เปิ ดเผยข้ อมูลผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซด์ บริษัท
บริ ษทั จะเปิ ดเผยการแจ้งข่าวและรายงานตามเกณฑ์การเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษทั จดทะเบียนตามตลาดหลักทรั พย์ฯ อย่าง
เคร่ งครัด ครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลาในรู ปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รายละเอียดดังนี้
รายการที่สาคัญตามกฏหมายและกฎระเบียนที่กาหนด ได้แก่ งบการเงิน เหตุการณ์สาคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์และการ
ตัดสิ นใจลงทุน เช่น รายการได้มา/ จาหน่ายไป การเพิม่ ทุน การลดทุน และการจ่าย/ การงดจ่ายเงินปันผล
รายการหรื อข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง มีความคลาดเคลื่อน ซึ่ งเป็ นกระทบต่อราคา อาทิเช่น ข่าวลือหรื อข่าวจากบุคคลที่สาม ข่าว
คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริ ง และบทวิเคราะห์ที่ไม่ถูกต้อง
รายการและข้อมูลที่ไม่กระทบต่อราคาทันที ได้แก่ การประมาณการงบการเงินรายปี การประมาณรายได้มากกว่า 6 เดือน
ทิศทาง แนวโน้มอุตสาหกรรม และตัวเลขเชิงปริ มาณ
รายการและข้อมูลที่กระทบต่อราคา ได้แก่ ผลประกอบการ ให้ความเห็นในการชี้นาราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั และข้อมูลที่
ยังไม่ชดั เจนหรื อยังไม่แน่แนอน ซึ่งควรเปิ ดเผยและอธิบายให้เข้าใจ
สาหรับปี 2564 บริ ษทั ได้เปิ ดเผยข่าวและรายงานตามเกณฑ์การเปิ ดเผยอย่างครบถ้วนและตรงเวลา ไม่มีเหตุการณ์ในการสั่งแก้ไข
หรื อผิดพลาดแต่อย่างใด จากหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ สานักงาน ก.ต.ล. และกรมสรรพากร
1.2 นักลงทุนสัมพันธ์
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบตั ิสาหรับนักลงทุนสัมพันธ์ โดยให้มีทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor
Relation) ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูบ้ ริ หารและเลขานุการ เป็ นตัวแทนบริ ษทั ในการสื่ อสาร ให้ขอ้ มูล รายงานสารสนเทศและการจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ การจัดงานสื่ อมวลชน นักวิเคราะห์ นักลงทุนหรื อผูถ้ ือหุ้นและงานประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น Oppday และ
Forum ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการจัดงานให้เยี่ยมชมบริ ษทั ประจาปี เพื่อเป็ นการสร้างสัมพันธ์ ที่ดีและให้ทราบผลการดาเนิ น
กิจการและข้อมูลข่าวสารต่างๆ อีกทั้งการทาความรู ้จกั กับผูบ้ ริ หารมากยิ่งขึ้น (รายละเอียดเพิ่มเติม คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เรื่ องจรรยาบรรณ
และข้อพึงปฏิบตั ิสาหรับนักลงทุนสัมพันธ์)
สาหรับปี 2564 บริ ษทั ได้รับรางวัล Outstanding Investor Relation Awards ในงาน SET Awards 2021 ในกลุ่มบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ซึ่ งถือเป็ นรางวัลที่แสดงให้เห็นคุณภาพด้านนักลงทุน
สัมพันธ์ในการดาเนินงานที่ผา่ นมา เพื่อสร้างแรงผลักดันให้บริ ษทั เพิ่มศักยภาพแนวทางการดาเนินงานต่อไปในอนาคต
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ระหว่างปี บริ ษทั ได้จดั ให้มีการเยี่ยมชมบริ ษทั โดยอาจารย์ประพาส บุญชื่นและอาจารย์ภกรณ์ มลสิ ริเรื องเดช และคณะนักลงทุนจาก
เพจ - ลงทุนกล้วยๆ"Bananas Investment” เป็ นครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

2.
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ที่ผ่านมา
กิจกรรม
กิจกรรมบริ ษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุน (Opportunity Days) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
จัดทาสรุ ปข้อมูลบริ ษทั Company Snapshot เป็ นรายไตรมาส ตามโครงการ mai Company Snapshot โดยตลาดหลักทรัพย์ mai
เผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และภาพข่าวกิจกรรมต่างๆของบริ ษทั
ผ่านสื่ อมวลชนต่างๆ
บริ ษทั มีการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาเพื่อให้การต้อนรับผูถ้ ือหุ้นในการสอบถามประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจที่ผา่ นมา
และในอนาคต

จานวนครั้ง
1 ครั้ง
4 ครั้ง
อย่าง
สม่าเสมอ
1 ครั้ง

1.3

เลขานุการบริษัท (Company Secretary)
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้เลขานุการปฏิบตั ิงานตามกฎบัตรที่กาหนดตามหน้าที่และความรับผิดชอบเป็ นตามกรอบกฎหมาย
หลักการกากับดู แลกิ จการด้วยความระมัดระวังและความซื่ อสัตย์สุจริ ต (รายละเอียดเพิ่มเติม คู่มือจรรยาบรรณธุ รกิ จ เรื่ องกฎบัตรของ
เลขานุการบริ ษทั )
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งให้ นางสุ กานดา พุทธรักษา ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 3 สิ งหาคม
2559 โดยคุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั (รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ 1)
1.4

การแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรียน หรื อกรณีถูกละเมิด (Whistleblowing)
บริ ษทั มีช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรี ยน กรณี ถูกละเมิดสิ ทธิ รวมถึงการเสนอแนะแสดงความคิดเห็นต่างๆ ผ่านช่องทางที่บริ ษทั
จัดไว้ผา่ นอีเมลล์ และโทรศัพท์ ดังนี้
จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์: ช่องทางของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบที่ www.Info@atp30.com หรื อจดหมาย
ลงทะเบียน
จดหมายลงทะเบียน: ถึงคณะกรรมการตรวจสอบที่บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) 9/30 หมู่ 9 ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
/ โทร. 038-468-788
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กรณี เรื่ องสาคัญ เช่น แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรี ยน ถูกละเมิ ดสิ ทธิ รายงานการทุจริ ต การทาผิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณธุ รกิจ ของ
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ติดต่อโดยตรงที่คณะกรรมการบริ ษทั
กรณี ข้อ สงสั ย เกี่ ย วกับ นโยบายการก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละการต่ อ ต้า นทุ จ ริ ตคอร์ รั ป ชั่ น สามารถติ ด ต่ อ โดยตรงที่ ค ณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั หรื อเลขานุ การบริ ษทั โดยผ่านการกลัน่ กรองเบาะแสจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเป็ นอิสระ
กระบวนการรับข้ อร้ องเรียน บริ ษทั ดาเนินการตามกระบวนการดังนี้
1.
พนักงานหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรี ยน หรื อเสนอแนะความเห็นผ่านช่องทางที่กาหนด โดยข้อมูลถือเป็ น
ความลับ ซึ่งบริ ษทั มีมาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส ข้อร้องเรี ยนหรื อกรณี ถูกละเมิดสิ ทธิ พร้อมให้ขอ้ มูลติดต่ออย่างชัดเจน
2.
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน: รับข้อร้องเรี ยนและดาเนินการพิจารณาข้อร้องเรี ยนตาม “คู่มือบริ หารจัดการข้อร้องเรี ยน” โดยแบ่งข้อ
ร้องเรี ยนเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
เกี่ยวกับการทุจริ ต
เกี่ยวกับการกระทาที่ฝ่าฝื นไม่ปฎิบตั ิตามกฎหมาย/ ข้อบังคับ/ ระเบียบของบริ ษทั
เกี่ ยวกับการฝ่ าฝื นจริ ยธรรม/จรรยาบรรณ ฝ่ าฝื นนโยบายและแนวทางปฎิ บัติเพื่อป้ องกันและต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั
3.
ขั้นตอน ดาเนินการ: ตรวจสอบข้อเท็จจริ งเบื้องต้น แสวงหาข้อมูลเพิม่ เติมที่น่าเชื่อถือในเรื่ องร้องเรี ยนดังกล่าวในกรณี พบว่า
มีความผิดเกิดขึ้นจริ งให้นาเสนอพิจารณาตามระดับความผิดในแต่ละประเภท ได้แก่ ระดับพนักงานโดยฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
ระดับ ผูบ้ ริ ห ารโดยคณะกรรมการหรื อ คณะกรรมการตรวจสอบ ระดับ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ ห ารหรื อ กรรมการ โดย
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริ งตามความเหมาะสม ตามลาดับขั้น
4.
การติดตามประเมินผล: โดยพิจารณาผ่านคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรี ยน จนหาข้อยุติเรื่ องหรื อแนวทางแก้ไขเรี ยบร้อย
แล้ว ดาเนินการแจ้งกลับผูร้ ้องเรี ยนทราบภายในเวลา 7 วันทาการหลังจากได้ขอ้ ยุติแล้ว โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในจัดทาสรุ ป
รายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั รับทราบเป็ นรายไตรมาส ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีการติดตาม
รายงานการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนผ่านช่องทางที่กาหนด
ในปี 2564 บริ ษทั ไม่พบข้อพิพาทใด ๆ เกี่ ยวกับ เรื่ องสาคัญ หรื อเหตุการณ์ สาคัญ อาทิ เช่ น การถูกละเมิ ดสิ ทธิ การทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ การกระทาผิดทางกฎหมาย และจรรยาบรรณธุรกิจ ของ กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน

2.

การทารายการที่เกี่ยวโยงกันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักการตัดสิ น ใจเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของ
บริ ษทั และผูถ้ ือหุ้นทุกกลุ่ม โดยต้องเปิ ดเผยทุกรายการของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่ก่อให้เกิดความขัอแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมถึงการกาหนดอานาจการอนุ มตั ิรายการและนโยบายที่สาคัญตามการกากับดูแลกิ จการที่ดี กฎหมายหรื อหน่วยงานกากับดูแลที่
เกี่ยวข้อง ด้วยความโปร่ งใสและเป็ นธรรม
อีกทั้งการให้ความสาคัญกับการทารายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร การทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผูส้ อบบัญชี ผูท้ าแผนและ
ผูบ้ ริ หารแผนตามมาตร 59 แห่งพระบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของสานักงาน ก.ล.ต. โดยให้ถือแนวทางปฏิบตั ิตามนโยบาย
การซื้อขายหลักทัพย์ของกรรรมการและผูบ้ ริ หารในเรื่ อง ข้อห้ามในการซื้อขายหลักททรัพย์โดยการใช้ขอ้ มูลภายใน ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์
รายงานการถื อหลักทรัพย์ และบทลงโทษกรณี ฝ่าฝื น ซึ่ งกรรมการและผูบ้ ริ หารจะต้องรายงานการเปลี่ ยนแปลงการซื้ อขายหลักทรั พย์ทุกครั้ง
ล่ วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่ อ นท าการซื้ อขายหลัก ทรั พย์แ ละแจ้งรายงานต่อ สานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วัน ท าการ (รายละเอีย ดเพิ่ ม เติ ม คู่ มื อ
จรรยาบรรณ เรื่ องนโยบายการทารายการระหว่างกัน นโยบายหรื อแนวโน้วการท ารายการในอนาคตและนโยบายป้ อ งกันความขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์)
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หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามกฎบัตรที่กาหนดอย่างเคร่ งครัด ทั้งองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั คุณสมบัติของคณะกรรมการ
บริ ษทั หน้าที่ควมรับชอบของคณะกรรมการบริ ษทั การแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั และวาระการดารงตาแหน่ง การประชุมคณะกรรมการ ค่าตอบแทน
การประเมิ นผลการปฏิ บัติง านของตนเอง รวมถึ งจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิ บัติสาหรั บกรรมการต่อกลุ่มผูม้ ี ส่วนได้เสี ย อาทิ บริ ษทั ผูถ้ ื อหุ้น
พนักงาน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ตามพระราชบัญญัติมหาชนและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งการกาหนดนโยบายสาคัญต่างๆ ดังนี้
นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสีย (รายละเอียดเพิ่มเติม คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เรื่ องนโยบายการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย)
นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าต่อความสาเร็ จของธุรกิจของบริ ษทั จึงมุ่งมัน่ ในการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลยิ่งขึ้น โดยกาหนดนโยบายและข้อปฏิบตั ิไว้ ดังนี้
1.
ส่งมอบบริ การที่มีคุณภาพ ตรงตามหรื อสู งกว่าความคาดหวังของลูกค้าในราคาสมเหตุสมผล
2.
ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการบริ การ โดยไม่มีการกล่าวเกินจริ ง ซึ่งเป็ น
เหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริ มาณ หรื อเงื่อนไขใดๆ ของบริ การนั้นๆ
3.
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อสัญญาต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อสัญญาข้อใดได้ตอ้ ง
รี บแจ้งให้ลูกค้ารับทราบ เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
4.
ผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบทุกหน่วยงานติดต่อกับลูกค้าด้วยควาสุ ภาพ มีประสิ ทธิภาพ และเป็ นที่ไว้วางใจได้ของลูกค้า
5.
บริ ษทั จัดให้มีช่องทาง ระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพการบริ การ ความปลอดภัยจากการบริ การ รวมทั้ง
ความรวดเร็ วในการตอบสนองหรื อดาเนิ นการอย่างถึ งที่ สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว รวมถึ งแจ้งผลการ
ดาเนินการต่อลูกค้า
6.
รักษาความลับของลูกค้า และไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
7.
ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการบริ การของบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิภาพเป็ นประโยชน์กบั ลูกค้าสู งสุ ด
สาหรับปี 2564 ไม่มีขอ้ พิพาทๆ ใด เกี่ยวกับกับฟ้องร้องจากลูกค้า ส่ วนใหญ่ได้รับความพึงพอใจในการดาเนินงานของบริ ษทั จาก
ลูกค้า
นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรื อ เจ้ าหนี้
บริ ษทั มีนโยบายที่จะให้การปฏิบตั ิต่อคูค่ า้ และ/หรื อเจ้าหนี้อย่างสม่าเสมอและเป็ นธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และ
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรม รวมถึงการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้ง
ปฏิบตั ิตามพันธะสัญญา ให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาการแก้ปัญหาและหาทางออกที่ต้งั อยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์
ทางธุรกิจโดยมีแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1.
มีการคัดเลือกคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม ผ่านกระบวนการพิจารณา เช่น ชื่อเสี ยง ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณภาพและราคาและการ
เปรี ยบเทียบคุณภาพและราคากับคู่คา้ หรื อเจ้าหนี้รายอื่นอย่างเหมาะสมก่อนการรับเข้าเป็ น Superlier list
2.
ไม่เรี ยกรับ/ไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการค้ากับคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้
3.
กรณี ที่มีขอ้ มูลว่ามีส่วนในการเรี ยกหรื อการรับ หรื อการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตเกิดขึ้นต้องเปิ ดเผยรายละเอียดต่อคู่คา้ และ/
หรื อเจ้าหนี้ และร่ วมกันแก้ไขปัญหา โดยยุติธรรมและรวดเร็ ว
4.
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อสัญญาต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อสัญญาข้อใดได้ตอ้ ง
รี บแจ้งให้คู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้รับทราบล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
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สาหรับปี 2564 ไม่พบข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับการผิดชาระ การผิดสัญญาและไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขกับ คู่คา้ เจ้าหนี้ ธนาคารหรื อ
สถาบันการเงิน ซึ่ งที่ผ่านมาบริ ษทั ได้บริ หารจัดการโครงสร้างเงินทุนอย่างเหมาะสม เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและสามารถ
หาแหล่งเงินทุนที่เพียงพอต่อการขยายการเติบโตในอนาคต
นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้า
บริ ษทั มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อคูแ่ ข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิการแข่งขัน
ทางการค้า โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม
3. ไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
นโยบายการปฎิบัติต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริ ษทั มุ่งมัน่ ในการดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพตาม
หลักการกากับดูและกิจการที่ดี มีความโปร่ งใส เป็ นธรรมและมีจริ ยธรรมทางธุรกิจ คานึงถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผูถ้ ือหุ้น และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุก
กลุ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดร่ วมกัน (สามารถดูเพิ่มเติม การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืนและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายสิ่ งแวดล้อม)
นโยบายการปฎิบัติการไม่ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรื อลิขสิทธิ์
บริ ษทั มีนโยบายในการปฎิบตั ิเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิ ทธิ์ โดยมีแนวทางในการดาเนินเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว การ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นไปตาม “ระเบียบการใช้งานเครื อข่าย คอมพิวเตอร์ อย่างปลอดภัย ” และพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่ งบริ ษทั มีการควบคุมดูแลความถูกต้อง เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตอ้ งผ่านการตรวจสอบ
และลงโปรแกรมที่ มี ลิขสิ ท ธิ์ ถูกต้อง ปฎิ บัติตนให้เป็ นไปตามกฎหมายเกี่ ย วข้องกับทรั พ ย์สินทางปั ญญาและลิ ข สิ ทธิ์ อาทิ กฎหมายเกี่ ย วกับ
เครื่ องหมายการค้า กฎหมายเกี่ยวกับสิ ทธิบตั ร กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและส่งเสริ มให้มีการอบรมให้ความรู ้กบั พนักงาน การนาผลงานหรื อข้อมูลอัน
เป็ นสิ ทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรื อที่จะนามาใช้กบั บริ ษทั จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มนั่ ใจว่าไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ื่น
6.2

จรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษทั ได้จดั ทาจรรยาบรรณธุ รกิจเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริ ยธรรมที่
บริ ษทั ได้นามาใช้ในการดาเนินธุรกิจ ส่งเสริ มให้เกิดการปฎิบตั ิและติดตามการปฎิบตั ิตามจรรยาบรรณดังกล่าว อย่างจริ งจังโดยเปิ ดเผยไว้ในเว็บไซด์
ของบริ ษทั (รายละเอียดเพิ่มเติม คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ)
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6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติและระบบการกากับดูแลกิจการในรอบปี ที่ผ่านมา
การสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR)
CGR เป็ นโครงการสารวจเพื่อติ ดตามและวัดผลการพัฒนาการกากับดู แลกิ จการหรื อบรรษัทภิ บาทของบริ ษทั จดทะเบียนของไทย ซึ่ ง
ดาเนินการโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั (TAHI INSTITUTE OF DIRECTORS: IOD) ด้วยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มาตั้งแต่ปี 2544 ถึงปัจจุบนั
บริ ษทั เอที พี 30 จากัด (มหาชน) ได้รับการรั บรอง CG SCORE ว่ามี หลักการกากับดู แลกิ จการที่ ดี (หรื อบรรษัทภิ บาล) สาหรั บผลการ
ประเมิ น ด้านการรายงานบรรษัท ภิ บ าล (CGR) ในปี 2564 มี ผ ลการประเมิ น CGR อยู่ใ นระดับ ดี ซึ่ ง สะท้อ นถึ ง การบริ ห ารจัด การบริ ษ ัท ที่ มี
ประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ภาพแสดงผลประเมิน CGR ของบริ ษทั ที่ผา่ นมาดังนี้
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ร้ อยละ 82

ร้ อยละ 88

ร้ อยละ 89

ปี 2564 มีเรื่ องที่บริ ษทั ยังไม่ได้ปฎิบตั ิและมีมาตรการทดแทนที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้
ข้ อที่ยังไม่ ได้ ปฎิบัติ
เหตุผล
1. บริ ษทั ควรจัดทารายงานความ
รายงานความยัง่ ยืน
รับผิดชอบทางสังคม
2. ประธานกรรมการบริ ษทั ควรเป็ น
ประธานกรรมการกรรมการบริ ษทั และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นคนละคน มีการแย่งมีการ
กรรมการอิสระ
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารอย่างชัดเจน ไม่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน
ประจา สามารถถ่วงดุลอานาจระหว่างการกากับดูแลกิจการและการบริ หาร
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7.

โครงสร้ างการกากับดูกจิ การและข้ อมูลสาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุ ดย่ อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

7.1 โครงสร้ างการกากับดูแลกิจการ
แผนภาพการบริหารจัดการองค์กร
Board

Audit Committee

Risk Committee

CFO

NR Committee

Internal Audit

7.2

CG Committee

Company Secretary

ข้ อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ประธานกรรมการบริษัท
นายชาติชาย พานิชชีวะ

รองประธานกรรมการบริษัท/
กรรมการบริหาร
ดร.วิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
กรรมการบริษัท/ประธาน
กรรมการบริหาร
นายปิ ยะ เตชากูล

กรรมการบริษัท
นางสมหะทัย พานิชชีวะ

รายชื่ อ
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ

2. ดร.วิวฒั น์ กรมดิษฐ์
3. นายปิ ยะ เตชากูล

4. นางสมหทัย พานิชชีวะ
5. นายธานินท์ หิรัญปัณฑาพร
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กรรมการบริษัท
นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
นางสุ วรรณี คามัน่

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หาร/
กรรมการสรรหาและกานดค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หาร/ ที่ปรึ กษา
กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ (MD)/
ประธานกรรมการบริ หาร (CEO)/
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/
กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
นายกาชัย บุญจิรโชติ

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์

ผู้มีอานาจลงนามแทน
บริษัท
ผูม้ ีอานาจ

ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท
6/6

ผูม้ ีอานาจ

6/6

ผูม้ ีอานาจ

6/6

-

6/6
4/6*
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รายชื่ อ

6. นางสุ วรรณี คามัน่
7. นายกาชัย บุญจิรโชติ
8. นายประเสริ ฐ อัครประถม
พงศ์

ตาแหน่ ง
กรรมการกากับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง/
ประธานกรรมกรกากับดูแลกิจการ

ผู้มีอานาจลงนามแทน
บริษัท

ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท

-

6/6
6/6

-

6/6

หมายเหตุ:
ลาดับที่ 8 แทนตาแหน่ งกรรมการที่ว่างลงของ ดร.สุ พจน์ เธียรวุฒิ ที่เป็ นกรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ลาดับที่ 5 ตามที่ประชุมสามัญประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2564 ได้ มีแต่ งตั้งนายธานินทร์ หิ รัญปั ณฑาพร เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษัท จากการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทให้ แก่ บริ ษัท โตโยต้ า ทูโช ไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด *ถือเป็ นการเข้าประชุมครบวาระจากที่ได้ รับแต่ งตั้ง
นางสุกานดา พุทธรั กษา เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทที่ไม่เป็ นผู้บริ หารจานวน 5 ท่ านคิดเป็ นร้ อยละ 62.50
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่ านคิดเป็ นร้ อยละ 37.50
ปี 2564 ไม่พบว่ ามี กรรมการหรื อผู้บริ หารระดับสูง เคยเป็ นพนักงานหรื อหุ้นส่ วนของบริ ษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริ ษัทใช้ บริ การ
ปี 2564 มีกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารไปดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจ คือ นายชาติชาย พานิชชีวะ
ปี 2564 มีกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร ที่มีประสบการณ์ การทางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษัท คือ นางสมหะทัย พานิชชีวะ
ปี 2564 ไม่พบว่ ามี กรรมการหรื อผู้บริ หารมีประวัติการกระทาผิดกฎระเบียบของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรั พย์ฯ
ปี 2564 ไม่ พบว่ ามี กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารลาออก เนื่องจากประเด็นเรื่ องการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท หรื อความล้มเหลวในการทาหน้ าที่สอดส่ องดูแลของ
คณะกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริ ษัท กรรมการผู้มีอานาจผูกพันบริ ษัท 2 ใน 3 ร่ วมลงลายมือชื่อพร้ อมประทับตราบริ ษัท

สรุปสาระสาคัญอานาจอนุมัติดาเนินการของบริษัท (บางส่ วน) มีรายละเอียดดังนี้
ลาดับ
1.

2.

เรื่ องอนุมัติ
เรื่ องการลงุทน/ การลงทุน ***
1.1. การลงทุนในบริ ษทั ใหม่/ กิจการร่ วมค้า
1.2. การลงทุนซื้อ/ขายหุ้นบริ ษทั อื่น
- มูลค่าไม่เกิน 1,000,000 บาท
- มูลค่าเกิน 1,000,000 บาท
1.3. การโอนหุ้นเพื่อจัดโครงสร้างธุรกิจระหว่างบริ ษทั ในกลุ่ม
1.4. การเลิกบริ ษทั ใหม่/ บริ ษทั อื่น/ กิจการร่ วมค้า
1.5. การซื้อที่ดิน/ อาคาร
- มูลค่าไม่เกิน 10,000,000 บาท
- มูลค่าเกิน 10,000,000 บาท
1.6. การซื้อรถเพื่อใช้ประกอบธุรกิจ
เรื่ องงบประมาณ
การจัดทางบประมาณการลงุทน

ส่ วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

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

ผ
อ

อ
อ
อ

ผ
ผ

อ

อ
ผ
อ
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ผจก.

ลาดับ

เรื่ องอนุมัติ

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

ผจก.

2.1. ประจาปี หรื อกลางปี
2.2. เพิม่ เติมระหว่างปี
- วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อรายการหรื อต่อโครงการ
อ
- วงเงินเกิน 10,000,000 บาทต่อรายการหรื อต่อโครงการ
อ
2.3. การโอนย้ายงบลงทุนภายในบริ ษทั
อ
2.4. การยกเลิกงบลงทุนบางส่วน
วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อรายการ หรื อต่อโครงการ
อ
- วงเงินเกิน 10,000,000 บาทต่อรายการ หรื อต่อโครงการ
อ
2.5. การยกเลิกงบลงทุนทั้งหมด (โครงการ)
อ
การจัดทางบประมาณดาเนินการ
2.6. ประจาปี หรื อกลางปี
อ
2.7. แก้ไขปรับปรุ ง/ เพิ่มเติมงบประมาณระหว่างปี
อ
3.
การขอใช้ งบประมาณรายจ่ ายการลงทุนและงบประมาณดาเนินการตามงบประมาณประจาปี
3.1. วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
อ
3.2. วงเงินเกิน 5,000,000 บาท
อ
4
เรื่ องการจัดซื้อ
ใบขอซื้อ (สาหรับการสั่ งซื้อในธุรกิจปกติ)
- มูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท
อ
อ
- มูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท
อ
อ
หมายเหตุ:
* ผู้มีอานาจอนุมัติดาเนินการ ประกอบด้ วย คกบ. = คณะกรรมการบริ ษัท, คกห. = คณะกรรมการบริ หาร, กผจ. = กรรมการผู้จัดการ, ผช.กผจ. = ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ, ผจก. = ผู้จัดการฝ่ ายและผู้จัดการอาวุโส
**อานาจการดาเนินงาน ประกอบด้ วย ผ = ผ่าน, ล = ลงนาม, อ = อนุมัติ
*** อยู่ภายใต้ งบประมาณการลงทุนประจาปี ที่ได้ รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ว

ส่ วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

76

โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท
บริ ษ ัท ให้ ค วามสาคัญ ในการกาหนดองค์ป ระกอบของคณะกรรมการบริ ษ ัทในด้านการกาหนดความหลากหลายในโครงสร้ างของ
คณะกรรมการบริ ษ ัท (Board Diversity) ถื อ เป็ นปั จ จัย สาคัญ ที่ ช่วยเสริ ม สร้ างความสมดุ ล ด้านความคิ ด และด้านคุ ณภาพการท างาน รวมถึ ง
ประสิ ทธิภาพด้านการตัดสิ นใจของคณะกรรมการซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1.
คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องประกอบด้วย กรรมการไม่นอ้ ยกว่า 7 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรไทย
2.
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารและกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย
1 ใน 3 และไม่นอ้ ยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็ นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
3.
คณะกรรมการบริ ษทั เลือกกรรมการคนหนึ่งจากกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารเป็ นประธานกรรมการ
4.
คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งทาหน้าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งจะเป็ นกรรมการหรื อไม่ก็ได้
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริษัท
1.
กรรมการบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีคุณสมบัติที่กาหนด รวมทั้งต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับการ
ไว้วางใจในการบริ หารกิจการตามพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.
มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการทางานที่เป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริ ษ ั ทและสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบ โดยไม่จากัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุและความสามารถเฉพาะด้านอื่นๆ
3.
มีภาวะผูน้ าและสามารถควบคุมการดาเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1.
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่ อสัตย์สุจริ ต และระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั และให้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติของผูถ้ ือหุ้น
2.
มีหน้าที่กาหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริ ษทั โดยการกากับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริ หารดาเนินการให้เป็ นไป
ตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุ้น และการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
3.
รับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ้นโดยสม่าเสมอ ดาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้น มีการเปิ ดเผยข้อมู ลที่เป็ นสาระสาคัญต่อผูล้ งทุนอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่ งใส
4.
มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริ ษทั ที่ตนเป็ นกรรมการอย่าง
แท้จริ ง
5.
ประเมินการปฏิบตั ิงานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งตามที่กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนนาเสนอ
เพื่อนาเสนอต่อผูถ้ ือหุ้นในการพิจารณาอนุมตั ิ
6.
รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบตั ิหน้าที่ของฝ่ ายบริ หารโดยให้มีความตั้งใจและระมัดระวังในการปฏิบตั ิงาน
7.
กากับดูแลให้มีการกาหนดเป้ าหมายการดาเนิ นธุ รกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน โดยพิจารณาถึงความ
เป็ นไปได้และสมเหตุสมผล
8.
กากับดูแลให้มีการดาเนินธุรกิจ และปฏิบตั ิอย่างมีจริ ยธรรม
9.
กากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารมีระบบการบริ หารความเสี่ ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
10. พิจารณาตัดสิ นในเรื่ องที่มีสาระสาคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อานาจการบริ หารการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกาหนด
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11.

12.
13.
14.
15.
16.

กาหนดอานาจและระดับการอนุมตั ิในการทาธุรกรรม และการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริ ษทั ให้คณะหรื อบุคคลตามความ
เหมาะสม และให้เป็ นไปตามข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องโดยจัดทาเป็ นคูม่ ืออานาจการดาเนินการ และกาหนดให้มีการทบทวนให้สอดคล้องกับกล
ยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
จัดให้มีระบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของ
การควบคุมภายใน
ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและพิจารณาค่าสอบบัญชีประจาปี เพื่อนาเสนอต่อผูถ้ ือหุ้นในการพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทารายงานทางการเงินควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชี ไว้ในรายงานประจาปี และ
ครอบคลุมในเรื่ องสาคัญต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็ นไปตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองและประเมินผลปฏิบตั ิงานโดยรวม
การเลือกตั้งกรรมการของบริ ษทั ให้กระทาโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ทั้งนี้ ให้กระทาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.
ผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสี ยง
2.
ในการเลือกแต่งตั้งกรรมการและวาระการดารงตาแหน่ง อาจใช้วิธีออกเสี ยงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล คราวละคนหรื อ
คราวละหลายๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผูถ้ ือหุ้นต้องออกเสี ยงด้วยคะแนนเสี ยงที่ มี
ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสี ยงแก่ คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้น ผูถ้ ื อหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสี ยงของตนในการเลือกตั้ง
กรรมการเพื่ อ ให้ ผู ้ใ ดมากน้ อ ยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่ งแห่ ง พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษัท มหาชนได้ (ลงคะแนนแบบ NONCUMULATIVE เท่านั้น)
3.
ในการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสี ยงข้างมาก หากมีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ผเู ้ ป็ นประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยง
ชี้ขาด
4.
ให้คณะกรรมการบริ ษทั มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งตามข้อนี้ จะเลือกตั้งให้เข้ารับตาแหน่งอีกก็
ได้ นอกจากพ้นตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งอีกเมื่ อ ตาย/ลาออก/ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่า
ด้วยบริ ษทั มหาชน/ ที่ประชุมมีมติให้ออก หรื อศาลมีคาสัง่ ให้ออก
5.
เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากตาแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกของตนให้ที่นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
6.
กรรมการของบริ ษทั ที่จะดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั อื่น ต้องรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั
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7.3 ข้ อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
นางสุ วรรณี คามัน่
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
นายกาชัย บุญจิรโชติ

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์

หมายเหตุ:
นางสุวรรณี คามั่นเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการเงินและมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ด้านบัญชี และการเงินที่เพียงพอจะ
สามารถทาหน้ าที่สอบทานความน่ าเชื่อถือของงบการเงินได้
นางสุกานดา พุทธรั กษา เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีจึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
คณะกรรมการที่มีความเป็ นอิสระทาหน้าที่ตรวจสอบการดาเนินกิจการของบริ ษทั สอบทานประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในเพื่อให้มีความมัน่ ใจ
ว่าการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบการปฏิบตั ิงานที่ดี การบริ หารกิจการ
ดาเนินไปอย่างเหมาะสมมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด คณะกรรมการตรวจสอบยังทาหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงินของ
บริ ษทั ร่ วมกับผูส้ อบบัญชี เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายงานทางการเงินของบริ ษทั มีความน่ าเชื่ อถือ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้อง เป็ นไปตาม
มาตรฐานและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง สร้างความมัน่ ใจและความน่าเชื่อถือแก่ผลู ้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยว่าได้มีการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
อย่างรอบคอบ มีความยุติธรรมโปร่ งใส และมีการดาเนินธุรกิจตามหลักการ การกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นสมควรกาหนดกฎ
บัตรของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ดงั ต่อไปนี้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้ องมีองค์ประกอบดังต่ อไปนี้
1.
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการบริ ษทั ที่เป็ นอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
2.
กรรมการตรวจสอบมีทกั ษะความชานาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู ้ความ
เข้าใจหรื อมีประสบการณ์ดา้ นบัญชีหรื อการเงิน
3.
ให้คณะกรรมการของบริ ษทั เลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4.
กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบต้องแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาจเป็ นหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายในหรื อบุคคล
ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1.
สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มนั่ ใจว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผูส้ อบบัญชีภายนอก และผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทั้งไตรมาสและประจาปี
2.
สอบทานให้บริ ษทั มี ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และกาหนดความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรื อ
ตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจาเป็ นและเป็ นสิ่ งสาคัญ ให้หัวหน้างานตรวจสอบภายในหรื อหน่ วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และน าข้อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ การปรั บ ปรุ ง และแก้ไ ขระบบการควบคุ ม ภายในที่ ส าคัญ และจ าเป็ น เสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป
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3.

สอบทานนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ข้อกาหนดและการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4.
พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและกาหนดค่าสอบบัญชีและค่าบริ การอื่นๆ ของผูส้ อบบัญชี ตลอดจนการร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่
มีฝ่ายบริ หารอย่างน้อยเป็ นรายไตรมาส
5.
สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
6.
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในเรื่ องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็ นประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั
7.
สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
8.
รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง
9.
จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยและลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้
ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
ความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อกาหนดและการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จานวนการจัดประชุมสาปรับปี และการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผูถ้ ื อ หุ้ น และผูล้ งทุ น ทั่ว ไปควรทราบ ภายใต้ข อบเขตหน้า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั
ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิ ญให้ฝ่ายจัดการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่ วมประชุมหรื อส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรื อจาเป็ น
ให้มีอานาจว่าจ้างที่ปรึ กษา หรื อบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริ ษทั มาให้ความเห็นหรื อให้คาปรึ กษากรณี จาเป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยการประเมิ นตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปั ญหาและ
อุ ป สรรคในการปฏิ บัติ ง านที่ อ าจเป็ นเหตุ ใ ห้ ก ารปฏิ บัติ ง านไม่ บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ใ นการจัด ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบให้
คณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุกปี
พิจารณาทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
การแต่ งตั้งกรรมการตรวจสอบ วาระการดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิงานภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามคาสัง่ ของคณะกรรมการบริ ษทั โดยคณะกรรมการบริ ษทั
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการตรวจสอบ มีดงั นี้
1.
ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ 3 ปี (สามปี ) และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้รับ
การแต่งตั้งใหม่อีกได้ นอกจากการพ้นตาแหน่ งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่ งเมื่ อ ตาย / ลาออก/ ขาด
คุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรื อตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อพ้นวาระจากการดารง
ตาแหน่งกรรมการบริ ษทั
2.
กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษทั โดยควรแจ้งเป็ นหนังสื อล่วงหน้าอย่างน้อย 1
เดือน (หนึ่งเดือน) พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริ ษ ัทเป็ นผูอ้ นุมตั ิ โดยบริ ษทั จะแจ้งเรื่ องการลาออกพร้อมสาเนาหนังสื อลาออกให้
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3.

ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยทราบ ในกรณี ที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่ งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พน้ จาก
ตาแหน่งต้องรักษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนขึ้นเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน (เก้าสิ บวัน) เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษทั
กาหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายปิ ยะ เตชากูล

นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร

นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ

นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์

หมายเหตุ:
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครั้ งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2564 มีมติอนุมัติแต่ งตั้ง นายธานินทร์ หิ รัญปั ณฑาพร เข้ารั บตาแหน่ งเป็ นกรรมการบริ หารความ
เสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 11 ส.ค. 2564 เป็ นต้ นไป
นางสาวปั ทมาพร ประสาทเขตการณ์ ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุมการบริ หารงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายจึงพิจารณาแต่งตั้งคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงขึ้นโดยให้มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย ผูม้ ีความเข้าใจในธุ รกิจและมีประสบการณ์ตรงใน
ธุรกิจ จานวนอย่างน้อย 3 ท่าน (สามท่าน) และต้องเป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน (หนึ่งท่าน)
2.
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประกอบด้วยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั
3.
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริ ษทั
4.
กาหนดให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงต้องแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดยอาจเป็ นหัวหน้าสายงานสนับสนุ น
ธุรกิจ หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเห็นสมควร
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.
มีความรู ้ความชานาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ ยงของกิจการ
2.
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงให้บรรลุผลสาเร็ จตาม
วัตถุประสงค์
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.
กาหนดและทบทวนนโยบาย กรอบการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร
2.
กากับดูแลและสนับสนุ นให้มีการดาเนิ นงานด้านการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ าหมายทางธุ รกิจ รวมถึ ง
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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3.

พิจารณารายงานผลการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร และให้ขอ้ คิดเห็นในความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกาหนดมาตรการ
ควบคุมหรื อบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรให้มีประสิ ทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
4.
รายงานผลการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรให้คณะกรรมการรับทราบ และในกรณี ที่มีปัจจัยหรื อเหตุการณ์สาคัญซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อบริ ษทั
อย่างมีนยั สาคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรับทราบและพิจารณาโดยเร็ วที่สุด
5.
ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง (สองครั้ง)
6.
ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
การแต่ งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงและวาระการดารงตาแหน่ ง
1.
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงปฏิบตั ิงานภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามคาสั่งของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการ
บริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบการดาเนินงานของบริ ษทั โดยตรงต่อผูถ้ ือหุ้น ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และบุคคลทัว่ ไป
2.
ให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี (สามปี ) และตามวาระการดารงตาแหน่งของการเป็ นกรรมการ ซึ่ง
เมื่ อ พ้น จากต าแหน่ ง ตามวาระแล้ว อาจได้รั บ การแต่ ง ตั้ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ได้อี ก นอกจากการพ้น ต าแหน่ ง ตามวาระดัง กล่ า วข้า งต้น
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงพ้นจากตาแหน่งเมื่อ ตาย / ลาออก/ ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรื อตามหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อพ้นวาระจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั
ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการบริ หารความเสี่ ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้มีจานวนครบถ้วนตามที่ ไดกาหนดไว้ในระเบี ยบข้อบังคับนี้ โดยบุคคลที่ เข้าเป็ น
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการบริ หารความเสี่ ยงที่ตนเข้ามาแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
นายกาชัย บุญจิรโชติ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์

กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
นายชาติชาย พานิชชีวะ

หมายเหตุ:
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน ประกอบด้ วย กรรมการและผู้บริ หารอย่ างน้ อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่ ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
จะต้ องเป็ นกรรมการอิสระหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 67
นางสุกานดา พุทธรั กษา เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน

คณะกรรมการบริ ษ ัท ตระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ของการควบคุ ม การบริ ห ารงานของบริ ษ ัท ให้ เ ป็ นไปตามนโยบายจึ ง พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อดูแลรับผิดชอบการพิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใน
การดารงตาแหน่งกรรมการและผูบ้ ริ หารสู งสุ ดขององค์กร คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กาหนดไว้และพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนและรู ปแบบค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสู งสุ ดขององค์กร เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาก่อนที่จะนาเสนอ
ให้ผถู ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
องค์ประกอบคณะกรรมการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1.
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริ หารอย่างน้อย 3 คน (สามคน) โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็ นกรรมการอิสระ
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2.
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั
3.
กรรมการอิสระดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1.
มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่เป็ นกรรมการอิสระต้องมีความเป็ นอิสระตามหลักการกากับและดูแลกิจการที่ดี
3.
เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้าที่
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1.
การปฏิบัติงานด้ านการสรรหา
คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทาหน้าที่เป็ นกรรมการของบริ ษทั หรื อกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
รวมถึงในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ว่างลง โดยใช้นิยามและคุณสมบัติของกรรมการเป็ นเกณฑ์ ในการพิจารณาและเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งจะนาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นให้เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของจานวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยคานึงถึงคุณสมบัติของคณะกรรมการที่ตอ้ ง
ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษทั ที่ครบวาระ และ/หรื อ มีตาแหน่งว่างลง และ/
หรื อแต่งตั้งเพิม่
วางแผนและดาเนิ นการสรรหาผูส้ ื บทอดตาแหน่ งผูบ้ ริ หารระดับสู งที่ มีคุณสมบัติเหมาะสม มี ความรู ้ ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญ รวมถึงต้องมีทกั ษะความเป็ นผูน้ าอย่างเพียงพอ
ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทราบเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2.
การปฏิบัติงานด้ านการกาหนดค่าตอบแทน
จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อย และทบทวนความเหมาะสม
ของหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนในปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้ าหมายของบริ ษทั ตลอดจนมี
คานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม และนาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
กาหนดค่าตอบแทนที่จาเป็ นและเหมาะสมทั้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล โดยการกาหนด
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั
ในธุ รกิจที่คล้ายกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและนาเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิโดยคานึงถึงปัจจัย 3 ประการ ดังนี้
•
แนวปฏิบตั ิที่บริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้ในการจ่ายค่าตอบแทน
•
ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริ ษทั
•
ความรับผิดชอบ ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ
พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อื่นๆ ของคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู ง*และตาแหน่งรองผูบ้ ริ หาร
เปิ ดเผยนโยบายเกี่ ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนและเปิ ดเผยค่าตอบแทนในรู ปแบบต่างๆ รวมถึ งการจัดทารายงานการกาหนด
ค่าตอบแทน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จัดทารายงานกากับดูแลกิจการ/ ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดย
เปิ ดเผยและลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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-

ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย โดยฝ่ ายบริ หารและหน่วยงานต่างๆ
จะต้องรายงานหรื อนาเสนอข้อมูลและเอกสารที่ เกี่ ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเพื่อสนับสนุ นการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ:
*ผู้บริ หารระดับสูง หมายถึง ตาแหน่ งกรรมการผู้จัดการ
**รองผู้บริ หารระดับสูง หมายถึง รองกรรมการผู้จัดการ, ผู้อานวยการฝ่ ายปฏิบัติการ และผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

การแต่ งตั้งกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และวาระการดารงตาแหน่ ง
ให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี (สามปี ) และตามวาระการดารงตาแหน่งของการเป็ น
กรรมการ ซึ่ งเมื่อพ้นจากตาแหน่ งตามวาระแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งได้อีก นอกจากการพ้นตาแหน่ งตามวาระดังกล่าวข้างต้น
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน พ้นจากตาแหน่ งเมื่อ ตาย / ลาออก/ ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรื อตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อพ้นวาระจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั
ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริ ษทั
แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อให้มีจานวนครบถ้วนตามที่ได้กาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ
นี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะอยู่ในตาแหน่ งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนที่ตนเข้ามาแทน
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์

กรรมการกากับดูแลกิจการ

กรรมการกากับดูแลกิจการ

นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร

นายปิ ยะ เตชากูล

หมายเหตุ:
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครั้ งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2564 มีมติอนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
นางสุกานดา พุทธรั กษา เป็ นเลขานุการคณะกรรมการคณะกรรมการการกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริ ษทั มีการกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั มีความ
โปร่ งใส เป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุก กลุ่มและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ต่อสาธารณชน ตลอดจนเพื่อให้บริ ษทั มี
การบริ หารจัดการให้องค์กรเติบโตและสร้างมูลค่าได้อย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการบริ ษทั จึงมีมติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ รวมทั้ง
ให้มีการจัดทากฎบัตรคณะกรรมการกากับดูแลกิจการขึ้น เพื่อสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายอย่างมีประสิ ทธิผลและ
เป็ นไป ตามมาตรฐานสากล
องค์ประกอบของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
1.
คณะกรรมการกากับดูแลกากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริ หารอย่างน้อย 3 คน (สามคน)
2.
คณะกรรมการกากับดูแลกากับดูแลกิจการได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั
3.
กรรมการอิสระ ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
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คุณสมบัติของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
1.
มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.
กรรมการกากับดูแลกิจการที่เป็ นกรรมการอิสระต้องมีความเป็ นอิสระตามหลักการกากับและดูแลกิจการที่ดี
3.
เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิ หน้าที่ในฐานะกรรมการกากับดูแลกิจการและสามารถ
อุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้าที่
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
1.
จัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการทางานนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ นโยบายความยัง่ ยืนให้
สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและขององค์กรที่ทาหน้าที่กากับดูแลบริ ษทั เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พร้อมนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
2.
กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และการวางแผนพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
3.
เสนอแนวปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลกิจการ แนวปฏิบตั ิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริ ตและการจัดการความยัง่ ยืนต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั พร้อมทั้งให้คาปรึ กษา ตลอดจนเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั ิต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริ ตและการจัดการความยัง่ ยืน
4.
กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารให้เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ และนโยบายความยัง่ ยืน
รวมทั้งสอบทานและประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการและนโยบายความยัง่ ยืนร่ วมกับกรรมการและฝ่ ายจัดการ และ
ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวของกับการดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว
5.
ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการทางาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ นโยบายความยัง่ ยืน
และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องให้เป็ นปัจจุบนั อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง (หนึ่งครั้ง)
โดยอ้างอิงกับแนวปฏิบตั ิสากล กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ทาหน้าที่กากับดูแลบริ ษทั เช่น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพือ่
พิจารณาและอนุมตั ิการปรับปรุ ง
6.
ประสานงานกับคณะกรรมการชุดย่อย และคณะทางานต่างๆ ในการพิจารณาเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริ ต
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม การจัดการความยัง่ ยืน และให้คาแนะนาตามความจาเป็ น
7.
ส่งเสริ มให้บริ ษทั มีการสื่ อสารให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานทุกระดับและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ น
กากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมธุ รกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการ ทางาน นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชั่น นโยบายความยัง่ ยืนและแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
8.
ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ตลอดจนแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริ ต
9.
ให้ความเห็นชอบรายงานความยัง่ ยืนก่อนการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
10. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรและมอบหมายให้ดาเนินการ
การแต่ งตั้งกรรมการกากับดูแลกิจการและวาระการดารงตาแหน่ ง
ให้คณะกรรมการกากับดูแลกิจการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี (สามปี ) และตามวาระการดารงตาแหน่งของการเป็ นกรรมการ ซึ่ ง
เมื่อพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้อีกตามความจาเป็ นและเหมาะสม นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระ
ดังกล่าวข้างต้น กรรมการกากับดูแลกิจการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ ตาย / ลาออก/ ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรื อตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อพ้นวาระจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั
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ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการกากับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการกากับดูแลกิจการ เพื่อให้มีจานวนครบถ้วนตามที่ไดกาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการ
กากับดูแลกิจการจะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการกากับดูแลกิจการที่ตนเข้ามาแทน
คณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
นายปิ ยะ เตชากูล

กรรมการบริหาร

ดร. วิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์

กรรมการบริหาร
นายชาติชาย พานิชชีวะ

คณะกรรมการของบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุมการบริ หารงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายจึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะ
กรรมการบริ หารขึ้นโดยให้มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร
1.
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั
2.
ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ที่ เป็ นผูบ้ ริ หารงานและพนักงานในระดับบริ หารรวมกัน ไม่ น้อยกว่า 3 คน (สามคน) ร่ วมกัน เป็ นคณะ
กรรมการบริ หาร
3.
คณะกรรมการบริ ษทั จะเลือกกรรมการบริ หารคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริ หาร
4.
ประธานกรรมการบริ หารอาจเป็ นบุคคลคนเดียวกันกับผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อกรรมการผูจ้ ดั การ
5.
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง กรรมการผูจ้ ดั การหรื อผูบ้ ริ การ ดารงตาแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริ หารโดยตาแหน่ง
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริหาร
1.
เป็ นกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
2.
กรรมการบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติที่กาหนด รวมทั้งต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับการ
ไว้วางใจในการบริ หารกิจการตามพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3.
เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริ ษทั มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนิน
ธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้าที่
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1.
นาเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจาปี ของบริ ษทั รวมถึงการขยายกิจการ การกาหนดแผนการ
เงินและนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลัน่ กรองข้อเสนอของฝ่ ายบริ หารเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาอนุมตั ิ
2.
การดาเนินการประชุมของคณะกรรมการบริ หารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริ หาร ส่วนการลงมติ
ของคณะกรรมการบริ หารต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากจากที่ประชุม และคะแนนเสี ยงดังกล่าวที่นบั ได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสี ยง
ของคณะกรรมการบริ หารทั้งหมด
3.
พิจารณาปรับปรุ งแผนการดาเนินธุรกิจให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั
4.
พิจารณาการทาสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริ ษทั ตามอานาจในคู่มืออานาจการดาเนินการ
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5.

รับผิดชอบให้มีขอ้ มูลที่สาคัญต่างๆ ของบริ ษทั อย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้น รวมถึงจัดทา
รายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็ นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่ งใส
6.
พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริ ษทั และเสนอจ่ายปันผลระหว่างกาลและ/หรื อ เงินปันผลประจาปี ต่อคณะกรรมการบริ ษทั
7.
พิจารณาการดาเนินธุรกิจใหม่ หรื อการเลือกธุรกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
8.
พิจารณากลัน่ กรองงานทุกประเภทที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เว้นแต่เป็ นงานที่อยูภ่ ายใต้อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
และ/หรื อ เป็ นอานาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริ ษทั ที่จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรง
9.
ดาเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น หรื อตามความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั หรื อตามที่ได้รับมอบอานาจจาก
คณะกรรมการบริ ษทั
10. การดาเนินการนาเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริ หารในเรื่ องใดๆ ซึ่ งได้รับการลงมติ และ/หรื ออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งถัดไป
ทั้ง นี้ คณะกรรมการบริ ห ารไม่ ส ามารถอนุ มัติ ร ายการที่ ต นหรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง มี ส่ ว นได้เ สี ย หรื อ อาจมี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริ ษทั
การแต่ งตั้งกรรมการบริหารและวาระการดารงตาแหน่ ง
1.
คณะกรรมการบริ หารแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี (สามปี ) ซึ่ งมีวาระการดารงตาแหน่งตามวาระ
ของการเป็ นกรรมการ ซึ่ งเมื่อพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้อีก นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระ
ดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริ หารความเสี่ ยงพ้นจากตาแหน่งเมื่อ ตาย / ลาออก/ ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรื อ
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อพ้นวาระจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั
2.
กรรมการบริ หารคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริ ษทั
3.
ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการบริ หารว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเป็ นกรรมการบริ หารเพื่อให้มีจานวนครบถ้วนตามที่ได้กาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการบริ หารจะอยู่
ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการบริ หารความเสี่ ยงที่ตนเข้ามาแทน
7.4 ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
โครงสร้ างคณะผู้บริหาร มีองค์ประกอบ ดังนี้
1.
ผูบ้ ริ หาร 8 ท่านประกอบด้วย กรรมการผูจ้ ดั การ 1 ท่านและผูบ้ ริ หาร 7 ท่าน ตามคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดารงตาแหน่ง
2.
กรรมการผูจ้ ดั การ เลือกและแต่งตั้งจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนตามคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดารงตาแหน่ง
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของกรรมการผู้จัดการและความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1.
ควบคุมการดาเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินงานและบริ หารงานประจาวันของบริ ษทั
2.
ตัดสิ นในเรื่ องที่สาคัญของบริ ษทั กาหนดภารกิจวัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริ ษทั รวมถึงการควบคุมการบริ หารงานในสายงาน
ต่างๆ
3.
เป็ นผูม้ ีอานาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคาสั่ง หนังสื อแจ้งใดๆ ตามที่กาหนดไว้ใน
คู่มืออานาจดาเนินการ
4.
มีอานาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก หรื อให้ออกกับบุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และผลตอบแทนที่
ตามที่กาหนดไว้ในคู่มืออานาจการดาเนินการ
5.
มีอานาจในการกาหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั
6.
พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรื อการเลิกธุรกิจ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อกรรมการบริ ษทั
7.
ดาเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารและ/หรื อกรรมการบริ ษทั
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ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงอานาจ และ/หรื อ การมอบอานาจ
ช่วงในการอนุมตั ิรายการใดที่ตนหรื อผูร้ ับมอบอานาจช่วง หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน)
มี ส่วนได้เ สี ย หรื อ ผลประโยชน์ ใ นลักษณะอื่ น ใดขัด แย้ง กับ บริ ษ ัท ซึ่ ง เป็ นการอนุ มัติ ร ายการในลักษณะดัง กล่ า วจะต้อ งเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น (แล้วแต่กรณี ) เพื่อพิจารณารายการดังกล่าว ตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ประธานกรรมการบริษัท
1.
รับผิดชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการในการกากับ ติดตาม ดูแล การบริ หารงานและการปฎิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนงาน นโยบายและเป้าหมายขององค์กรที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผลต่อบริ ษทั
2.
เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั รวมถึงควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับและระเบียบ
วาระที่กาหนดได้
3.
เสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคณะกรรมการทุกคณะและฝ่ ายการจัดการ
การแบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ ายจัดการ
บริ ษทั กาหนดโครงสร้างการจัดการ แบ่งแยก อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการบริ หาร
ไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการกาหนดให้บุคคลผูด้ ารงตาแหน่งประธานกรรมการไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกับผูด้ ารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ หาร โดย
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริ หาร เพื่อป้องกันไม่ให้ผบู ้ ริ หารคนใดคนหนึ่ งมีอานาจ
โดยไม่จากัด สามารถที่จะสอบทานถ่วงดุลการบริ หารงานได้และไม่เข้าแทรกแซงการปฎิบตั ิหน้าที่ของฝ่ ายบริ หาร เว้นแต่การมีส่วนร่ วมในการ
พิจารณาแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อแผนธุรกิจบริ ษทั ที่มีนยั สาคัญ
ประธานกรรมการบริ หารต้องได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งอาจเป็ นบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หารก็ได้ ทั้งนี้เพื่อให้
ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดเข้ามาดารงตาแหน่งผูน้ าองค์กรสู่การเจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูก้ าหนดนโยบายและเป้าหมายในภาพรวม กากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงานฝ่ ายบริ หารระดับสู งในระดับ
องค์กรที่มีประธานกรรมการบริ หารเป็ นผูน้ า ในขณะที่ประธานกรรมการบริ หารรับผิดชอบการบริ หารจัดการภายใต้กรอบอานาจที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษทั และดาเนินการที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ซึ่งคณะกรรมการบริ ษทั มีการติดตามผลการดาเนินงานเป็ นราย
ไตรมาส โดยฝ่ ายจัดการรายงานผลการดาเนินงานเปรี ยบเทียบกับแผนงานและเป้าหมายประจาปี พร้อมคาชี้แจงอธิ บายเหตุผลในกรณี ที่ไม่เป็ นไป
ตามเป้าหมายและแนวทางแก้ไข
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คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีโครงสร้างคณะผูบ้ ริ หาร ซึ่ งได้เปิ ดเผยข้อมูลตามแผนภาพโครงสร้างการกากับดูแลกิจการตามสี่ อนั ดับ
แรก คือผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ตามประกาศคณะกรรมการ สานักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยการกาหนดบทนิ ยามในประกาศเกี่ ยวกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์
1.
รายชื่ อและตาแหน่ งของผู้บริหาร
รายชื่ อผู้บริหาร
ตาแหน่ ง
1. นายปิ ยะ เตชากูล
กรรมการผูจ้ ดั การ (CEO)
2. นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
3. นางสาวพรรณี คูหาวัลย์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายอาวุโสบัญชีและเงิน (CFO)
4. นางสาวโชติกา วีระศิลป์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและควบคุม
5. นายอธิเมศร์ ฉัตรวรี ยโ์ ชติ
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายปฎิบตั ิการ
6. นางสาวกุลวริ นทร์ ปฐมพิชญสิ ทธิ์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฎิบตั ิการ
7. นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันคุณภาพและความปลอดภัย
8. นางสุ กานดา พุทธรักษา
เลขานุการบริ ษทั
หมายเหตุ:
นางสาวกุลวริ นทร์ ปฐมพิชญสิ ทธิ์ ได้ ปรั บตาแหน่ งเป็ นผู้จัดการฝ่ ายปฎิบัติการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564
นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ ได้ ลาออกจากตาแหน่ ง ผู้จัดการฝ่ ายซ่ อมบารุง มีผลตั้งแต่ วันที่ 4 สิ งหาคม 2564
ปี 2564 ไม่พบว่ ามีผ้บู ริ หารระดับเคยเป็ นพนักงานหรื อหุ้นส่ วนของบริ ษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริ ษัทใช้ บริ การ

2.

นโยบายการจ่ ายค่าตอบแทนผู้บริหาร และค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร
ค่าตอบแทน
รายละเอียด
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ในปี 2564 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส รวมทั้งสิ้น 14.66 ล้านบาท
ค่าตอบแทนอื่น
กองทุนสารองเลี้ยงชีพให้แก่ผบู ้ ริ หาร โดยบริ ษทั ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน (ปี 2565:ปรับ
อัตราส่วนร้อยละ 4 ของเงินเดือน)
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7.5 ข้ อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
จานวนพนักงานของบริษัททั้งหมด
บริ ษทั มีพนักงานทั้งหมด 563 คน โดยในปี 2564 บริ ษทั ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจานวนทั้งสิ้น 121.64 ล้านบาท และกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพจานวน 1.20 ล้านบาท ประกอบด้วย สาหรับพนักงาน อาทิ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าสวัสดิการ เงินโบนัส เงินประกันสังคมและเงินสมทบ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั และพนักงานจ่ายสบทบเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของ
เงินเดือน โดยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูลฟันด์เป็ นผูบ้ ริ หารจัดการ เป็ นต้น สาหรับนักขับ อาทิ ค่าจ้าง ค่าเที่ยว ค่าล่วงเวลา โบนัสพิเศษ
และเงินกองสารองเลี้ยงชีพจานวน 1.08 ล้านบาทมีรายละเอียดจานวนพนักงานดังนี้
รายละเอียด
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
พนักงานบริ หาร
4
4
4
พนักงานในสานักงานใหญ่
41
40
46
พนักงานฝ่ ายปฎิบตั ิการ
31
30
31
นักขับ
298
362
482
รวม (คน)
374
436
563
นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
บริ ษทั มี นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน โดยคานึ งถึ งความเหมาะสม ความเป็ นธรรมตามความรู ้ ความสามารถ รวมถึ งผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคน และสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนพนักงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวต้อง
เหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริ ษทั อีกทั้งบริ ษทั มีการจัดการกองทุนสาหรับพนักงานทุกคนอัตรา 3% โดยบริ ษทั จ่ายเงิน
สมทบให้อีก 3% (ปี 2565 ปรับอัตราเป็ น 4%) ซึ่งต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ทางบริ ษทั ได้แจ้งให้ทกุ คนรับทราบถือเป็ นกองทุนสะสมสาหรับพนักงาน
(สามารถดูเพิ่มเติม คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เรื่ องนโยบายค่าตอบแทนสวัสดิการพนักงาน และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22) อีกทั้งบริ ษทั ยังมี
โครงการการขับรถดี ขับขี่ปลอดภัยให้กบั นักขับที่สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามเงื่อนไขเป็ นโบนัสพิเศษประจาปี ซึ่ งในปี 2564 มีนกั ขับที่มีผลงานที่ดี
จานวน 87 คน (ปี 2563 จานวน 63 คน) และกิจการการสร้างประโยชน์ต่อสังคมจากการสารวจความต้องการของนักขับเพื่อสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน
ร่ วมงานและทีมงาน มีรายละเอียดดังนี้
โครงการ”ขับรถดี ขับ
ขี่ปลอดภัย” ประจาปี
2564
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กิจกรรม คปอ. สัญจร
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30
มีนาคม 2564

กิจกรรมตรวจ
สุ ขภาพประจาปี เมื่อ
วันที่ 22 พฤศจิกายน
2564

การพัฒนาบุคลากร
บริ ษ ัท มี น โยบายการพัฒ นาบุค ลากรอย่างต่ อ เนื่ องจากการฝึ กอบรมภายในและภายนอก เพื่ อ เพิ่ ม ศัก ยภาพกับ พนัก งาน อาทิ ความรู ้
ความสามารถและทักษะในการทางานอย่างมืออาชีพ รองรับการเติบโตในอนาคตสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ รายละเอียดดังนี้
1.
การฝึ กอบรมภายใน
บริ ษทั มีแผนการฝึ กอบรมรายปี สาหรั บพนักงานเบื้องต้น และสาหรับนักขับต้องได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่ องทุกคนเกี่ ยวกับการขับขี่
(Technical Skill) และการให้บริ การ (Soft Skill) ควบคู่กนั เพื่อให้บริ การอย่างมีคุณภาพ
บริ ษทั ได้จดั ทาหลักสู ตรมาตรฐานที่พนักงานและนักขับทุกคนจะต้องได้รับการอบรมดังนี้
การปฐมนิเทศ : อบรมให้กบั พนักงานทุกคนก่อนเริ่ มงาน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หัวข้อการอบรมประกอบด้วย ระเบียบ
ข้อบังคับการทางาน, วินยั และโทษทางวินยั , การร้องทุกข์ และการเลิกจ้างค่าชดเชย
หลักสู ตรความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน : อบรมให้พนักงานทุกคน โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
หลักสู ตรพื้นฐานการตระหนักรู ้มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน (Basic ISO 39001 Awareness) : อบรมพนักงาน
ทุกคน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ
หลักสู ตรเทคนิ คการขับขี่เชิ งป้องกัน (Defensive driving technique (DDT)) : บริ ษทั ร่ วมกับสถาบันส่ งเสริ มความปลอดภัยทาการ
ฝึ กอบรมพนักงานขับรถของบริ ษทั ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบตั ิเกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่เชิ งป้องกัน และเมื่อผูเ้ ข้าอบรมผ่านการ
ประเมินพนักงานขับรถจะได้รับวุฒิบตั ิจาก “สถาบันส่งเสริ มความปลอดภัย”
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หลักสู ตรเทคนิคการให้บริ การอย่างนักขับมืออาชีพ (Service mind for professional driver technique) : เป็ นการพัฒนาทัศนคติในการ
ให้บริ การและสร้างจิตสานึกในความรับผิดชอบต่อผูโ้ ดยสารและผูร้ ่ วมทาง
หลักสู ตรการทบทวนเทคนิ คการขับขี่เ ชิ งป้ องกัน (Refresh Defensive driving technique) : เป็ นการทบทวนเทคนิ คการขับขี่ เ ชิ ง
ป้องกันให้สาหรับพนักงานขับรถที่ได้ผา่ นการอบรมหลักสู ตร DDT แล้วเกินระยะเวลา 1 ปี โดยฝ่ ายพัฒนานักขับจะเป็ นผูอ้ บรมซึ่ง
พนักงานขับรถจะได้รับการฝึ กอบรมเช่นเดียวกับหลักสู ตร DDT
ในปี 2564 พนักงานขับรถได้อบรม รายละเอียดดังนี้
วันที่อบรม
หลักสู ตรการฝึ กอบรม
จานวนชั่วโมง
จานวนพนักงาน (คน)
4 เมษายน 2564
การขับขีเ่ ชิงป้องกันอุบตั ิเหตุ รุ่ นที่ 38
6
19
6 พฤษภาคม 2564
ติดตาม DDT การขับขีป่ ้องกันเชิงอุบตั ิเหตุ
6
8
25 พฤษภาคม 2564
ความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
6
38
6 กรกฎาคม 2564
ความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
6
19
21 ตุลาคม 2564
ความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
6
67
-

2.

การฝึ กอบรมภายนอก
บริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยประจาปี 2564 เพื่อให้คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณานโยบายและแผนงาน
ด้านความปลอดภัยในการทางาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อการป้องกันลดการเกิดอุบตั ิเหตุและรายงานเสนอแนะมาตรการความปลอดภัย
ในการทางาน ทั้งนี้ คณะกรรมการความปลอดภัยต้องผ่านการอบรมในหลักสู ตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทางานของสถานประกอบกิจการ
อีกทั้ง บริ ษทั ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับหัวหน้างานหรื อระดับบริ หาร เจ้าหน้าที่ดงั กล่าวต้องผ่านการอบรม
หลักสู ตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับบริ หารและหลักสู ตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับหัวหน้างานจากสถาบัน
ฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยในการทางาน บริ ษทั ท็อป โปรเฟสชัน่ แนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จากัด (TPD.) ดังนี้
วันที่อบรม
หลักสู ตรการฝึ กอบรม
จานวนชั่วโมง จานวนพนักงาน (คน)
29 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
12
2
อบรมหลักสู ตร
เทคนิคการขับขี่เชิง
ป้องกัน (Defensive
driving technique)
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การอบรม Refresh
DDT เพื่อทบทวน
ความรู้เทคนิคการขับ
ขี่เชิงป้องกัน

ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที่สาคัญ
บริ ษทั ไม่พบข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับด้านกฎหมายแรงงานและการจ้างงานที่สาคัญในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา
ผู้ตรวจสอบบัญชี
บริ ษทั ได้จา้ งผูส้ อบบัญชีที่มีความเป็ นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงาน
ก.ล.ต. โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสรรหาผูส้ อบบัญชี คือบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด มีค่าตอบแทนรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
การตรวจสอบรายงานและงบการเงินประจาปี
750,000
750,000
840,000
การสอบทานรายางานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ( 3 ไตรมาส)
510,000
510,000
510,000
รวมค่าตอบแทน
1,260,000
1,260,000
1,350,000
หมายเหตุ: ค่ าบริ การตรวจสอบประกอบด้ วย งบการเงินประจาปี และสอบทานแบบ 56-1 One Report

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)
สาหรับปี 2564 บริ ษทั ไม่มีค่าบริ การอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชีหรื อการเปิ ดเผยข้อมูลประเภทและขอบเขตงานบริ การอื่น
นโยบายด้ านแผนสื บทอดตาแหน่ งงาน
บริ ษทั ให้ความสาคัญในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อสื บทอดตาแหน่งงานทุกระดับที่สาคัญอย่างโปร่ งใส และเป็ นธรรมเพื่อให้มนั่ ใจได้ว่า การ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษทั จะมีความต่อเนื่องในการบริ หาร สามารถรองรับการขยายฐานธุรกิจและกลุ่มลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ซึ่งคณะกรรมการสรรหา
ฯ จะเป็ นผูก้ ากับดูแลและผลักดันให้มีการจัดทาและทบทวนแผนสื บทอดตาแหน่งงานในตาแหน่งคณะกรรมการ และตาแหน่งงานที่เป็ นตาแหน่ง
งานหลัก (Key Jobs) ซึ่ งมีความสาคัญต่อการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั อันได้แก่ ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดหรื อกรรมการผูจ้ ดั การ ตาแหน่ งที่มีความสาคัญใน
โครงสร้างการบริ หารจัดการ ตาแหน่งงานที่มีทกั ษะเฉพาะด้านมีความชานาญเชิงลึกและยากแก่การทดแทน (รายละเอียดเพิ่มเติม คู่มือจรรยาบรรณ
ธุรกิจ เรื่ องนโยบายด้านแผนสื บทอดตาแหน่ง)

ส่ วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

93

หลักการปฏิบัติเมื่อตาแหน่ งผู้บริหารระดับสู งว่างลง
เมื่อตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อกรรมการผูจ้ ดั การว่างลง หรื อผูอ้ ยู่ในตาแหน่งไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ บริ ษทั จะมีระบบให้ผบู ้ ริ หาร
ระดับใกล้เคียง หรื อระดับรองเป็ นผูร้ ักษาการในตาแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนด และ
ต้องเป็ นผูม้ ีวิสัยทัศน์ ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยผูท้ ี่มีคุณสมบัติดงั กล่าวผ่านการสรรหาและ
ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งผูท้ ี่มีความเหมาะสมให้
ดารงตาแหน่งแทนต่อไป (รายละเอียดเพิ่มเติม คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เรื่ องนโยบายด้านแผนสื บทอดตาแหน่ง)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญในการปฎิบตั ิหน้าที่ของกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การเพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการกากับ
ดูแลกิจการได้อย่างเต็มที่ โดยการกาหนดนโยบายการดารงตาแหน่งของกรรมการบริ ษทั ในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นของกรรมการแต่ละท่านไม่เกิน 5
บริ ษทั จดทะเบียนเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฎิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการบริ ษทั และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่องค์กรเพื่อการเติบโตทาง
ธุรกิจในอนาคต
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดนโยบายและวิธีปฎิ บตั ิ ในการไปดารงตาแหน่ งกรรมการที่บริ ษทั อื่นของกรรมการผูจ้ ั ดการ และผูบ้ ริ หาร
ระดับ สู ง ของบริ ษ ัท ทั้ง ประเภทของตาแหน่ งกรรมการ และจานวนบริ ษทั ที่ ส ามารถไปดารงตาแหน่ งได้ ทั้ง นี้ ต้อ งผ่า นความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษทั
นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสู งหรือกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริ ษทั
ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั โดยเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด
(Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริ ษทั และบริ ษทั อื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริ ษทั และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น เพื่อ
พิจารณาและอนุมตั ิเป็ นประจาทุกปี
คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดจานวนและรู ปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อกรรมการผูจ้ ดั การ โดย
ใช้ดชั นีช้ ีวดั ต่างๆ เป็ นตัวบ่งชี้ ในส่ วนของสิ ทธิ ประโยชน์จะมีการปรับอัตราเงินเดือนและโบนัสประจาปี ซึ่ งจะสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและ
ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั (รายละเอียดเพิ่มเติม คู่มือจรรยาบรรณธุ รกิจ เรื่ องนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ การระดับสู งหรื อกรรม
ผูจ้ ดั การ)
ระดับค่าตอบแทนระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือนและโบนัส
ระดับค่าตอบแทนระยะยาว จะต้องสอดคล้องกับผลการดาเนิ นงานที่ผ่านมา และการปฎิบตั ิตามวัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์ในระยะยาว ตลอดจน
ปฎิบตั ิงานและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกาไรของบริ ษทั
แนวทางปฏิบัติ
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อกรรมการผูจ้ ดั การ และค่าตอบแทนของตาแหน่งผูบ้ ริ หารรองจากกรรมการผูจ้ ดั การจะถูกนาเข้าสู่ การ
พิจารณาเป็ นประจาทุกปี ทั้งนี้ เป็ นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่ งค่าตอบแทนต่างๆ จะอยู่ในระดับที่จูงใจ โดยพิจารณา
จากความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระหน้าที่ ตามผลการปฏิบตั ิ งานของผูบ้ ริ หารร ะดับสู งหรื อกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ตลอดจนผลการดาเนินงาน การเติบโตทางผลกาไรในปี ที่ผา่ นมาของบริ ษทั และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของบริ ษทั ตามวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์และเป้ าหมายหลักขององค์กร สอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว รวมถึงเปรี ยบเทียบอ้างอิงจากบริ ษทั ที่เป็ นอุตสา หกรรม
ประเภทเดียวกันในระดับใกล้เคียงกัน และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ฝ่ายจัดการดาเนินการต่อไป
บริ ษทั อาจเปิ ดเผยนโยบายการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ พร้อมทั้งคณะกรรมการย่อยชุดอื่นในลักษณะที่เปรี ยบเทียบได้กบั อุตสาหกรรม
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน รายละเอียดดังนี้
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1.

ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ตามมติ เ สนอที่ ประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อหุ้ นประจาปี 2564 เพื่ อ อนุ มัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ในวัน ที่ 2 เมษายน 2564
รายละเอียดดังนี้
ตาแหน่ ง
ค่าเบีย้ ประชุมต่ อครั้ง (บาท)
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ประธานกรรมการบริ ษทั
15,000
15,000
15,000
20,000
รองประธานกรรมการบริ ษทั
12,000
12,000
12,000
15,000
กรรมการบริ ษทั
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
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
15,000
15,000
15,000
18,000
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
10,000
10,000
10,000
12,000
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
15,000
15,000
15,000
18,000
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
10,000
10,000
10,000
12,000
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
18,000
กรรมการกากับดูแลกิจการ
12,000
หมายเหตุ :
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดผลตอบแทนกรรมการสาหรั บปี 2565 โดยขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 วันที่ 1 เมษายน 2565
ค่ าตอบแทนกรรมการรายปี คิดจากผลประกอบการประจาปี ที่ผ่านมา ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ

สาหรับปี 2564 กรรมการแต่ละตาแหน่งได้รับผลตอบแทนตามได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญประจาปี 2564 มีรายละเอียด ดังนี้
รายชื่ อกรรมการ
ตาแหน่ ง
การประชุม
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร
บริษัท
ตรวจสอบ
ความเสี่ยง
จานวนการประชุม (ครั้ง)
6
4
1
นายชาติชาย พานิช ประธานกรรมการบริ ษทั /
90,000
กรรมการบริ หาร/
ชีวะ
กรรมการสรรหาและกานด
ค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการบริ ษทั /
ดร.วิวฒั น์ กรม
72,000
กรรมการบริ หาร/ ที่ปรึ กษา
ดิษฐ์
นายปิ ยะ เตชากูล กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ
60,000
10,000
(MD)/
ประธานกรรมการบริ หาร (CEO)/
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/
กรรมการกากับดูแลกิจการ
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รวม
(บาท)
90,000

72,000
70,000

รายชื่ อกรรมการ

นางสมหะทัย
พานิชชีวะ
นายธานินท์
หิรัญปัณฑาพร
นางสุ วรรณี คามัน่
นายกาชัย บุญจิ
รโชติ

นายประเสริ ฐ
อัครประถมพงศ์

ตาแหน่ ง

กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/
กรรมการกากับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
อิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
อิสระ/
ประธานกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง/
ประธานกรรมกรกากับดูแลกิจการ

นางสาวนิชานันท์
รัตนเกตุ
นางสาวปัทมาพร
ประสาทเขตการณ์
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คณะกรรมการ
บริษัท
60,000

การประชุม
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร
ตรวจสอบ
ความเสี่ยง
-

รวม
(บาท)
60,000

40,000

-

10,000

50,000

60,000

60,000

-

120,000

60,000

40,000

-

100,000

60,000

40,000

15,000

115,000

-

-

10,000

10,000

-

-

10,000

10,000
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8.

รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้ านการกากับดูแลกิจการ

8.1

รายงานผลการปฏิบัตหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี ที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย จัดทารายงานสรุ ปผลการดาเนิ นงานที่ผ่านมา ผ่านสารจากประธานกรรมการเพื่อ สรุ ป
สาระคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานในด้านการดาเนินงาน รายงานการทางเงิน การควบคุมภายใน การบริ หาร การความเสี่ ยง การกากับดูแล
กิจการ และการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเพื่อเปิ ดเผยให้ผถู ้ ือหุ้นทุกกลุ่มทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติม สารจากประธานกรรมการบริ ษทั สารจาก
ประธานกรรมการตรวจสอบ สารจากประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง สารจากประธานกรรมการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั และสารจาก
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน )
1.
การสรรหา พัฒนา และการประเมินผลการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการ
บริ ษทั ได้สรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ดผ่านคณะกรรมการสรรหา (nominating committee) โดยพิจารณา เช่น เพศ อายุ คุณวุฒิ
การศึกษา ทักษะ และประสบการร์ที่จาเป็ นต่อการบริ หารธุรกิจ รายละเอียดดังนี้
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น (แล้วแต่กรณี ) เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่ วมเป็ นกรรมการอิสระในคณะกรรมการ
บริ ษทั โดยการแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริ ษทั โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระพิจารณา
จากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรื อระเบียบของสานักงาน ก.ล.ต. กาหนดตามนิยามกรรมการอิสระ ดังนี้
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
บริ ษทั ได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่ องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1.
ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2.
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ น กรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่
ปรึ กษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
3.
ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
4.
ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวาง
การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสอง
ปี
5.
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และเป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนัย ผูม้ ีอานาจ
ควบคุม หรื อหุ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัด
อยูเ่ ว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
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ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการเช่าหรื อให้เช่า
อสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรื อให้กูย้ ืม ค้ า
ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ผขู ้ ออนุญาตหรื อคู่สัญญามีภาระ
หนี้ ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของผูอ้ นุญาตหรื อตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่
จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้
นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
6.
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับ
ค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ ี
อานาจควบคุม หรื อหุ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
7.
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ้นซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
8.
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั
9.
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของผูข้ ออนุญาตภายหลังได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (10) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้
ตัดสิ นใจในการดาเนินกิจการของผูข้ ออนุญาต ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ บริ ษทั โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบของ
องค์คณะ (collective decision) ได้
นอกจากนี้กรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ทางาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบ
กัน เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจาก
ตาแหน่ งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริ ษทั อาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดข้างต้นเข้ามาดารงตาแหน่งแทน โดย
กรรมการอิสระที่เข้าเป็ นกรรมการแทนจะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการอิสระที่ตนแทน
โดยบริ ษทั กาหนดวาระการดารงตาแหน่งไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น ในปี 2564 ไม่มีกรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งกรรมการ
เกิน 9 ปี และไม่มีกรรมการอิสระดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง (รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ 1)
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 2 รายจากจานวนคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด 3 ราย
มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะตามข้อบังคับของบริ ษทั และเป็ นผูเ้ สนอชื่ อผูท้ ี่คุณ สมบัติ
เหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลายจากการทา Board Skill Matrix เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษทั โดยการพิจารณาจากโครงสร้างของบริ ษทั ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยจานวนที่เสนอจะเท่ากับ 40 เท่าของจานวน
กรรมการที่ครบวาระ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนั้นจะนาเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าว
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นผูเ้ ลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาลักษณะการประกอบธุ รกิจ และแผนในอนาคตจึงได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการ นอกจากนี้
คณะกรรมการสรรหาได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นมีส่วนร่ วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดัวย โดยต้องผ่านที่ประชุมผูถ้ ือหุ้ นในการ
ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการ บริ ษทั ให้ผถู ้ ือหุ้นใช้บตั รลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยให้ผถู ้ ือหุ้นลงคะแนนเสี ยงทั้งหมดที่ตนมี
อยูเ่ ลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการทีละคน
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ในการแต่งตั้งผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาและมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด และเสนอชื่อบุค คลที่เห็นว่าเหมาะสมมากกว่าหนึ่งข้อ พร้อมเหตุผล
เพื่อให้คระกรรมการบริ ษทั พิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยในการสรรหาได้พิจารณากลัน่ กรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู ้
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั และเข้าใจในธุ ร กิ จของบริ ษทั เป็ นอย่างดี และสามารถ
บริ หารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดไว้ได้
การสรรหากรรมการผู้จัดการ
“กรรมการผูจ้ ดั การ” แต่งตั้งมาจากการพิจารณาและอนุมตั ิแต่งตั้งจากกรรมการบริ ษทั โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ดาเนินการสรรหาบุคคลที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่ง
คุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการ
1.
คุณสมบัติทั่วไป
มีสัญชาติไทย
สามารถทางานให้แก่บริ ษทั ได้เต็มเวลา
ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ
ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อไม่เคยเป็ นบุคคลล้มละลายทุจริ ต
ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจาคุกจริ งหรื อไม่ เว้นแต่ เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรื อความผิดลหุโทษ หรื อพ้นโทษหรื อพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ
ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากงาน เพราะทุจริ ตต่อหน้าที่
2.
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง
สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความรอบรู ้ ความชานาญและประสบการณ์ในการบริ หารองค์กร
มีวิสัยทัศน์การบริ หารจัดการในกิจการด้านการขนส่ง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านการขนส่ง
มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในการบริ หารและกากับดูแลกิจการที่ดี มีบุคลิกภาพ ภาวะผูน้ า และมนุษยสัมพันธ์ดี
สามารถติดต่อประสานงานได้ดีท้งั ภายในและภายนอกองค์กร
มีความรู ้และความชานาญในการบริ หารองค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการและบริ การที่ดี
นโยบายการพัฒนาองค์ความรู้แก่กรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทาหน้าที่ในการกากับ ดู แล และจัดทาแผนพัฒนา
กรรมการทุกชุดตาม Skill Matrix เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง รวมถึงเลขานุ การบริ ษทั เข้าร่ วมพัฒนาทักษะ ความรู ้ ความสามารถที่
เกี่ยวข้องอยู่เสมอ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ ยังจัดให้มี
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยมุ่งเน้นให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่องค์กร
(รายละเอียดเพิ่มเติม คู่มือจรรยาบรรณ เรื่ องนโยบายการพัฒนาองค์ความรู ้แก่กรรมการ) สาหรับปี 2564 คณะกรรมการของบริ ษทั ได้ผา่ นการอบรม
หลักสู ตรที่สาคัญและอบรมอื่น ดังนี้
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หลักสู ตรสาหรับคณะกรรมการบริษัทที่จัดโดยหน่ วยงานสาคัญ
รายชื่ อกรรมการ
Director
Director
Accreditation
Certification
Program (DAP)
Program (DCP)
IOD
IOD
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ
รุ่ นที่ 9/2547
2. ดร.วิวฒั น์ กรมดิษฐ์
รุ่ นที่ 110/2557
3. นายปิ ยะ เตชากูล
รุ่ นที่ 110/2557
4. นางสมหะทัย พานิชชีวะ
รุ่ นที่ 104/2551
5. นายธานินทร์
หิรัญปัณฑาพร
6. นางสุ วรรณี คามัน่
รุ่ นที่ 118/2552
7. นายกาชัย บุญจิรโชติ
รุ่ นที่ 110/2557
8. นายประเสริ ฐ อัคร
รุ่ นที่ 171/2563
ประถมพงศ์

หลักสู ตร
Advanced Audit
Committee Program
(AACP)
IOD
-

หลักสู ตรสาหรับคณะกรรมการบริษัทเข้ ารับการอบรมในปี 2564
ลาดับ
ชื่ อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หาร/
กรรมการสรรหาและกานดค่าตอบแทน
2. ดร. วิวฒั น์ กรมดิษฐ์
รองประธานกรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หาร/ ที่ปรึ กษา
3. นายปิ ยะ เตชากูล
กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ (MD)/
ประธานกรรมการบริ หาร (CEO)/
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/
กรรมการกากับดูแลกิจการ
4. นางสมหะทัย พานิชชีวะ
กรรมการบริ ษทั
5. นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร กรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/
กรรมการกากับดูแลกิจการ
6. นางสุ วรรณี คามัน่
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
7. นายกาชัย บุญจิรโชติ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
8. นายประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง/
ประธานกรรมกรกากับดูแลกิจการ
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ผู้บริหารระดับสู ง (สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน)

รุ่ นที่ 13/2554
รุ่ นที่ 25/2560
-

รุ่ นที่ 27/2552
-

-

หลักสู ตรที่อบรม ปี 2564
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
การกากับดูแลและการบริ หารความเสี่ ยง
แบบบูรณาการกับกลยุทธ์และผลการ
ดาเนินงานสาหรับสถาบันการศึกษา :
100

ลาดับ

ชื่ อ-นามสกุล

ตาแหน่ ง

หลักสู ตรที่อบรม ปี 2564
เปลี่ยนความเสี่ ยงเป็ นโอกาส / โดย
สถาบันคลังสมอง

การประเมินผลปฏิบัติงานประจาปี ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการประเมินงานทั้งคณะและรายบุคคล (Board Self-Assessment) ได้แก่ คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุด
ย่อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
และผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นประจาทุกปี ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการขั้นตอนที่ได้กาหนด เมื่อเรี ยบร้อยทางเลขานุการ
บริ ษทั จะเป็ นผูร้ วบรวมผลคะแนนการประเมินและสรุ ปผล เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั คราวต่อไป (รายละเอียดเพิ่มเติม คู่มือ
จรรยาบรรณธุรกิจ เรื่ องการประเมินผลปฏิบตั ิงานประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษทั และการประเมินผลปฏิบตั ิงานประจาปี ของผูบ้ ริ หารระดับสู ง
หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ)
การเข้ าร่ วมประชุมและการจ่ ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
การประชุมของคณะกรรมการ
1.
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ดังนี้
คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างน้อยทุก 3 เดือน ในการประชุม
กรรมการต้องแสดงความเห็นและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระ กรรมการควรเข้าประชุมทุกครั้ง นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสัย
ซึ่ ง ต้อ งแจ้ง ต่ อ เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นการล่ ว งหน้า บริ ษ ัท ต้อ งรายงานจ านวนครั้ งที่ เ ข้า ร่ ว มประชุ มของ
คณะกรรมการ ซึ่ งในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งเพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็ นการล่วงหน้า เลขานุการ
คณะกรรมการต้องจัดส่งหนังสื อเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่านทราบถึงวันเวลาสถานที่และวาะการประชุม โดยจัดส่งเป็ น
การล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นเร่ งด่วนไม่น้อยกว่า 5 วันทาการและเป็ นผูร้ วบรวมเอกสารประกอบการ
ประชุมกรรมการและฝ่ ายจัดการ เพื่อจัดส่ งให้คณะกรรมการล่วงหน้า และเอกสารดังกล่าวต้องให้ขอ้ มูลที่เพียงพอต่อการ
ตัดสิ นใจ ซึ่ งใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระของคณะกรรมการ เลขานุ การคณะกรรมการจะต้องเป็ นผูบ้ นั ทึกประเด็นในการ
ประชุม เพื่อจัดทาเป็ นรายงานการประชุม ซึ่งต้องมีเนื้อหาสาระครบถ้วน และเสร็ จสมบูรณ์ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วนั ประชุม
เสร็ จสิ้นเพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการลงนามและต้องจัดให้มีระบบจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหาและรักษาความลับ
ได้ดี
กรรมการบริ ษทั ที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงมติในเรื่ องนั้น
การออกเสี ยงในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้ถือเอาความเห็นที่เป็ นเสี ยงข้างมากเป็ นสาคัญ ในกรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากัน
ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการบริ ษทั คนอื่นๆ ที่
มิได้ลงมติเห็นด้วยให้ระบุไว้ในรายงานการประชุม
ทั้งนี้ เพื่อส่ งเสริ มให้การทาหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั หลักเกณฑ์และรู ปแบบข้อมูลในเอกสารที่จะนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ให้มีความครบถ้วน เพียงพอและเหมาะสมเพื่อสนับสนุนให้การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ดาเนินไปอย่างราบรื่ น รวดเร็ วและมี
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ดภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ
ในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ในปี 2564 คณะกรรมการทุกท่านได้เข้าร่ วมประชุมครบทุก
ครั้งหรื อคิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนประชุมกรรมการสอดคล้องกับนโยบายการส่ งเสริ มให้กรรมการบริ ษทั แต่ละท่านเข้าร่ วมประชุม
มากกว่าร้อยละ 75 ของจานวนประชุมกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการกาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าตลอดปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลา
ได้อย่างเหมาะสมสาหรับปี 2564 มีรายละเอียดการประชุมดังนี้
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รายชื่ อกรรมการ

ตาแหน่ ง
คณะกรรม
การบริษัท

จานวนการประชุม (ครั้ง)
นายชาติชาย พานิช ประธานกรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หาร
ชีวะ
กรรมการสรรหาและกานด
ค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการบริ ษทั
ดร. วิวฒั น์ กรม
กรรมการบริ หาร/ ที่ปรึ กษา
ดิษฐ์
นายปิ ยะ เตชากูล กรรมการบริ ษทั / กรรมการ
ผูจ้ ดั การ (MD)/
ประธานกรรมการบริ หาร
(CEO)/
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/
กรรมการกากับดูแลกิจการ
นางสมหะทัย พานิ กรรมการบริ ษทั
ชีวะ
กรรมการตรวจสอบ /
นายธานินท์
กรรมการอิสระ/
หิรัญปัณฑาพร
ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง/
ประธานกรรมกรกากับดูแล
กิจการ
นางสุ วรรณี คามัน่ กรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/
กรรมการกากับดูแลกิจการ
นายกาชัย บุญจิ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
รโชติ
กรรมการอิสระ
นายประเสริ ฐ อัคร กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
อิสระ /
ประถมพงศ์
ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุม/คิดค่าเฉลี่ยรวม

6

100%

การประชุม
คณะกรรม คณะกรรม คณะกรรม คณะกรรม
การ
การบริหาร การสรรหา การกากับ
ตรวจสอบ ความเสี่ยง และกาหนด ดูแลกิจการ
ค่าตอบแทน
4
1
-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

100%

-

-

-

100%

หมายเหตุ :
นายธานินท์ หิ รัญปั ณฑาพร เข้าร่ วมประชุมกรรมการ 4/6 ครั้ ง เนื่องจาก ได้ รับแต่ งตั้งตามที่ประชุมสามัญประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564
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-

วันที่ 24 ก.พ. 2564 บริ ษัทมีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ ง 1/2564 มีกรรมการเข้าร่ วมครบองค์ ประชุม
วันที่ 2 เม.ย. 2564 บริ ษัทมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือประจาปี 2564 มีกรรมการเข้าร่ วมครบองค์ ประชุม

การประชุมกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร (Non-Executive Directors)
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยได้กาหนดให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารมีการประชุมกันเองตาม
ความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารเข้าร่ วมประชุมเพื่อเปิ ดโอกาสให้อภิปรายปั ญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการหรื อการกากับ ดูแล
กิจการของบริ ษทั รวมถึงการปรึ กษาหารื อประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการ การปรึ กษาหารื อและการแสดงความคิดเห็นหรื อ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งพัฒนาด้านต่างๆ และแจ้งผลแก่ประธานกรรมการบริ หารทราบเพื่อดาเนินการเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว
การติดตามให้ มกี ารปฏิบัตติ ามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั จัดให้มีหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานและกิจกรรมทางการเงินที่สาคัญโดยประสานงานร่ วมกับ
คณะกรรมการตรวจสอบและผูต้ รวจสอบบัญชี รับอนุ ญาตที่บริ ษทั จ้างตรวจสอบ เพื่อควบคุมให้การทางานเป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ระเบี ยบและวิธีการตามที่บริ ษทั กาหนด ได้แก่ นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบ นโยบายด้านการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเสน
นโยบายป้ องกันการใช้ข้อ มูล ภายในของบริ ษทั นโยบายด้านบัญชี และการเงิ น นโยบายด้านภาษี และนโยบายด้ านการปฏิ บัติตามกฎหมาย
(รายละเอียดเพิ่มเติม คู่มือจรรยายบรรณธุรกิจ เรื่ องนโยบายที่สาคัญและติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิ)
สาหรับปี 2564 ไม่พบกรรมการและผูบ้ ริ หาร ที่กระทาการใดในเรื่ องดังกล่าวข้างต้น อันกระทบต่อบริ ษทั
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9.

การควบคุมภายในและรายการระหว่ างกัน

9.1

การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้สรุ ปความเห็นเกี่ยวกับระบบความคุมภายในของบริ ษทั ในเรื่ องดังต่อไปนี้ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการบริ หารจัดการความเสี่ ยง มีความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั อีกทั้งการจัด
ให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนิ นการดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถป้ องกันทรัพย์สินของบริ ษทั จากการที่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
นาไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอานาจ รายละเอียดดังนี้
หัวหน้ างานตรวจสอบภายในเป็ นบุคลากรภายในของบริษัท
ในการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบเมื่ อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ครั้ งที่ 1/2561 ได้แต่งตั้งนางสาวอรอินทุ์ อินทร์ เจริ ญสุ ข ให้ดารง
ต าแหน่ ง หัว หน้ า งานผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษ ั ท ซึ่ งได้รั บ การอบรมในหลักสู ต รที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การปฏิ บัติ ง านด้า นตรวจสอบภายในมี
ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT) ของสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (2561) และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการ
ดาเนินงานของบริ ษทั จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว โดยเสนอผลการตรวจสอบรายไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบตาม
แผนการสอบทานที่ได้รับอนุมตั ิประจาปี
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั จะต้องผ่านการอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ( รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ 3 และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เรื่ องนโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน)
หน่ วยงานกากับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัท
ที่บริ ษทั ยังไม่ได้จดั ตั้งหน่วยงานกากับดูแลการปฎิบตั ิงานของบริ ษทั (Compliance) แต่ได้มอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบใน
การกากับดูแลและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยปฎิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามประกาศ ข้อบังคับและ/หรื อข้อกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องของทั้งสานักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
แผนการตรวจสอบภายในประจาปี 2564
ทางคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าแผนการปฎิบตั ิงานตรวจสอบภายในประจาปี มีความเหมาะสมและประโยชน์ต่อบริ ษทั รายละเอียดังนี้
ช่ วงเวลา
หัวข้ อการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบ
ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค)
กระบวนการซ่อมบารง
คุณอรอินทุ์
ไตรมาสที่ 2 (เม.ย. - มิ.ย)
กระบวนการบริ หารความเสี่ ยง
คุณอรอินทุ์
ไตรมาสที่ 3 (ก .ค.- ก.ย.)
ระบบสารสนเทศ
คุณอรอินทุ์
ไตรมาสที่ 4 (ต.ค. - ธ.ค.)
การบริ หารทรัพย์สินบนรถ
คุณอรอินทุ์
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2564 สาหรับไตรมาสที่ 1 เรื่ องกระบวนการซ่ อมบารุง
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในในเรื่ องดังกล่าว เพิ่มเติม
1.
การทางานเป็ นไปตามระบบ และขั้นตอนการทางานที่ดี
2.
เห็ น ควรให้มีก ารก าหนดวัตถุ ประสงค์แ ละตัว ชี้ ว ดั ส าหรั บการทางานและการตรวจสอบให้ชัดเจน โดยก าหนดเป้ า หมายและ
ตรวจสอบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ความพร้อมในการเดินรถ, การควบคุมค่าใช้จ่าย, การลดค่าเสี ยหายโอกาสสาหรับรถที่ซ่อมไม่
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เสร็ จ (ใช้รถคันอื่นให้บริ การแทน) เพื่อให้ทราบว่าทุกเรื่ องที่ดาเนินการมีความสัมพันธ์ สอดคล้องกัน และสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การทางานและการตรวจสอบได้
3.
ควรมีการปรับปรุ งแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมติดตามงานซ่อมบารุ งบางเรื่ องที่ตรวจสอบพบว่าไม่สอดคล้อง มี
สาเหตุมาจากข้อบกพร่ องของการเขียนโปรแกรม ซึ่งไม่ครอบคลุมสาหรับงานบางส่วน
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2564 สาหรับไตรมาสที่ 2 เรื่ อง การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO-2017
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่า ประชุมรับทราบรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในในเรื่ องดังกล่าว เพิ่มเติม
1.
ในส่วนขององค์ประกอบการบริ หารความเสี่ ยงควรเพิ่มจานวนกรรมการ 1 ท่าน เสนอแต่งตั้ง “นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร” เป็ นผูท้ ี่
มีความเหมาะสม ทั้งความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารของบริ ษทั โตโยต้า ทูโช (ประเทศไทย)
จากัด เพื่อสร้างโอกาสในการนาความเสี่ ยงที่ยอมรับได้มาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ
2.
ควรกาหนดการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี หรื อตามความจาเป็ นและเหมาะสมในกรณี ที่มีปัจจัย
ความผันผวนต่อธุรกิจมากขึ้น
3.
ควรปรับปรุ งวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ ยง ซึ่ งปั จจุบนั มีความเปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถนาความเสี่ ยงที่สามารถยอมรับได้
ของบริ ษทั เชิงนโยบายมาพิจารณาใช้โอกาส หมายถึง การบริ หารความเสี่ ยงไม่เป็ นเพียงการปกป้อง ป้องกันความเสี่ ยงในด้านต่างๆ,
การลดความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการลดต้นทุน แต่หมายรวมถึงการยอมรับความเสี่ ยงเพื่อสร้างโอกาส โดยการวิเคราะห์
ผลกระทบเชิงลบและเชิงบวกของทุกๆ การเปลี่ยนแปลง
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2564 สาหรับไตรมาสที่ 3 เรื่ อง IT General
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่า ที่ประชุมรับทราบรายงาผนลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในในเรื่ องดังกล่าว เพิ่มเติม
1.

ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องจัดการความเสี่ ยงทันที เช่น การจัดหาผูร้ ับผิดชอบ ซึ่ งทั้งหัวข้อ “การควบคุมการเข้าถึง ” และ “ความมัน่ คง
ปลอดภัยสาหรับการสื่ อสารข้อมูล” มีความเชื่อมโยงกัน
2.
ฝ่ ายบริ หารความปรับปรุ งแก้ไขทันที ได้แก่หัวข้อ นโยบายความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ โครงสร้างความปลอดภัยสารสนเทศ
ความมัง่ คงปลอดภัยด้านทรัพยากรบุคคล ความมัง่ คงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม ความมัง่ คงปลอดภัยสาหรับการ
ดาเนินการการจัดการ การพัฒนาและการบารุ งรักษาระบบ
3.
เห็นว่าการตรวจสอบของบริ ษทั ค่อนข้างเป็ นสากล บางเรื่ องยังไม่มีความจาเป็ น เช่น Back up site ซึ่ งฝ่ ายบริ หารเห็นถึงความสาคัญ
และกาหนดให้ดาเนินการในหัวข้อที่มีความเสี่ ยงสู ง ในส่ วนของสานะ Long Internet สามารถยอมรับได้เนื่องจากการย้ายสานักงาน
แห่งใหม่ ควรดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายในไตรมาสหน้า
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2564 สาหรับไตรมาสที่ 4 เรื่ อง การบริหารทรัพย์สินบนรถ
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในในเรื่ องดังกล่าว เพิ่มเติม
1.
ควรระบุวนั ที่กาหนดแล้วเสร็ จในการแก้ไขรายการที่ไม่สอดคล้องให้ชดั เจน เรื่ องใดที่สามารถแก้ไขได้ทนั ที
2.

การนาข้อมูลการตรวจสอบจากฝ่ ายอื่นมาใช้ เช่น นาข้อมูลการตรวจนับทรัพย์สินจากฝ่ ายบัญชีมาใช้ในการวิเคราะห์ ควรมีการสุ่ ม
ตรวจและทวนสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้องและเชื่อถือได้
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจาปี 2564
สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
1.
องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่ อตรง (Integrity) และจริยธรรม
คาถาม
1.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกาหนดแนวทาง และมี การปฎิ บัติที่อยู่บนหลักความซื่ อตรงและการรั กษา
จรรยาบรรณในการดาเนินงานที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฎิบตั ิหน้าที่ประจาวัน และการตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ
1.1.2 การปฎิบตั ิต่อคู่คา้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก
1.2 มีขอ้ กาหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานปฎิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อตรงและรักษา
จรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) สาหรับผูบ้ ริ หารและพนักงานที่เหมาะสม
1.2.2 มี ข้อ ก าหนดห้ า มผูบ้ ริ ห ารและพนัก งานปฎิ บัติ ต นในลัก ษณะที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์กบั กิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชัน่ อันทาให้เกิดความเสี ยหายต่อองค์กร2
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้อกาหนดข้างต้น
1.2.4 มีการสื่ อสารข้อกาหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่
ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกาหนดและบทลงโทษเป็ นประจาทุก
ปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฎิบตั ิตาม Code of Conduct
1.3.1 การติ ดตามและประเมินผลโดยหน่ วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่ วยงานกากับดูแลการปฎิบตั ิ
(compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร

ใช่

ไม่ ใช่

√
√

√
√
√
ไม่มีการแจ้ง
บุคคลภายนอก

√
√
ไม่มีการประเมินโดย
ภายนอกองค์กร

1.4 มี ก ารจัด การอย่ า งทัน เวลา หากพบการไม่ ป ฎิ บัติ ต ามข้อ ก าหนดเกี่ ย วกับ ความซื่ อ ตรงและการรั กษา
จรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
√
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถลงโทษหรื อจัดการกับการฝ่ าฝื นได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอัน √
ควร
1.4.3 มี การแก้ไขการกระทาที่ขดั ต่อหลักความซื่ อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และ √
ภายในเวลาอันควร
2
บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่นให้ เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริ ษทั
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2.
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5

2.6

คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทาหน้ าที่กากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดาเนินการด้ านการควบคุมภายใน
คาถาม
ใช่ ไม่ ใช่
มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้สงวนสิ ทธิ์ อานาจเฉพาะของคณะกรรมการบริ ษทั √
ไว้อย่างชัดเจน
คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้มีการกาหนดเป้ าหมายการดาเนิ นธุ รกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็ นแนวทางในการ √
ปฎิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและพนักงาน
คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้บริ ษทั กาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ √
บัตร ซึ่ งครอบคลุมบทบาทที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูร้ ับผิดชอบรายงาน
ทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีความรู ้เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั และมีความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั หรื อสามารถขอ √
คาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนั้นๆ ได้
คณะกรรมของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู ้ ความสามารถ น่ าเชื่ อถือ และมีความเป็ นอิสระในการปฎิบตั ิ √
หน้าที่อย่างแท้จริ ง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิ พลต่อการใช้ดุลยพินิจ
และปฎิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ ในจานวนที่เหมาะสมเพียงพอ
คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลการพัฒนาและปฎิบตั ิเรื่ องของการควบคุมภายในสาหรับองค์กร ซึ่ งครอบคลุมทั้งการสร้าง √
สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่ อสาร และการติดตาม

3.

ฝ่ ายบริ หารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่ งการและความรั บผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้ องค์ กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ภายใต้ การกากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คาถาม
ใช่ ไม่ ใช่
3.1 ผูบ้ ริ หารระดับสู งกาหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้ง √
ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิ ทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สาคัญ ซึ่ง
ทาให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีง านตรวจสอบภายในที่ข้ ึนตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่
ชัดเจน เป็ นต้น
3.2 ผูบ้ ริ หารระดับสู งกาหนดสายการรายงานในบริ ษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ √
และการสื่ อสารข้อมูล
3.3 มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร √
ระดับสู ง ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน

4.

องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
คาถาม
ใช่ ไม่ ใช่
4.1 บริ ษทั มี นโยบายและวิธีการปฎิ บตั ิเพื่อจัดหา พัฒนา และรั กษาบุคลากรที่ มีความรู ้ และความสามารถที่เหมาะสม และมี √
กระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฎิบตั ิน้ นั อย่างสม่าเสมอ
4.2 บริ ษทั มีกระบวนการประเมินผลการปฎิบตั ิงาน การให้แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฎิบตั ิงานดีและการจัดการ √
ต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการสื่ อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทราบ
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คาถาม
4.3 บริ ษทั มีกระบวนการแก้ไขปั ญหาหรื อเตรี ยมพร้อมสาหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู ้และความสามารถที่เหมาะสมอย่าง
ทันเวลา
4.4 บริ ษทั มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึ กษา (mentoring) และการ
ฝึ กอบรม
4.5 บริ ษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ ื บทอดตาแหน่ง (succession plan) ที่สาคัญ
5.
5.1
5.2
5.3
5.4

6.

6.1

6.2
6.3
6.4

ใช่ ไม่ ใช่
√
√
√

องค์กรกาหนดให้ บุคลากรมีหน้ าที่และรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารมีกระบวนการและสื่ อสารเชิ งบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุม
ภายใน และจัดให้มีการปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการปฎิบตั ิ ในกรณี ที่จาเป็ น
คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารกาหนดตัวชี้ วดั ผลการปฎิบตั ิงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลที่เหมาะสม โดย
พิจารณาทั้งเรื่ องการปฎิบตั ิตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษ ัท และผูบ้ ริ หารประเมิ น แรงจู งใจและการให้ร างวัล อย่างต่อ เนื่ อ งโดยเน้น ให้สามารถเชื่ อ มโยงกับ
ความสาเร็ จของหน้าที่ในการปฎิบตั ิตามการควบคุมภายในด้วย
คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฎิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรแต่ละ
คน

ใช่ ไม่ ใช่
√
√
√
√

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้ สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร
คาถาม
ใช่ ไม่ ใช่
บริ ษทั สามารถปฎิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการ √
ในรายงานทางการเงิ นมี ตวั ตนจริ ง ครบถ้วน แสดงถึ งสิ ทธิ หรื อภาระผูกพันของบริ ษทั ได้ถูกต้อง มี มูลค่าเหมาะสม และ
เปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
บริ ษทั กาหนดสาระสาคัญของรายงานทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปั จจัยที่สาคัญ เช่น ผูใ้ ช้รายงานทางการเงิน ขนาดของ √
รายการ แนวโน้มของธุรกิจ
√
รายงานทางการเงินของบริ ษทั สะท้อนถึงกิจกรรมการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างแท้จริ ง
คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง อนุ มัติและสื่ อสารนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงให้ผูบ้ ริ หารและ √
พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฎิบตั ิ จนเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร
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7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

8.
8.1

8.2

8.3
8.4

องค์กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่ อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
คาถาม
บริ ษทั ระบุความเสี่ ยงทุกประเภทซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ ายงานและหน้าที่งาน
ต่างๆ
บริ ษทั วิคราะห์ความเสี่ ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์
การดาเนินงาน การรายงาน การปฎิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูบ้ ริ หารทุกระดับมีส่วนร่ วมในการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั ได้ประเมินความสาคัญของความเสี่ ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
บริ ษทั มีมาตรการและแผนปฎิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสี่ ยง โดยอาจเป็ นการยอมรับความเสี่ ยงนั้น (acceptance) การลดความ
เสี่ ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง (avoidance) หรื อการร่ วมรับความเสี่ ยง (sharing)

ใช่ ไม่ ใช่
√
√
√
√
√

องค์กรได้ พจิ ารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ต่อองค์กร
คาถาม
บริ ษทั ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ เช่น การจัดทารายงานทางการเงินเท็จ การทา
ให้สูญเสี ยทรัพย์สิน การคอร์ รัปชั่น การที่ ผูบ้ ริ หารสามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุมภายใน (management override of internal
controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาคัญ การได้มาหรื อใช้ไปซึ่งทรัพย์โดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น
บริ ษทั ได้ทบทวนเป้าหมายการปฎิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ของเป้าหมายที่กาหนดแล้ว รวมทั้งได้
พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจ หรื อผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่ งเสริ มให้พนักงาน
กระทาไม่เหมาะสม เช่น ไม่ต้ งั เป้ าหมายยอดขายบริ ษทั ไว้สูงเกินความเป็ นจริ งจนทาให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลข
ยอดขาย เป็ นต้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริ ต และมาตรการที่บริ ษทั ดาเนินการ
เพื่อป้องกันหรื อแก้ไขการทุจริ ต
บริ ษทั ได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฎิบตั ิตามนโยบายและแนวปฎิบตั ิที่กาหนดไว้

ใช่ ไม่ ใช่
√

9.

√

√
√

องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน
คาถาม
ใช่ ไม่ ใช่
9.1 บริ ษทั ประเมิ นการเปลี่ ยนแปลงปั จจัย ภายนอกองค์กร ที่ อาจมี ผลกระทบต่อการดาเนิ น ธุ รกิ จ การ √
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
นั้นอย่างเพียงพอแล้ว
9.2 บริ ษทั ประเมิ นความเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบการทาธุ รกิ จที่ อาจมี ผลกระทบต่อการดาเนิ น ธุ รกิ จ การ
ไม่มีนโยบายเปลี่ยนแปลง
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
รู ปแบบการทาธุรกิจ
นั้นอย่างเพียงพอแล้ว
9.3 บริ ษทั ประเมินความเปลี่ยนแปลงผูน้ าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน √
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอ
แล้ว
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10.
10.1
10.2

10.3
10.4
10.5

11.
11.1
11.2
11.3
11.4

มาตรการควบคุม (Control Activities)
องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ลดความเสี่ยงที่จะไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
คาถาม
มาตรการควบคุมของบริ ษทั มีความเหมาะสมกับความเสี่ ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่ น สภาพแวดล้อม ความ
ซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดาเนินงานรวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ
บริ ษทั มีมาตรการควบคุมภายในที่กาหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มี
นโยบายและระเบี ยบวิธีปฎิ บตั ิ งานเกี่ ยวกับธุ รกรรมด้านการเงิ นการจัดซื้ อและการบริ หารทัว่ ไป ตลอดจนการกาหนด
ขอบเขต อานาจหน้าที่ และลาดับชั้นการอนุมตั ิของผูบ้ ริ หารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนรัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการ
ทุจริ ตได้ เช่น มีการกาหนดขนาดวงเงินและอานาจอนุ มตั ิของผูบ้ ริ หารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุ มตั ิโครงการลงทุน
ขั้นตอนการจัดซื้ อและวิธีการคัดเลื อกผูข้ าย การบันทึ กข้อมูลรายละเอียดการตัดสิ นใจจัดซื้ อ ขั้นตอนการเบิ กจ่ายวัสดุ
อุปกรณ์ หรื อ การเบิกใช้เครื่ องมือต่างๆ เป็ นต้น โดยได้จดั ให้มีกระบวนการสาหรับกรณี ต่างๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทารายการระหว่างกัน หรื อรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณี ที่บริ ษทั อนุมตั ิธุรกรรมหรื อทาสัญ ญากับผูท้ ี่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริ ษทั ในระยะยาวไปแล้ว
เช่น การทาสัญญาซื้ อขายสิ นค้า การให้กูย้ ืม การค้ าประกัน บริ ษทั ได้ติดตามให้มนั่ ใจแล้วว่า มีการปฎิบตั ิเป็ นไป
ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริ ษทั เช่น ติดตามการชาระคืนหนี้ตามกาหนด หรื อมีการ
ทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น
บริ ษทั กาหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรื อ
การควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
บริ ษทั กาหนดให้มีการควบคุมภายในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริ ษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก
หรื อกระบวนการ
บริ ษทั มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน ต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึ่ งกัน
และกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมตั ิ
(2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่ วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
คาถาม
บริ ษทั ควรกาหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฎิบตั ิงานและการควบคุมทัว่ ไป
ของระบบสารสนเทศ
บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้เหมาะสม
บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้เหมาะสม
บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนาและการบารุ งรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
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ใช่ ไม่ ใช่
√

√

√

√
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√
√
√

12.

12.1

12.2
12.3
12.4

12.5
12.6
12.7

13.
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5

13.6

องค์ กรจัดให้ มีกิจกรรมการควบคุมผ่ านทางนโยบาย ซึ่ งได้ กาหนดสิ่ งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฎิบัติเพื่อให้ นโยบายที่กาหนดไว้ น้ัน
สามารถนาไปสู่ การปฎิบัติได้
คาถาม
ใช่ ไม่ ใช่
บริ ษทั มีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทาธุรกรรมของผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคล √
ดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมตั ิที่กาหนด เช่น ข้อบังคับของบริ ษทั เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์
ของสานักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรื อนาผลประโยชน์ของบริ ษทั ไปใช้ส่วนตัว
√
บริ ษทั มีนโยบายเพื่อการพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมกระทาโดยผูท้ ี่ไม่มีส่วนได้เสี ยในธุรกรรมนั้น
บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุ มตั ิ ธุรกรรมคานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ นสาคัญ และพิจารณาโดยถื อ √
เสมือนเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis)
บริ ษทั มีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมรวมทั้งกาหนดแนวทางให้บุคคลที่บริ ษทั
แต่งตั้งให้เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อยหรื อร่ วมนั้น ถือปฎิบตั ิ (หากบริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยหรื อ
บริ ษทั ร่ วมไม่ตอ้ งตอบข้อนี้)
บริ ษทั กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนานโยบายและกระบวนการปฎิบตั ิโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน
√
นโยบายและกระบวนการปฎิบตั ิของบริ ษทั ได้รับการนาไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการ √
ครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฎิบตั ิงาน
บริ ษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฎิบตั ิให้มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ
√
ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล (Information & Communication)
องค์กรข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องและมีคณ
ุ ภาพ เพื่อสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามที่กาหนดไว้
คาถาม
บริ ษทั กาหนดข้อมูลที่ตอ้ งการใช้ในการดาเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่อ
งาน
บริ ษทั พิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริ มาณและความถูกต้องของข้อมูล
บริ ษทั ดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้ มูลที่สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับใช้ประกอบการตัดสิ นใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สาคัญ
เช่น รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษทั ทางเลือกต่างๆ
บริ ษทั ดาเนินการเพื่อให้กรรมการบริ ษทั ได้รับหนังสื อนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอ้ มูลที่จาเป็ นและ
เพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนด
บริ ษทั ดาเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมในการปฎิบตั ิหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้อสังเกต
ของกรรมการในเรื่ องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่ องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น
บริ ษทั มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณี ที่ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชีหรื อผูต้ รวจสอบภายในว่ามีขอ้ บกพร่ องในการควบคุมภายใน บริ ษทั ได้แก้ไข
ข้อบกพร่ องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว
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√
√
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√
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14.

องค์ กรสื่ อสารข้ อมูลภายในองค์ กร ซึ่ งรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรั บผิดชอบต่ อการควบคุมภายในที่จาเป็ นต่ อการสนับสนุนให้ ก าร
ควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามที่วางไว้
คาถาม
ใช่ ไม่ ใช่
14.1 บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีช่องทางการสื่ อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุ นการ √
ควบคุมภายใน
14.2 บริ ษทั มีการรายงานข้อมูลที่สาคัญถึงคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ และคณะกรรมการบริ ษทั สามารถเข้าถึงแหล่ง √
สารสนเทศที่จาเป็ นต่อการปฎิบตั ิงาน หรื อสอบทานรายการต่างๆ ตามที่ตอ้ งการ เช่น การกาหนดบุคคลที่เป็ นศูนย์ติดต่อ
เพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นจากที่ได้รับจากผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบ
ภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารื อระหว่าง
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้น
14.3 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่างๆ ภายในบริ ษทั สามารถแจ้ง ข้อมูลหรื อเบาะแส √
เกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษทั (whistleblower hotline) ได้อย่างปลอดภัย

15.

องค์กรได้ สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
คาถาม
ใช่ ไม่ ใช่
15.1 บริ ษทั มี กระบวนการสื่ อสารข้อมูลกับผูม้ ี ส่วนได้เสี ยภายนอกองค์กรอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และมี ช่องทางการสื่ อสารที่ √
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรื อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน
เป็ นต้น (info@atp30.com)
15.2 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแส √
เกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ต (whistle-blower hotline) แก่บริ ษทั ได้อย่างปลอดภัย

16.
16.1

16.2
16.3
16.4
16.5
16.6

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่างครบถ้ วน เหมาะสม
คาถาม
บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฎิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจและข้อกาหนดห้ามฝ่ ายบริ หารและพนักงานปฎิบตั ิตนใน
ลักษณะที่ อาจก่ อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่ น กาหนดให้แต่ละส่ วนงานติ ดตามการปฎิ บัติ และรายงาน
ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฎิบตั ิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นต้น
บริ ษทั จัดให้มีการตรวจสอบการปฎิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง และ/หรื อการประเมิน
อิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน
ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริ ษทั
ดาเนินการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน โดยผูท้ ี่มีความรู ้และความสามารถ
บริ ษทั กาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ข้ นึ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษ ัท ส่ ง เสริ ม ให้ ผูต้ รวจสอบภายในปฎิ บัติ ห น้ าที่ ต ามมาตรฐานสากลการปฎิ บัติ ง านวิ ช าชี พ การตรวจสอบภายใน
(International Standards for the Professional Pratice of Internal Auditing, IIA)
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√
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17.

องค์ ก รประเมินและสื่ อ สารข้ อบกพร่ องของการควบคุม ภายในอย่ า งทั นเวลาต่ อบุค คลที่รั บผิด ชอบ ซึ่ ง รวมถึง ผู้ บริ ห ารระดับสู งและ
คณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม
ใช่ ไม่ ใช่
17.1 บริ ษทั ประเมินผลและสื่ อสารข้อบกพร่ องของการควบคุมภายใน และดาเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการ √
ดาเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีนยั สาคัญ
17.2 บริ ษทั มีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยพลัน ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริ ต √
อย่างร้ ายแรง มี การปฎิ บัติที่ฝ่าฝื นกฎหมายหรื อมีการกระทาที่ผิดปกติอื่น ซึ่ งอาจกระทบต่อชื่ อเสี ยงและฐานะ
การเงินของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปั ญหา (แม้ว่าจะได้เริ่ มดาเนินการจัดการแล้ว) ต่อ √
คณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรั บปรุ งข้อบกพร่ องที่ เป็ นสาระสาคัญต่อคณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการ √
ตรวจสอบ
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9.2

รายการระหว่างกัน
บริ ษทั ได้เปิ ดเผยรายการระหว่างกัน โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้เกิดความโปร่ งใสในการทารายการระหว่างบริ ษทั กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยรายการระหว่างกันด้วยความเป็ นธรรม สมเหตุสมผลและยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็ นรายการ
ตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms’length) และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ้น ดังนี้
ลาดับ
ข้ อมูลที่เกี่ยวกับการทารายการ
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
1.
ชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ขัดแย้ง:
บริ ษทั /ที่ปรึ กษา /กรรมการ บริ ษทั /ที่ปรึ กษา /
บริ ษทั /ที่ปรึ กษา /กรรมการ
ผูม้ ีอานาจผูกพัน
กรรมการผูม้ ีอานาจ
ผูม้ ีอานาจผูกพัน
ผูกพัน
ลักษณะและปริ มาณรายการระหว่างกัน: ที่ จานวน 0.63 ล้านบาท
จานวน 0.63 ล้านบาท
จานวน 0.63 ล้านบาท
ปรึ กษาในทางการดาเนินธุรกิจ
เหตุผลในการทารายการ: คณะกรรมการ
จานวน 50,000 บาทคงที่
จานวน 50,000 บาทคงที่ จานวน 50,000 บาทคงที่
บริ ษทั ครั้งที่ 6/2558 มีความเห็นว่าเป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่
เกี่ยวข้องมายาวนาน จึงเหมาะสมในการ
ดารงตาแหน่งที่ปรึ กษา โดยได้รับ
ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือน
มาตรการและระบบในการกากับดูแล :
ระดับการทารายการร้อยละ ระดับการทารายการร้อย ระดับการทารายการร้อยละ
1.22 ของค่าใช้จ่ายในการ
ละ 1.45 ของค่าใช้จ่ายใน 1.28 ของค่าใช้จ่ายในการ
บริ หาร
การบริ หาร
บริ หาร
2.

ชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความ
บมจ. ไทยศรี ประกันภัย
ขัดแย้ง : บมจ. ไทยศรี ประกันภัย
นายชาติชาย พานิชชีวะ เป็ นประธาน
กรรมการบริ ษทั / กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน / กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นามผูกพัน
ลักษณะและปริ มาณรายการระหว่างกัน: ค่า ค่าเบี้ยประกันรายปี จานวน
เบี้ยประกันภัยรถโดยสารของบริ ษทั
เงิน 6.24 ล้านบาท
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
จานวนเงิน 3.30 ล้านบาท
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย
จานวนเงิน 2.64 ล้านบาท
เหตุผลในการทารายการ :

ส่ วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

ข้อเสนอเงื่อนไขการ
คุม้ ครองและค่าเบี้ยประกัน

บมจ. ไทยศรี ประกันภัย

บมจ. ไทยศรี ประกันภัย

ค่าเบี้ยประกันรายปี
จานวนเงิน 4.30 ล้านบาท
ค่าเบี้ยประกันจ่าย
ล่วงหน้า จานวนเงิน 0.33
ล้านบาท
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย
จานวนเงิน 0.18 ล้านบาท
ข้อเสนอเงื่อนไขการ
คุม้ ครองและค่าเบี้ย

ค่าเบี้ยประกันรายปี จานวน
เงิน 3.45 ล้านบาท
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
จานวนเงิน 0.21 ล้านบาท
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย
จานวนเงิน 0.01 ล้านบาท
ข้อเสนอเงื่อนไขการ
คุม้ ครองและค่าเบี้ยประกัน
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3.

ข้ อมูลที่เกี่ยวกับการทารายการ

มาตรการและระบบในการกากับดูแล:
บริ ษทั มีการเปรี ยบเทียบราคาค่าเบี้ย
ประกันภัย เงื่อนไขและการคุม้ ครองอย่าง
สมเหตุสมผลก่อนตัดสิ นใจทาประกัน โดย
ปัจจุบนั มีตวั แทนชั้นนา 5 รายได้แก่ 1)ไทย
ศรี ประกันภัย 2)พี แอนด์ แอสโซซิเอทส์
(1992) 3)กรุ งเทพประกันภัย 4)อัลฟ่ า
แคปปิ ตอล 5) ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์
(ไทยแลนด์)
ชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความ
ขัดแย้ง: บจก. กรมดิษฐ์ พาร์ค
ดร. วิวฒั น์ กรมดิษฐ์ รองประธานกรรมการ
บริ ษทั / ที่ปรึ กษา / กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นามผูกพัน
ลักษณะและปริ มาณรายการระหว่างกัน: ค่า
เช่าพื้นที่และค่าบริ การสาหรับสานักงาน
ใหญ่และพื้นที่จอดรถและโรงซ่อมบารุ ง

ปี 2562
ตรงตามที่ทางบริ ษทั
ต้องการ
ระดับการทารายการร้อยละ
1.84 ของต้นทุนการ
ให้บริ การ

ปี 2563
ประกันตรงตามที่ทาง
บริ ษทั ต้องการ
ระดับการทารายการร้อย
ละ 1.42 ของต้นทุนการ
ให้บริ การ

ปี 2564
ตรงตามที่ทางบริ ษทั
ต้องการ
ระดับการทารายการร้อยละ
0.11 ของต้นทุนการ
ให้บริ การ

บจก. กรมดิษฐ์ พาร์ค

บจก. กรมดิษฐ์ พาร์ค

บจก. กรมดิษฐ์ พาร์ค

ค่าเช่าและค่าบริ การ จานวน
เงิน 2.06 ล้านบาท
ค่าเช่าและค่าบริ การค้างจ่าย
จานวนเงิน 0.26 ล้านบาท

ค่าเช่าและค่าบริ การ
จานวนเงิน 1.47 ล้านบาท
ค่าเช่าและค่าบริ การค้าง
จ่าย จานวนเงิน 0.15 ล้าน
บาท

ค่าเช่าและค่าบริ การ จานวน
เงิน 0.23 ล้านบาท
ค่าเช่าและค่าบริ การค้างจ่าย
จานวนเงิน 0.00 ล้านบาท

เหตุผลในการทารายการ: อยูใ่ นนิคมอมตะ
ซิต้ ี ชลบุรี ซึ่งเป็ นแหล่งใกล้เคียงกับสถาน
ประกอบการ และลูกค้า อีกทั้งมีความ
สะดวกในด้านสาธารณูปโภคและบริ ษทั มี
การเช่ามาเป็ นระยะเวลานาน ทาให้ได้รับ
อัตราค่าเช่าพื้นที่ต่ากว่าผูเ้ ช่ารายอื่นๆ

4.

มาตรการและระบบในการกากับดูแล:
บริ ษทั มีการเปรี ยบเทียบค่าเช่าพื้นที่และ
ค่าบริ การกับพื้นที่ใกล้เคียง
ชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความ
ขัดแย้ง : บจ. เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทัวร์ โดย
นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ เป็ นเจ้าของ
กิจการ / ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายปฎิบตั ิ
การ / ผูบ้ ริ หาร / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

ส่ วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

ระดับการทารายการร้อยละ
0.61 ของต้นทุนการ
ให้บริ การ
รถโดยสารร่ วมบริ การ

ระดับการทารายการร้อย
ละ 0.49 ของต้นทุนการ
ให้บริ การ
รถโดยสารร่ วมบริ การ

ค่าเช่าและค่าบริ การลดลงมา
จากบริ ษทั ย้ายสานักงานไป
สถานที่ใหม่ เลขที่ 9/30 หมู่
9 ตาบลบางนาง อาเภอพาน
ทอง จังหวัดชลบุรี 20160
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564
แล้ว
ระดับการทารายการร้อยละ
0.06 ของต้นทุนการ
ให้บริ การ
รถโดยสารร่ วมบริ การ
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ข้ อมูลที่เกี่ยวกับการทารายการ
นายอาพล เตชากูล เป็ นน้องชายนายปิ ยะ เต
ชากูล
นายอธิเมศร์ ฉัตรวรี ยโ์ ชติ เป็ นผูจ้ ดั การ
อาวุโสฝ่ ายปฎิบตั ิการ / ผูบ้ ริ หาร
ลักษณะและปริ มาณรายการระหว่างกัน : รถ
บัสและรถตูร้ ่ วมบริ การ
เหตุผลในการทารายการ : รถร่ วมบริ การที่
เป็ นผูบ้ ริ หารร่ วมกันและผูบ้ ริ หาร ซึ่งได้
ดาเนินการร่ วมกันตั้งแต่เริ่ มประกอบกิจการ
ดังนี้
บจ. เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทัวร์ ด้วยรถบัสร่ วม
บริ การจานวน 2 คัน
* อีก 2 คันยังไม่ได้โอนกรรมสิ ทธิ์ คือ B05 ,
B09
นายอาพล เตชากูล ด้วยรถตูร้ ่ วมบริ การ
จานวน 1 คัน (นายอาพล เตชากูล ลาออก
จากรถร่ วมบริ การ มีผลตั้งแต่วนั ที่ 31
กรกฎาคม 2564)
และนายอธิเมศร์ ฉัตรวรี ยโ์ ชติ ด้วยรถตูร้ ่ วม
บริ การจานวน 1 คัน
เนื่องจากช่วงแรกบริ ษทั ต้องการกระจาย
ความเสี่ ยงในการลงทุน ซึ่งปัจจุบนั ไม่มี
นโยบายในการเพิ่มรถร่ วมบริ การเพิ่มเติม
มาตรการและระบบในการกากับดูแล :
บริ ษทั มีการจ่ายค่าจ้างบริ การเช่นเดียวกับรถ
ร่ วมบริ การอื่นๆ ทั้งสัญญา เงื่อนไขและ
ค่าบริ การ

ส่ วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

ปี 2562

จานวน 4.90 ล้านบาท

ปี 2563

จานวน 4.29 ล้านบาท

ระดับการทารายการร้อยละ ระดับการทารายการร้อย
1.44 ของต้นทุนการ
ละ 1.42 ของต้นทุนการ
ให้บริ การ
ให้บริ การ

ปี 2564

จานวน 5.30 ล้านบาท

ระดับการทารายการร้อยละ
1.35 ของต้นทุนการ
ให้บริ การ
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ส่ วนที่ 3
งบการเงิน

บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
รำยงำน และ งบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2564

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงิ น ของบริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (บริ ษทั ฯ) ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
และงบกระแสเงินสดสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำย
กำรบัญชีที่สำคัญ
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำก
บริ ษทั ฯตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชี พบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆตำมที่ระบุในข้อกำหนด
นั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือ เรื่ องต่ำงๆที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำ
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับ
เรื่ องเหล่ำนี้

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่ งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ย กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำ
ได้รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบ
สำหรับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
มูลค่ าคงเหลือของยานพาหนะสาหรั บขนส่ ง
ตำมที่ได้กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 8 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของ
มูลค่ำสุ ทธิ ของยำนพำหนะสำหรับขนส่ งจำนวน 877 ล้ำนบำท และมีค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
จำนวน 72 ล้ำนบำท ซึ่ งในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำดังกล่ำวผูบ้ ริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำ
คงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของยำนพำหนะสำหรับขนส่ งเหล่ำนั้น ดังนั้น กำรประมำณมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำน
ดังกล่ำวจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อจำนวนของค่ำเสื่ อมรำคำที่บนั ทึกในระหว่ำงปี
ข้ำพเจ้ำได้ทำควำมเข้ำใจและประเมินกระบวนกำรที่ฝ่ำยบริ หำรเลือกใช้ในกำรพิจำรณำมูลค่ำคงเหลือของ
ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง ข้ำพเจ้ำได้ประเมินข้อสมมติและวิธีกำรที่ผเู ้ ชี่ยวชำญ เช่น ตัวแทนจำหน่ำยยำนพำหนะ
สำหรับขนส่ งแต่ละประเภท ใช้ในกำรคำนวณหำมูลค่ำคงเหลือของยำนพำหนะสำหรับขนส่ งตำมควำมรู ้และ
ประสบกำรณ์ในอดีตของผูเ้ ชี่ยวชำญ รวมถึงกำรเปรี ยบเทียบมูลค่ำคงเหลือดังกล่ำวกับข้อมูลตลำดภำยนอก
การรั บรู้ รายได้ จากการให้ บริ การ
บริ ษทั ฯประกอบธุ รกิจหลักในกำรให้บริ กำรขนส่ งซึ่ งรำยได้จำกกำรให้บริ กำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่มีมูลค่ำที่เป็ น
สำระสำคัญและเป็ นเกณฑ์ช้ ีวดั หลักในแง่ผลกำรดำเนิ นงำนทำงธุ รกิจซึ่ งผูบ้ ริ หำรและผูใ้ ช้งบกำรเงินให้ควำมสนใจ
เนื่ องจำกกำรเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของรำยได้จะส่ งผลกระทบต่อผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯโดยตรง ด้วยเหตุน้ ี
ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมสำคัญเกี่ยวกับมูลค่ำและงวดเวลำในกำรรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริ กำรตำมนโยบำยกำรบัญชีของ
บริ ษทั ฯที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4.1
ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรำยได้ โดยกำรสอบถำม
ผูร้ ับผิดชอบ ทำควำมเข้ำใจและเลือกตัวอย่ำงมำทดสอบกำรปฏิบตั ิตำมกำรควบคุมที่บริ ษทั ฯออกแบบไว้ นอกจำกนี้
ข้ำพเจ้ำได้ส่งหนังสื อยืนยันยอดรำยได้ไปยังลูกค้ำรำยหลัก และสุ่ มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรรำยได้จำกกำร
ให้บริ กำรที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลำบัญชี ประกอบกับได้สอบทำนใบลดหนี้ที่บริ ษทั ฯ
ออกให้แก่ลูกค้ำภำยหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลำบัญชี และได้ทำกำรวิเครำะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชี รำยได้จำกกำร
ให้บริ กำรแบบแยกย่อยเพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติที่อำจเกิดขึ้นของรำยได้จำกกำรให้บริ กำร โดยเฉพำะรำยกำรบัญชี
ที่ทำผ่ำนใบสำคัญทัว่ ไป
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ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ฯ (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรำยงำนนั้น)
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะกำรให้
ควำมเชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้น
มีควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อกับควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรื อไม่
หรื อปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ หำกในกำรปฏิบตั ิงำนดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำสรุ ปได้วำ่ ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญแล้ว ข้ำพเจ้ำจะต้องรำยงำนข้อเท็จจริ งนั้น
ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่พบว่ำมีเรื่ องดังกล่ำวที่ตอ้ งรำยงำน
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถ
จัดทำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริ ษทั ฯในกำรดำเนินงำนต่อเนื่ อง
กำรเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่ องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับ
กิจกำรที่ดำเนินกำรต่อเนื่ อง เว้นแต่ผบู ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั ฯหรื อหยุดดำเนิ นงำนหรื อไม่สำมำรถ
ดำเนินงำนต่อเนื่ องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่ องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด
และเสนอรำยงำนของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยูด่ ว้ ย ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลคือ
ควำมเชื่อมัน่ ในระดับสู ง แต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะ
สำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิด
จำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้วำ่ รำยกำรที่ขดั ต่อ
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ข้อเท็จจริ งแต่ละรำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้
งบกำรเงินเหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนดังต่อไปนี้
• ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ไม่วำ่
จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ ยง
เหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของ
ข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญซึ่ งเป็ นผลมำจำกกำรทุจริ ตจะสู งกว่ำ
ควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่ องจำกกำรทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ งหรื อกำรแทรกแซง
กำรควบคุมภำยใน
• ทำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิ ทธิ ผลของ
กำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯ
• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี
และกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู้ ริ หำรจัดทำ
• สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนิ นงำนต่อเนื่องของผูบ้ ริ หำร
และสรุ ปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของบริ ษทั ฯในกำรดำเนินงำน
ต่อเนื่องหรื อไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ใน
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรื อหำกเห็นว่ำกำรเปิ ดเผย
ดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยูก่ บั หลักฐำน
กำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรื อ
สถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่ องได้
• ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้ อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่
ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่ องต่ำงๆ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญในระบบ
กำรควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
4

ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับควำมเป็ นอิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้ งั หมด ตลอดจนเรื่ องอื่น
ซึ่ งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำร
ที่ขำ้ พเจ้ำใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
จำกเรื่ องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่ องต่ำงๆที่มีนยั สำคัญที่สุดใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิ บำยเรื่ องเหล่ำนี้
ไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรื อข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ
หรื อในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ
เพรำะกำรกระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์
ที่ผมู้ ีส่วนได้เสี ยสำธำรณะจะได้จำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้

กรองแก้ว ลิมป์ กิตติกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5874
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 22 กุมภำพันธ์ 2565

5

บริษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
ยานพาหนะสาหรับขนส่ง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

7

8
9

2564

(หน่วย: บาท)
2563

56,245,194
75,569,671
1,296,467
4,773,280
8,443,809
146,328,421

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

877,181,155
78,968,133
1,059,521
957,208,809
1,103,537,230

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

บริษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
2564

(หน่วย: บาท)
2563

10
11
12
13

14,907,728
44,202,073
13,740,000
144,970,912
2,705,560
220,526,273

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

12
13
19
14

30,040,000
299,297,510
40,930,740
11,383,630
3,237,500
384,889,380
605,415,653

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

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

บริษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 682,310,058 หุ้น
(2563: หุ้นสามัญ 617,310,058 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ ้นสามัญ 682,310,058 หุ้น
(2563: หุ้นสามัญ 617,310,058 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

2564

(หน่วย: บาท)
2563

170,577,514

154,327,514

170,577,514
228,675,750

154,327,514
180,575,750

14,000,000
84,868,313
498,121,577
1,103,537,230
-

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

15

16

บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ
กาไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้ จ่าย
กาไรจากการดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กลับรายการ (ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น )
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่ จะไม่ ถกู บันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

17
7
19

19

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2564

(หน่วย: บาท)
2563

493,800,698
1,785,697
495,586,395

391,093,952
639,876
391,733,828

392,479,825
49,330,584
441,810,409
53,775,986
(13,740,647)
155,000
40,190,339
(7,072,202)
33,118,137

302,989,501
43,538,997
346,528,498
45,205,330
(11,013,058)
(1,441,779)
32,750,493
(4,000,412)
28,750,081

782,956
(156,591)
626,365

-

33,744,502

28,750,081

0.049

0.047

20

บริษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
กาไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรเป็ นสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 16)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี - กาไรสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทุนเรื อนหุ้นที่ออก
และชาระแล้ว
154,327,514
154,327,514

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้นสามัญ
180,575,750
180,575,750

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

ยังไม่ได้จดั สรร
58,289,217
(1,440,000)
(12,346,191)
28,750,081
73,253,107

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 15)
โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรเป็ นสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 16)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23)
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

154,327,514
16,250,000
170,577,514

180,575,750
48,100,000
228,675,750

12,340,000
1,660,000
14,000,000

73,253,107
(1,660,000)
(20,469,296)
33,118,137
626,365
33,744,502
84,868,313

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

รวม
404,092,481
(12,346,191)
28,750,081
420,496,371
420,496,371
64,350,000
(20,469,296)
33,118,137
626,365
33,744,502
498,121,577
-

บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ ายยานพาหนะสาหรับขนส่ งและอุปกรณ์
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนิ นงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
รับคืนภาษีเงินถูกหัก ณ ที่จ่าย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2564

(หน่ วย: บาท)
2563

40,190,339

32,750,493

76,729,950
(155,000)
400,157
2,107,954
(52,352)
13,740,647

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

132,961,695

110,998,958

(15,446,025)
(339,355)
(1,396,021)
(434,569)

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

10,286,760
942,191
680,000
127,254,676
(218,400)
52,352
3,761,234
(4,977,391)
125,872,471

(6,641,950)
-571,512
294,000
108,879,855
(155,700)
42,816
4,067,306
(3,865,919)
108,968,358

บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกันลดลง
จ่ายชาระเจ้าหนี้ คา่ ซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
ซื้อยานพาหนะสาหรับขนส่ง อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสั้น
เงินสดจ่ายชาระเงินกูย้ ืมระยะสั้น
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาว
ชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว
ชาระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
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บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลำเนำในประเทศไทย
ธุ ร กิ จ หลัก ของบริ ษ ัท ฯคื อ กำรให้บ ริ ก ำรขนส่ ง ที่ อ ยู่ตำมที่ จ ดทะเบี ย นของบริ ษ ัทฯอยู่ที่ 9/30 หมู่ ที่ 9
ตำบลบำงนำง อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี
1.2 กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ปัจจุบนั ได้ขยำยวงกว้ำงขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง
ทำให้เกิ ดกำรชะลอตัวของเศรษฐกิ จ และมี ผลกระทบต่อธุ รกิ จและอุตสำหกรรมส่ วนใหญ่ สถำนกำรณ์
ดังกล่ำวอำจนำมำซึ่ งควำมไม่แน่ นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของกำรดำเนิ นธุ รกิ จ ฝ่ ำยบริ หำร
ของบริ ษทั ฯติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดงั กล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเกี่ยวกับมูลค่ำ
ของสิ นทรัพย์ ประมำณกำรหนี้ สินและหนี้ สินที่อำจเกิ ดขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ประมำณ
กำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำงๆ เมื่อสถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลง
2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงิ น นี้ จดั ท ำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่ ก ำหนดในพระรำชบัญญัติวิ ช ำชี พ บัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงิ นตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุ รกิ จกำรค้ำออกตำม
ควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงิ น ฉบับ ภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิ นฉบับที่ บ ริ ษ ทั ฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิ นฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
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3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ำ งปี บริ ษ ัท ฯได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น และกำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ งจำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี
ที่ เริ่ ม ในหรื อหลัง วันที่ 1 มกรำคม 2564 มำถื อปฏิ บ ตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นดัง กล่ ำ วได้รับ
กำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ
โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิ บำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี และกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี
กับผูใ้ ช้มำตรฐำน
กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นดังกล่ ำวมำถื อปฏิ บตั ิ น้ ี ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อ
งบกำรเงินของบริ ษทั ฯ
3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2565
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรั บปรุ งหลำยฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับ
ใช้สำหรับงบกำรเงิ นที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2565 มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิ นดังกล่ ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิ นระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิ บำยให้ชดั เจนเกี่ ยวกับวิธีปฏิ บตั ิ ทำงกำรบัญชี และ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นบำงฉบับมี กำรให้ขอ้ ผ่อนปรนในทำงปฏิ บตั ิ หรื อข้อยกเว้นชัว่ ครำวกับ
ผูใ้ ช้มำตรฐำน
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯเชื่ อว่ำกำรปรับปรุ งมำตรฐำนนี้จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงิน
ของบริ ษทั ฯ
4.

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ

4.1 กำรรับรู้ รำยได้ และค่ ำใช้ จ่ำย
รำยได้ ค่ำบริกำร
รำยได้ค่ำบริ กำรรับรู ้เมื่อกิจกำรให้บริ กำรเรี ยบร้อยแล้ว
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
ค่ำ ใช้จ่ำยดอกเบี้ ยจำกหนี้ สิ นทำงกำรเงิ นที่ วดั มูล ค่ ำด้วยรำคำทุ นตัดจำหน่ ำ ยค ำนวณโดยใช้วิธี ดอกเบี้ ย
ที่แท้จริ งและรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
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4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงิ นสดและรำยกำรเที ย บเท่ ำ เงิ น สด หมำยถึ ง เงิ นสดและเงิ นฝำกธนำคำร และเงิ นลงทุ นระยะสั้ นที่ มี
สภำพคล่ องสู ง ซึ่ งถึ งกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิ น 3 เดื อนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีขอ้ จำกัด
ในกำรเบิกใช้
4.3 อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง
อะไหล่ แ ละวัส ดุ สิ้ น เปลื อ งแสดงมู ลค่ ำตำมรำคำทุ นถัวเฉลี่ ยหรื อ มู ล ค่ ำ สุ ท ธิ ที่ จะได้รับ แล้วแต่ ร ำคำใด
จะต่ำกว่ำ และจะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนกำรให้บริ กำรเมื่อมีกำรเบิกใช้
4.4 ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง อำคำรและอุปกรณ์ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหัก
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม และค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำของยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง อำคำรและอุปกรณ์คำนวณจำกรำคำทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธี
เส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี้
ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง
อำคำร
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สำนักงำน
เครื่ องมือเครื่ องใช้
ยำนพำหนะ

10
5 ถึง 40
5
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดิน ยำนพำหนะสำหรับขนส่ งระหว่ำงประกอบ และสิ นทรัพย์ระหว่ำง
ก่อสร้ำง
บริ ษทั ฯตัดรำยกำรยำนพำหนะสำหรับขนส่ งและอุปกรณ์ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ำยสิ นทรัพย์หรื อคำดว่ำจะ
ไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ ำยสิ นทรั พ ย์ รำยกำรผลกำไรหรื อ
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์จะรับรู้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อบริ ษทั ฯตัดรำยกำรสิ นทรัพย์น้ นั
ออกจำกบัญชี
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4.5 ต้ นทุนกำรกู้ยมื
ต้นทุ นกำรกู้ยืมของเงิ นกู้ที่ ใช้ในกำรได้มำ กำรก่ อสร้ ำง หรื อกำรผลิ ตสิ นทรั พ ย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลำนำน
ในกำรแปลงสภำพให้พร้อมใช้หรื อขำย ได้ถูกนำไปรวมเป็ นรำคำทุนของสิ นทรัพย์จนกว่ำสิ นทรั พย์น้ นั
จะอยู่ ใ นสภำพพร้ อ มที่ จ ะใช้ ไ ด้ต ำมที่ มุ่ ง ประสงค์ ส่ ว นต้น ทุ น กำรกู้ยื ม อื่ น ถื อ เป็ นค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในงวด
ที่เกิดรำยกำร ต้นทุนกำรกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกูย้ มื นั้น
4.6 สั ญญำเช่ ำ
บริ ษ ทั ฯจะบันทึ ก สิ นทรั พย์สิท ธิ ก ำรใช้และหนี้ สิ นตำมสั ญญำเช่ ำ สำหรั บสั ญญำเช่ ำ ทุ ก สัญญำ ณ วันที่
สิ นทรัพย์ที่เช่ำพร้อมใช้งำน (วันที่สัญญำเช่ ำเริ่ มมีผล) ยกเว้นสัญญำเช่ำที่มีอำยุไม่เกิน 12 เดือนหรื อสัญญำ
เช่ำสิ นทรัพย์ที่มีมูลค่ำต่ำบริ ษทั ฯจะบันทึกค่ำเช่ำเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ และปรับปรุ ง
ด้วยกำรวัดมูลค่ำของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำใหม่ (ถ้ำมี ) รำคำทุ นของสิ นทรั พย์สิทธิ กำรใช้ประกอบด้วย
จำนวนเงินของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวัดมูลค่ำเริ่ มแรก ต้นทุนทำงตรงเริ่ มแรก และจำนวนเงินที่จ่ำย
ชำระในวันที่สัญญำเช่ ำเริ่ มมี ผลหรื อก่ อนวันที่สัญญำเช่ ำเริ่ มมี ผล หักด้วยเงิ นชดเชยหรื อผลตอบแทนอื่ น
ที่ได้รับจำกผูใ้ ห้เช่ำ
ค่ ำ เสื่ อ มรำคำของสิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ำรใช้ ค ำนวณจำกรำคำทุ น โดยวิ ธี เ ส้ น ตรงตำมอำยุ สั ญ ญำเช่ ำ หรื อ
อำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสิ นทรัพย์หำกมีกำรโอนควำมเป็ นเจ้ำของในสิ นทรัพย์ที่เช่ ำให้กบั
บริ ษทั ฯเมื่อสิ้ นสุ ดอำยุสัญญำเช่ำ ดังนี้
พื้นที่อำคำรและลำนจอดรถ
อุปกรณ์
ยำนพำหนะ
ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง

ตำมอำยุสัญญำเช่ำ
ตำมอำยุสัญญำเช่ำ
5 ปี
10 ปี

สิ นทรั พ ย์สิ ทธิ กำรใช้แสดงรวมเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของยำนพำหนะส ำหรั บขนส่ ง ที่ ดิ น อำคำรและอุ ปกรณ์
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำ
หนี้ สิ น ตำมสั ญ ญำเช่ ำ วัด มู ล ค่ ำ ด้ว ยมู ล ค่ ำ ปั จ จุ บ ัน ของจ ำนวนเงิ น ที่ ต้อ งจ่ ำ ยตำมสั ญ ญำเช่ ำ ตลอดอำยุ
สัญญำเช่ำ คิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยตำมนัยของสัญญำเช่ำหรื ออัตรำดอกเบี้ยกำรกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของบริ ษทั ฯ
หลัง จำกวัน ที่ สั ญ ญำเช่ ำ เริ่ ม มี ผ ลมู ล ค่ ำ ตำมบัญ ชี ข องหนี้ สิ น ตำมสั ญ ญำเช่ ำ จะเพิ่ ม ขึ้ นจำกดอกเบี้ ย ของ
หนี้ สิ นตำมสั ญญำเช่ ำ และลดลงจำกกำรจ่ ำ ยช ำระหนี้ สิ น ตำมสั ญญำเช่ ำ และจะถู ก วัดมู ล ค่ ำ ใหม่ เมื่ อมี
กำรเปลี่ยนแปลงสัญญำเช่ำ
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4.7 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุ คคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษ ทั ฯ หมำยถึ ง บุ คคลหรื อกิ จกำรที่ มี อ ำนำจควบคุ มบริ ษ ัทฯหรื อ
ถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมำยรวมถึ งบริ ษทั ร่ วมและบุคคลหรื อกิ จกำรที่มีสิทธิ ออก
เสี ยงโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อมซึ่ งทำให้มีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำร
หรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯ ที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
4.8 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์ ทไี่ ม่ ใช่ สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง ที่ดิน
อำคำรและอุ ป กรณ์ สิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ำรใช้ ห รื อ สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนอื่ น ของบริ ษ ัท ฯ หำกมี ข ้อ บ่ ง ชี้ ว่ ำ
สิ น ทรั พ ย์ ดัง กล่ ำ วอำจด้ อ ยค่ ำ บริ ษัท ฯรั บ รู ้ ข ำดทุ น จำกกำรด้ อ ยค่ ำ เมื่ อ มู ล ค่ ำ ที่ ค ำดว่ ำ จะได้ รั บ คื น
ของสิ นทรั พย์มีมูลค่ำต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรั พย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคื น หมำยถึ ง
มูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
4.9 ผลประโยชน์ ของพนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุ นสำรองเลี้ ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นที่ พนักงำนจ่ำยสมทบ
และเงินที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจำกสิ นทรัพย์
ของบริ ษทั ฯ เงินที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
บริ ษ ัท ฯค ำนวณหนี้ สิ น ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ห ลัง ออกจำกงำนของพนัก งำน โดยใช้วิธี คิ ด ลด
แต่ ล ะหน่ วยที่ ป ระมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ย วชำญอิส ระได้ท ำกำรประเมิ น
ภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย สำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
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4.10 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
บริ ษ ัท ฯจะบัน ทึ ก ประมำณกำรหนี้ สิ น ไว้ใ นบัญ ชี เ มื่ อ ภำระผูก พัน ซึ่ งเป็ นผลมำจำกเหตุ ก ำรณ์ ใ นอดี ต
ได้เ กิ ด ขึ้ น แล้ว และมี ค วำมเป็ นไปได้ค่ อ นข้ำ งแน่ น อนว่ ำ บริ ษ ัท ฯจะเสี ย ทรั พ ยำกรเชิ ง เศรษฐกิ จ ไป
เพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
4.11 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดยคำนวณ
จำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ ยวข้องนั้น โดยใช้อตั รำ
ภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริ ษทั ฯรั บรู ้ หนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ ตอ้ งเสี ยภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริ ษทั ฯจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะทำกำรปรั บลดมูลค่ำตำมบัญชี ดงั กล่ ำว หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำบริ ษทั ฯจะไม่มีกำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นหำกภำษีที่เกิดขึ้นเกี่ ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
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4.12 เครื่องมือทำงกำรเงิน
บริ ษทั ฯรั บรู ้ รำยกำรเมื่ อเริ่ มแรกของสิ นทรั พย์ทำงกำรเงิ นด้วยมูลค่ำ ยุติธรรมบวกต้นทุ นกำรทำรำยกำร
ยกเว้นลูกหนี้ กำรค้ำที่บริ ษทั ฯรับรู ้ ดว้ ยรำคำของรำยกำรตำมที่กล่ำวไว้ในนโยบำยกำรบัญชี เรื่ องกำรรับรู ้
รำยได้ และจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำในภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย โดยใช้วิธี
ดอกเบี้ ย ที่ แท้จริ ง และต้องมี ก ำรประเมิ นกำรด้อยค่ำ ผลก ำไรและขำดทุ นที่ เกิ ดขึ้ นจำกกำรตัดรำยกำร
กำรเปลี่ยนแปลง หรื อกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน บริ ษทั ฯจะตัด
รำยกำรสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินออกจำกบัญชี เมื่อสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั ได้สิ้นสุ ดลง
หรื อ เมื่ อ บริ ษ ัท ฯโอนสิ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ กระแสเงิ น สด ควำมเสี่ ย งและผลตอบแทนเกื อ บทั้ง หมดหรื อ
กำรควบคุมในสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษทั ฯรับรู ้ รำยกำรเมื่อเริ่ มแรกสำหรับหนี้ สินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนกำรทำรำยกำรและ
จัดประเภทเป็ นหนี้ สิ นทำงกำรเงิ นที่ วดั มูลค่ ำในภำยหลังด้วยวิธี รำคำทุ นตัดจำหน่ ำ ยโดยใช้วิธีดอกเบี้ ย
ที่ แ ท้จ ริ ง ซึ่ งค ำนึ ง ถึ ง ค่ ำ ธรรมเนี ย มหรื อ ต้นทุ น ที่ ถื อเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของอัตรำดอกเบี้ ย ที่ แท้จ ริ ง นั้นด้ว ย
ผลกำไรและขำดทุ นที่ เกิ ดขึ้ นจำกกำรตัดรำยกำรหนี้ สินทำงกำรเงิ นและกำรตัดจำหน่ ำยตำมวิธีดอกเบี้ ย
ที่แท้จริ งรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน โดยค่ำตัดจำหน่ำยตำมวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของต้นทุ นทำงกำรเงิ น ทั้ง นี้ บริ ษ ทั ฯจะตัดรำยกำรหนี้ สิ นทำงกำรเงิ นเมื่ อมี ก ำรปฏิ บ ตั ิ ต ำม กำรยกเลิ ก
หรื อกำรสิ้ นสุ ดลงของภำระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว
สิ นทรั พย์และหนี้ สิ นทำงกำรเงิ นจะนำมำหัก กลบกันและแสดงด้วยยอดสุ ทธิ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น
เมื่ อกิ จกำรมี สิทธิ บงั คับใช้ได้ตำมกฎหมำยในกำรหักกลบจำนวนเงิ นที่ รับรู ้ และมี ควำมตั้งใจที่ จะชำระ
ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อจะรับสิ นทรัพย์พร้อมชำระหนี้สิน
กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
บริ ษ ัท ฯพิ จ ำรณำควำมเสี่ ย งด้ำ นเครดิ ต และกำรผิ ด สั ญ ญำจำกกำรค้ำ งช ำระกำรจ่ ำ ยเงิ น ตำมสั ญ ญำ
และข้อ มู ล ภำยในหรื อข้อ มู ล ภำยนอกอื่ น และรั บ รู ้ ค่ ำ เผื่ อ ผลขำดทุ น ด้ำ นเครดิ ต ที่ ค ำดว่ ำ จะเกิ ด ขึ้ น
ของสิ นทรั พ ย์ท ำงกำรเงิ นโดยค ำนวณจำกผลต่ ำ งของกระแสเงิ นสดที่ จะครบก ำหนดช ำระตำมสั ญญำ
กับกระแสเงินสดทั้งหมดที่บริ ษทั ฯคำดว่ำจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ งโดยประมำณ
ของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ได้มำ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ฯใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรคำนวณผลขำดทุน
ด้ำ นเครดิ ต ที่ ค ำดว่ ำ จะเกิ ด ขึ้ น ส ำหรั บ ลู ก หนี้ กำรค้ำ โดยอ้ำ งอิ ง จำกข้อ มู ล ผลขำดทุ น ด้ำ นเครดิ ต จำก
ประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุ งด้วยข้อมูลกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเกี่ยวกับลูกหนี้น้ นั และสภำพแวดล้อม
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ
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4.13 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึ ง รำคำที่ คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรั พย์หรื อเป็ นรำคำที่ จะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หนี้ สิ นให้ ผู ้อื่ น โดยรำยกำรดั ง กล่ ำ วเป็ นรำยกำรที่ เ กิ ด ขึ้ นในสภำพปกติ ร ะหว่ ำ งผู ้ซ้ื อและผู ้ข ำย
(ผูร้ ่ วมในตลำด) ณ วันที่ วดั มูลค่ำ บริ ษทั ฯใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่ มีสภำพคล่ องในกำรวัดมูลค่ ำ
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำ
ด้วยมู ลค่ ำ ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ ไม่ มีตลำดที่ มี สภำพคล่ องส ำหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินที่ มีล ักษณะ
เดียวกันหรื อไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะประมำณมูลค่ำยุติธรรม
โดยใช้เทคนิ คกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้
ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบกำรเงิ น
แบ่งออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้ อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูล อื่ นที่ ส ำมำรถสัง เกตได้ของสิ นทรั พ ย์หรื อหนี้ สิ น ไม่ว่ำจะเป็ นข้อมู ลทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯจะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของ
มูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจำ
5.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชี ทสี่ ำคัญ
ในกำรจัดท ำงบกำรเงิ นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุล ยพิ นิจและ
กำรประมำณกำรในเรื่ องที่ มี ค วำมไม่ แน่ น อนเสมอ กำรใช้ดุ ล ยพิ นิ จและกำรประมำณกำรดัง กล่ ำ วนี้
ส่ งผลกระทบต่อจำนวนเงิ นที่แสดงในงบกำรเงิ นและต่อข้อมูลที่ แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น
ผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้
กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้
ค่ ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ ำนเครดิตทีค่ ำดว่ ำจะเกิดขึน้ ของลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นของลูกหนี้ กำรค้ำ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้
ดุ ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุ นด้ำนเครดิ ตที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้ นจำกลู กหนี้ แต่ละรำย โดยคำนึ งถึ ง
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่คำดกำรณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้ำที่มี
ควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิ ตที่คล้ำยคลึ งกัน เป็ นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตจำกประสบกำรณ์ ในอดี ต
และกำรคำดกำรณ์ สภำวะเศรษฐกิจของบริ ษทั ฯอำจไม่ได้บ่งบอกถึ งกำรผิดสัญญำของลูกค้ำที่เกิ ดขึ้นจริ ง
ในอนำคต
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ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำของยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง อำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำร
ประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลื อเมื่อเลิกใช้งำนของยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง อำคำรและ
อุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำ ของยำนพำหนะสำหรั บ ขนส่ ง ที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ ในแต่ละช่ วงเวลำและบันทึ กขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ ำกว่ำ
มูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคต ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ห ลัง ออกจำกงำนของพนัก งำน ประมำณขึ้ นตำมหลัก คณิ ตศำสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำงๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
ในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น
6.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯมีรำยกำรธุ รกิจที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุ รกิจดังกล่ำวเป็ นไป
ตำมเงื่ อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ ตกลงกันระหว่ำงบริ ษ ัทฯและบุ คคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน
เหล่ำนั้น ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
2564
รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ต้นทุนบริ กำรรถร่ วม
ค่ำเบี้ยประกันภัยจ่ำย
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรจ่ำย
ค่ำที่ปรึ กษำ

5.3
3.5
0.2
0.6

2563
4.3
4.3
1.5
0.6

(หน่วย: ล้ำนบำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
อัตรำที่ตกลงร่ วมกัน
อัตรำที่ตกลงร่ วมกัน
อัตรำตำมสัญญำ
อัตรำที่ตกลงร่ วมกัน
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ยอดคงค้ำ งระหว่ ำ งบริ ษ ัท ฯและบุ ค คลหรื อกิ จ กำรที่ เกี่ ย วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563
มีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
2564
2563
ค่ ำเบีย้ ประกันภัยจ่ ำยล่วงหน้ ำ - กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
208
325
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกำรร่ วมกัน)
เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ - บุคคลและกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้ องกัน (หมำยเหตุ 11)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผบู ้ ริ หำรร่ วมกัน)
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ผูบ้ ริ หำรและน้องชำยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร)

1,358
222
1,580

782
319
1,101
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330

ค่ ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ ำย - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 11)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกำรร่ วมกัน)
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯมี ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ ให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
2564
2563
ผลประโยชน์ระยะสั้น
14,657
12,900
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
926
794
รวม
15,583
13,694
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7.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ นื่
ยอดคงเหลือของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 แยกตำมอำยุหนี้ที่คงค้ำง
นับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ ได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
2564
2563
ลูกหนี้กำรค้ำ
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
71,158
56,496
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
932
6 - 12 เดือน
854
3,160
2,461
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวมลูกหนี้กำรค้ำ
74,318
60,743
(3,160)
(3,315)
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุ ทธิ
71,158
57,428
รำยได้จำกกำรให้บริ กำรค้ำงรับ
4,249
2,401
163
140
เงินทดรองจ่ำย
75,570
59,969
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
กำรเปลี่ ยนแปลงของบัญชี ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้ นของลูกหนี้ กำรค้ำมีรำยละเอียด
ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
2564
2563
ยอดคงเหลือต้นปี
3,315
1,874
ขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (กลับรำยกำร)
(155)
1,441
ยอดคงเหลือปลำยปี
3,160
3,315
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8.

ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง
(หน่วย: พันบำท)
ยำนพำหนะ
สำหรับขนส่ง

รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
ซื้อเพิ่ม
ตัดจำหน่ำย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ซื้อเพิ่ม
ตัดจำหน่ำย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่ตดั จำหน่ ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่ตดั จำหน่ ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่โอน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี

ยำนพำหนะ
สำหรับขนส่ ง
ระหว่ำงประกอบ

รวม
ยำนพำหนะ
สำหรับขนส่ ง

สิ นทรัพย์
สิ ทธิกำรใช้

รวม

875,530
(414,686)
4,083
(245)
136
464,818
8,790
(343)
114,420
587,685

311
136
(447)
15
15

875,841
(414,686)
4,219
(245)
(311)
464,818
8,805
(343)
114,420
587,700

414,686
103,221
517,907
306,042
(114,420)
709,529

875,841
107,440
(245)
(311)
982,725
314,847
(343)
1,297,229

288,226
(70,886)
26,948
(196)
244,092
33,599
(308)
39,668
317,051

-

288,226
(70,886)
26,948
(196)
244,092
33,599
(308)
39,668
317,051

70,886
33,083
103,969
38,696
(39,668)
102,997

288,226
60,031
(196)
348,061
72,295
(308)
420,048

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

220,726

-

220,726

413,938

634,664

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี

270,634

15

270,649

606,532

877,181

2563 (รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรให้บริ กำร)

60,031

2564 (รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรให้บริ กำร)

72,295

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริ ษทั ฯมี ยำนพำหนะสำหรั บขนส่ งจำนวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้ว
แต่ยงั ใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชี ก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ ำวมีจำนวนเงิ นประมำณ
139 ล้ำนบำท (2563: 125 ล้ำนบำท)
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9.

ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน

อำคำร

เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สำนักงำน

รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
34,184
8,993
รำยกำรปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
ซื้ อเพิ่ม
100
ตัดจำหน่ำย
โอน
30
ดอกเบี้ยจ่ำยที่ถือเป็ นต้นทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
34,184
9,123
ซื้ อเพิม่
847
ตัดจำหน่ำย
(1,058)
โอน
27,025
ดอกเบี้ยจ่ำยที่ถือเป็ นต้นทุน
123
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
34,184
36,060
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
3,682
จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
619
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่ตดั จำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
4,301
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
1,156
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่ตดั จำหน่ำย
(701)
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่โอน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
4,756
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
34,184
4,822
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
34,184
31,304
ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรั บปี
2563 (จำนวน 1.8 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นต้นทุนกำรให้บริ กำร)
2564 (จำนวน 2.1 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นต้นทุนกำรให้บริ กำร)

เครื่ องมือเครื่ องใช้

ยำนพำหนะ

ทรัพย์สิน
ระหว่ำงก่อสร้ำง

รวม
ที่ดิน อำคำร
และอุปกรณ์

(หน่วย: พันบำท)
สิ นทรัพย์
สิ ทธิกำรใช้

รวม

6,070
133
(51)
6,152
1,816
(94)
4,766
12,640

1,833
136
(23)
311
2,257
592
(14)
127
2,962

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

140
27,161
(30)
48
27,319
4,745
(31,918)
(123)
23

54,330
(1,475)
27,530
(74)
311
48
80,670
8,000
(1,166)
1,475
88,979

5,480
1,475
244
7,199
1,614
(1,475)
7,338

54,330
5,480
27,774
(74)
311
48
87,869
9,614
(1,166)
96,317

4,372
528
(47)
4,853
1,059
(87)
5,825

1,376
215
(19)
1,572
276
(14)
1,834

1,053
(429)
163
787
178
577
1,542

-

10,483
(429)
1,525
(66)
11,513
2,669
(802)
577
13,957

429
2,111
2,540
1,429
(577)
3,392

10,483
3,636
(66)
14,053
4,098
(802)
17,349

1,299
6,815

685
1,128

848
1,568

27,319
23

69,157
75,022

4,659
3,946

73,816
78,968
3,636
4,098
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริ ษทั ฯมีอำคำรและอุปกรณ์ จำนวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้
งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชี ก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวนเงินประมำณ 9 ล้ำนบำท
(2563: 6 ล้ำนบำท)
บริ ษทั ฯได้รับเงินกูย้ มื จำกธนำคำรพำณิ ชย์แห่ งหนึ่ งเพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำงอำคำรและได้รวมต้นทุนกำรกูย้ ืม
เข้ำเป็ นรำคำทุนของโครงกำรโดยคำนวณจำกอัตรำกำรตั้งขึ้นเป็ นทุนในอัตรำร้อยละ 3.72
บริ ษ ัท ฯได้น ำที่ ดิ น และอำคำรมู ล ค่ ำ สุ ท ธิ ตำมบัญชี จ ำนวนประมำณ 62 ล้ำนบำท (2563: 34 ล้ำนบำท)
ไปค้ ำประกันเงินกูย้ มื ที่ได้รับจำกธนำคำรพำณิ ชย์ดงั กล่ำว
10. เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
MOR

2564
14,908

(หน่วย: พันบำท)
2563
-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริ ษ ทั ฯมี วงเงิ นเบิ ก เกิ นบัญชี ธ นำคำรที่ ย งั ไม่ ไ ด้เบิ ก ใช้จำนวน 31 ล้ำนบำท
(2563: 31 ล้ำนบำท)
11. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ นื่

เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6)
เจ้ำหนี้อื่น
เจ้ำหนี้ค่ำซื้ อสิ นทรัพย์ถำวร
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6)
เงินทดรองรับ
รวม

2564
36,184
1,580
879
869
3,882
12
796
44,202

(หน่วย: พันบำท)
2563
27,023
1,101
884
11,932
3,483
330
222
44,975
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12. เงินกู้ยมื ระยะยำว

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

(หน่วย: พันบำท)
2564
2563
43,780
41,786
(13,740)
(7,460)
30,040
34,326

บริ ษ ทั ฯมี เงิ นกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรพำณิ ชย์แห่ งหนึ่ งมี ก ำหนดช ำระคื นเงิ นต้นเป็ นรำยเดื อนเริ่ มตั้งแต่
เดือนธันวำคม 2563 และคิดดอกเบี้ยในอัตรำที่อำ้ งอิงกับอัตรำดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมขั้นต่ำ เงินกูย้ ืมดังกล่ำวค้ ำประกัน
โดยกำรจดทะเบียนจำนองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง
นอกจำกนั้น ในเดื อนเมษำยน 2563 บริ ษ ทั ฯได้รั บเงิ นกู้ยื มจำกธนำคำรแห่ งเดี ยวกันตำมมำตรกำรสิ นเชื่ อ
ดอกเบี้ ยต่ ำเพื่อช่ วยเหลื อผูป้ ระกอบกำรที่ ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของเชื้ อไวรัสโคโรนำ (COVID-19)
จำนวน 15 ล้ำนบำท ซึ่ งมี กำหนดชำระคื นเงิ นต้นเป็ นรำยเดื อนเริ่ มตั้งแต่เดื อนเมษำยน 2565 และคิ ดดอกเบี้ ย
ในอัตรำร้อยละ 2 โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน
13. สั ญญำเช่ ำ
บริ ษทั ฯทำสัญญำเช่ำสิ นทรัพย์เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ โดยมีอำยุสัญญำระหว่ำง 1 - 8 ปี
ก) สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
รำยกำรเปลี่ ยนแปลงของบัญชี สินทรัพย์สิทธิ กำรใช้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563
สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิ่มขึ้น
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เพิม่ ขึ้น
โอนเป็ นทรัพย์สิน
ระหว่ำงปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

ยำนพำหนะ
สำหรับขนส่ ง
343,800
103,221
(33,083)
413,938
306,042
(74,752)
(38,696)
606,532

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
พื้นที่อำคำร
เครื่ องตกแต่งและ
และลำนจอดรถ เครื่ องใช้สำนักงำน ยำนพำหนะ
5,076
404
1,046
242
2
(1,860)
(103)
(148)
3,458
303
898
1,610
4
(1,339)
3,729

(90)
217

(898)
-

รวม
6,526
244
(2,111)
4,659
1,614

รวมสิ นทรัพย์
สิ ทธิกำรใช้
350,326
103,465
(35,194)
418,597
307,656

(898)
(1,429)
3,946

(75,650)
(40,125)
610,478
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ข) หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำ

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

(หน่วย: พันบำท)
2564
2563
471,734
279,816
(27,465)
(14,441)
444,269
265,375
(144,971)
(103,084)
299,298
162,291

กำรวิเครำะห์กำรครบกำหนดของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำเปิ ดเผยข้อมูลอยูใ่ นหมำยเหตุ 25.1
ภำยใต้หวั ข้อควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง
ค) ค่ ำใช้ จ่ำยเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำทีร่ ับรู้ ในส่ วนของกำไรหรือขำดทุน

ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

2564
40,125
11,808

(หน่วย: พันบำท)
2563
35,194
9,668

14. สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน แสดงได้
ดังนี้

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนต้ นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน:
ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่ วนที่รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
กำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐำนทำงกำรเงิน
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี

2564
10,277

(หน่วย: พันบำท)
2563
8,615

1,854
254

1,610
207

(783)
(218)

(155)

11,384

10,277

16

บริ ษทั ฯคำดว่ำจะจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี ข้ำงหน้ำ เป็ นจำนวนประมำณ
0.4 ล้ำนบำท (2563: 0.1 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของบริ ษทั ฯประมำณ 10 ปี (2563: 12 ปี )
สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต (ขึ้นอยูก่ บั ชนิดกำรจ้ำงงำน)

2564
(ร้อยละต่อปี )
1.9
2.5 - 6

2563
(ร้อยละต่อปี )
1.4
4-6

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5
อัตรำคิดลด
(0.5)
0.6
(0.4)
0.5
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
0.6
(0.5)
0.5
(0.5)
15. ทุนเรือนหุ้น
เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิ กำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
จำนวน 16.25 ล้ำนบำท จำกจำนวน 154.33 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญจำนวน 617.31 ล้ำนหุ ้น มูล ค่ำ ที่ ตรำไว้
หุ ้นละ 0.25 บำท) เป็ นจำนวน 170.58 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญจำนวน 682.31 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ
0.25 บำท) โดยกำรออกและจัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 65 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท
เพื่อเสนอขำยให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในรำคำเสนอขำยหุ ้นละ 0.99 บำท คิดเป็ นจำนวน
64.35 ล้ำนบำท บริ ษทั ฯได้รับชำระค่ำหุ ้นดังกล่ ำวและจดทะเบียนกำรเพิ่มทุ นกับกระทรวงพำณิ ชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2564
16. สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
ก ำไรสุ ท ธิ ป ระจ ำปี ส่ ว นหนึ่ ง ไว้เ ป็ นทุ น ส ำรองไม่ น้อ ยกว่ ำ ร้ อ ยละ 5 ของก ำไรสุ ท ธิ ป ระจ ำปี หัก ด้ว ย
ยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
สำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปั นผลได้
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17. ต้ นทุนทำงกำรเงิน

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยของเงินกูย้ ืม
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยของหนี้สินจำกสัญญำเช่ำ
รวม

2564
1,933
11,808
13,741

(หน่วย: พันบำท)
2563
1,345
9,668
11,013

18. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้

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

2564
136,284
46,066
76,730
22,219
108,833
29,438

(หน่วย: พันบำท)
2563
111,759
38,066
63,962
18,144
72,011
24,399

19. ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
2564
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
รำยกำรปรับปรุ งค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี :
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
และกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบำท)
2563

204
41

199
-

6,827
7,072

3,801
4,000
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จำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
2564
2563
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลกำไรจำกประมำณกำร
157
ตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดงั นี้

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี
รำยกำรปรับปรุ งค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่ม
รำยได้ที่ได้รับกำรยกเว้น
รวม

2564
40,190

(หน่วย: พันบำท)
2563
32,750

ร้อยละ 20
8,038
41

ร้อยละ 20
6,550
-

169
(936)
(240)
(1,007)
7,072

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

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สินภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วย
รำยกำรดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
2564
2563
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
2,277
2,055
ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
632
663
รวม
2,909
2,718
หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม - ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง
34,248
26,110
สัญญำเช่ำ
9,592
10,555
รวม
43,840
36,665
40,931
33,947
หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
19

20. กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้ นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรั บ ปี (ไม่ รวมก ำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น) ด้วยจำนวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ น้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี
กำไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำน แสดงกำรคำนวณได้ดงั นี้
กำไรสำหรับปี (พันบำท)
จำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (พันหุ น้ )
กำไรต่อหุ น้ (บำท)

2564
33,118
670,556
0.049

2563
28,750
617,310
0.047

21. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่นำเสนอนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้ำนกำรดำเนิ นงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่ วนงำนและประเมิ นผลกำรดำเนิ นงำนของส่ วนงำน ทั้งนี้ ผมู ้ ี อำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำน
ของบริ ษทั ฯคือ กรรมกำรผูจ้ ดั กำรของบริ ษทั ฯ
บริ ษ ทั ฯด ำเนิ น ธุ ร กิ จ หลัก ในส่ วนงำนด ำเนิ น งำนที่ รำยงำนเพี ย งส่ ว นงำนเดี ย วคื อ ให้บ ริ ก ำรรถรั บ ส่ ง
พนั ก งำน และบริ ษัท ฯด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ในเขตภู มิ ศ ำสตร์ เ ดี ย วคื อ ประเทศไทย บริ ษัท ฯประเมิ น ผล
กำรปฏิ บ ตั ิ ง ำนของส่ วนงำนโดยพิ จำรณำจำกก ำไรหรื อขำดทุ นจำกกำรดำเนิ นงำนซึ่ ง วัดมู ล ค่ ำ โดยใช้
เกณฑ์ เ ดี ย วกับ ที่ ใ ช้ ใ นกำรวัด ก ำไรหรื อ ขำดทุ น จำกกำรด ำเนิ น งำนและสิ น ทรั พ ย์ร วมในงบกำรเงิ น
ดัง นั้น รำยได้ ก ำไรจำกกำรดำเนิ นงำน และสิ น ทรั พ ย์ที่ แสดงอยู่ใ นงบกำรเงิ น จึ งถื อ เป็ นกำรรำยงำน
ตำมส่ วนงำนดำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แล้ว
ในปี 2564 และ 2563 บริ ษ ัท ฯไม่ มี ร ำยได้จ ำกลู ก ค้ำ รำยใดที่ มี มู ล ค่ ำ เท่ ำ กับ หรื อ มำกกว่ ำ ร้ อ ยละ 10
ของรำยได้ของกิจกำร
22. กองทุนสำรองเลีย้ งชี พ
บริ ษทั ฯและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ
พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็ นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 3 ของเงินเดือน
กองทุ นส ำรองเลี้ ย งชี พ นี้ บริ หำรโดยกองทุ น ส ำรองเลี้ ย งชี พ เค มำสเตอร์ พูล ฟั น ด์ ซึ่ งจดทะเบี ย นแล้ว
และจะจ่ ำ ยให้ แ ก่ พ นั ก งำนเมื่ อ พนั ก งำนนั้ นออกจำกงำนตำมระเบี ย บว่ ำ ด้ ว ยกองทุ น ของบริ ษัท ฯ
ในปี 2564 บริ ษทั ฯรับรู ้เงินสมทบดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยจำนวน 1.2 ล้ำนบำท (2563: 1.3 ล้ำนบำท)
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23. เงินปันผล
อนุมตั ิโดย
เงินปั นผลประจำปี 2562

ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้
เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2563

รวมเงินปันผลสำหรับปี 2563
เงินปั นผลประจำปี 2563

ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้
เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2564

รวมเงินปันผลสำหรับปี 2564

เงินปั นผลจ่ำย
(ล้ำนบำท)

เงินปั นผลจ่ำยต่อหุน้
(บำท)

12.4
12.4

0.02
0.02

20.5
20.5

0.03
0.03

24. หนังสื อคำ้ ประกันธนำคำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริ ษทั ฯมี หนังสื อค้ ำประกันซึ่ งออกโดยธนำคำรในนำมบริ ษทั ฯเหลื ออยู่เป็ น
จำนวนเงิน 12.5 ล้ำนบำท (2563: 13 ล้ำนบำท) ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับภำระผูกพันทำงปฏิบตั ิบำงประกำรตำมปกติ
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
25. เครื่องมือทำงกำรเงิน
25.1 วัตถุประสงค์ และนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่สำคัญของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด ลูกหนี้ กำรค้ำ
และลู กหนี้ อื่น เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี ธนำคำร เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น เงิ นกู้ยืมระยะยำวและหนี้ สินตำม
สัญญำเช่ ำ บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงิ นดังกล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยงดังนี้
ควำมเสี่ ยงด้ ำนเครดิต
บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิ ตที่เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ กำรค้ำและเงินฝำกธนำคำร โดยจำนวนเงินสู งสุ ดที่
บริ ษทั ฯอำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่อคือ มูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ลูกหนี้การค้ า
บริ ษทั ฯบริ หำรควำมเสี่ ยงโดยใช้นโยบำยและขั้นตอนในกำรควบคุมกำรให้สินเชื่ ออย่ำงเหมำะสม รวมถึง
บริ ษทั ฯมีกำรติดตำมยอดคงค้ำงของลูกหนี้ กำรค้ำอย่ำงสม่ ำเสมอจึงไม่คำดว่ำจะเกิดผลขำดทุนทำงกำรเงิ น
ที่มีสำระสำคัญ และกำรให้สินเชื่ อของบริ ษทั ฯเป็ นกำรให้สินเชื่ อแบบไม่กระจุกตัวสู ง เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ
มีฐำนลูกค้ำจำนวนมำกและอยูห่ ลำกหลำยกลุ่มอุตสำหกรรม
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ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนบริ ษทั ฯพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยพิจำรณำจำก
อำยุห นี้ ค งค้ำ งนับ จำกวันที่ ถึ ง ก ำหนดช ำระส ำหรั บ กลุ่ ม ลู ก ค้ำ ที่ มี รูป แบบของควำมเสี่ ย งด้ำ นเครดิ ต ที่
คล้ำยคลึงกัน
เงินฝากธนาคาร
บริ ษัท ฯมี ค วำมเสี่ ยงด้ ำ นเครดิ ต ของเงิ น ฝำกธนำคำรอยู่ ใ นระดั บ ต่ ำ เนื่ อ งจำกบริ ษัท ฯมี น โยบำย
ในกำรพิ จ ำรณำและอนุ ม ัติ ว งเงิ น สิ น เชื่ อ ส ำหรั บ ธนำคำรแต่ ล ะรำยโดยคณะกรรมกำรของบริ ษ ัท ฯ
และธนำคำรคู่สัญญำของบริ ษทั ฯเป็ นธนำคำรที่ มีอนั ดับควำมน่ ำเชื่ อถื อด้ำนเครดิ ตจำกกำรประเมิ นโดย
สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือด้ำนเครดิตระหว่ำงประเทศในระดับสู ง
ควำมเสี่ ยงด้ ำนตลำด
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษ ัท ฯมี ค วำมเสี่ ย งจำกอัต รำดอกเบี้ ย ที่ ส ำคัญ อัน เกี่ ย วเนื่ อ งกับ เงิ น กู้ยื ม จำกธนำคำรและสั ญ ญำเช่ ำ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงิ นส่ วนใหญ่มีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้ นลงตำมอัตรำตลำดหรื ออัตรำดอกเบี้ ย
คงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปั จจุบนั
ผลกระทบต่อกำไรก่อนภำษีสำหรับปี ของบริ ษทั ฯจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงสมเหตุสมผลของ
อัตรำดอกเบี้ยของเงิ นกู้ยืมจำกธนำคำรที่มีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรั บขึ้นลงตำมอัตรำตลำดโดยใช้สมมติฐำนว่ำ
จำนวนเงินต้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 และตัวแปรอื่นคงที่ตลอด 1 ปี แสดงได้ดงั นี้

กำไรก่อนภำษีเพิ่มขึ้น (ลดลง)

(หน่วย: พันบำท)
อัตรำดอกเบี้ยของเงินกูย้ มื จำกธนำคำร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
2564
2563
2564
2563
(288)
(268)
288
268

ควำมเสี่ ยงด้ ำนสภำพคล่อง
บริ ษทั ฯมีกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่องโดยกำรใช้เงิ นเบิกเกิ นบัญชี ธนำคำร เงินกูย้ ืมจำกธนำคำร
และสัญญำเช่ำ โดยฝ่ ำยบริ หำรประเมินว่ำควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับควำมสำมำรถในกำรชำระคืนหนี้ สินของ
บริ ษ ทั ฯอยู่ใ นระดับต่ ำ เนื่ องจำกบริ ษ ทั ฯมี ค วำมสำมำรถในกำรเข้ำ ถึ งแหล่ ง เงิ นทุ นที่ หลำกหลำยอย่ำ ง
เพียงพอ และมีควำมสำมำรถในกำรขอขยำยระยะเวลำของกำรจ่ำยชำระคืนหนี้ สินที่จะครบกำหนดภำยใน
12 เดือนออกไป
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รำยละเอียดกำรครบกำหนดชำระของหนี้ สินทำงกำรเงินของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563
ซึ่ งพิจำรณำจำกกระแสเงินสดตำมสัญญำที่ยงั ไม่คิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั สำมำรถแสดงได้ดงั นี้

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
รวม

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
รวม

(หน่วย: พันบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
15,783
15,783
44,202
44,202
14,186
30,965
45,151
156,968
314,766
471,734
231,139
345,731
576,870
(หน่วย: พันบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
44,975
44,975
8,656
36,155
44,811
110,677
169,139
279,816
164,308
205,294
369,602

25.2 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
เนื่องจำกเครื่ องมือทำงกำรเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้นหรื อมีอตั รำดอกเบี้ยใกล้เคียง
กับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริ ษทั ฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิ นใกล้เคียงกับมูลค่ำ
ตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
26. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุ ประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของบริ ษทั ฯ คือ กำรจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ ำงทุนที่เหมำะสม
เพื่อสนับสนุ นกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้ ำงมูลค่ำกำรถื อหุ ้นให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น โดย ณ วันที่
31 ธันวำคม 2564 บริ ษทั ฯมีอตั รำส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 1.22:1 (2563: 0.95:1)
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27. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2565 ที่ประชุ มคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุ มผู ้
ถือหุน้ ประจำปี ดังต่อไปนี้
1)

จัดสรรกำไรสุ ทธิ ประจำปี 2564 จำนวนประมำณ 1.6 ล้ำนบำท เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยของบริ ษทั ฯ

2)

จ่ำยเงิ นปั นผลให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นจำกกำไรของปี 2564 ในอัตรำหุ ้นละ 0.03 บำท รวมเป็ นเงินประมำณ
20.5 ล้ำนบำท

28. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับกำรอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2565
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ส่ วนที่ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและ
การเงิน ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี เลขานุการบริษัท

นายชาติชาย พานิชชีวะ
อายุ 60 ปี
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรและกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก : 20 ตุลาคม 2548
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาโท สาขาการค้าระหว่างประเทศและสาขาการตลาด คณะ Business Economics มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอเนียร์
ประเทศ
ปริ ญญาตรี สาขาการธนาคาร คณะ Business Economics มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประวัติการฝึ กอบรม
โครงการฝึ กอบรมการพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสู ง โดยสานักงานตารวจแห่งชาติ / 2562
หลักสู ตร TME รุ่ น 2 โดย TAT Academy / 2561
หลักสู ตรการปฏิรูปธุรกิจและการสร้างเครื อข่ายนวัตกรรม รุ่ น 1 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย / 2560
หลักสู ตรผูน้ าเมือง รุ่ น 1 โดยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช / 2559
หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านการบริ หารงานพัฒนาเมือง รุ่ น 3 โดยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช / 2557
หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านการพาณิ ชย์ รุ่ น 6 โดยสถาบันวิทยาลัยการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / 2556
หลักสู ตรการบริ หารจัดการด้านความมัน่ คงขั้นสู ง รุ่ น 3 โดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ / 2555
หลักสู ตรประกันวินาศภัยขั้นสู ง รุ่ น 2 โดยสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปอ.)
หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง รุ่ น 13 โดยสถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน / 2554
หลักสู ตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2552 โดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ / 2552
หลักสู ตรอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ มกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 9/2547
อบรมปี 2564
-ไม่มีการดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 5 แห่ ง
2561 - ปัจจุบนั
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บมจ. เอทีพี 30
2548 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร บมจ. เอทีพี 30
2551 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บมจ.ชีวาทัย
2550 - ปัจจุบนั
กรรมการ บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม
2548 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บมจ. ไทยศรี ประกันภัย
2537 - ปัจจุบนั
กรรมการ/กรรมการบริ หาร บมจ. คาเธ่ย ์ ลีสแพลน

นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรและกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก : 20 ตุลาคม 2548
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอื่น : 16 แห่ ง
2558 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. ค้าไพบูลย์
2557 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. อมตะ ทรานสปอร์ต
2557 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. ทุนไพบูลย์
2556 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. ดีที แอนด์ จี
2556 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์
2554 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร บจ. โกลบอล เอ็นไวรอน เมนทอล เทคโนโลยี
2551 - ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริ หาร บจ.บางกอก คริ สตัล
2551 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. ชีวาทัย ฮัพซูน
2550 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. พารากอน คาร์ เรนทัล
2549 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. ไพลักษณ์
2548 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. กรมดิษฐ์ พาร์ค
2547 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. อมตะ ปิ โตรเลียม
2545 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. ช้างไอแลนด์ รี สอร์ท
2540 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ.ชาติชีวะ
2536 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. สี มาธานี
2529 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. ไพบูลย์ ธุรกิจ
สัดส่ วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 :
ตนเอง : 11.77% (80,325,000 หุ้น)
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : 2.77% (18,900,000 หุน้ )
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : คู่สมรสนางสมหะทัย พานิชชีวะ

อายุ 60 ปี

ดร. วิวัฒน์ กรมดิษฐ์
อายุ 59 ปี
รองประธานกรรมการบริษัท/ที่ปรึกษา/กรรมการบริหาร
วันที่ได้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก : 20 ตุลาคม 2548
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาเอก คณะรัฐประศาสนศาสตร์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต บริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริ ญญาตรี คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาเครื่ องกลขนถ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประวัติการฝึ กอบรม
หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านการค้าและการพาณิ ชย์ TEPCoT 13/ 2563
หลักสู ตรการบริ หารจัดการด้านความมัน่ คงขั้นสู ง รุ่ น 11/2562 โดยมูลนิธิการจัดการเพื่อความมัน่ คง (Security Management Foundation)
หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านวิทยาการพลังงาน รุ่ น 9/2560 โดยสถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านวิทยาการตลาดทุน รุ่ นที่ 25/2560 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสู ตรวิทยาการประกันภัยระดับสู ง โดยสานักงานคณะกรรมการกากับและดูแลส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
หลักสู ตรอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP)
รุ่ น 110/2557
อบรมปี 2564
-ไม่มีการดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ ง
2548 - ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการบริ ษทั /ที่ปรึ กษา/กรรมการบริ หาร บมจ. เอทีพี 30
2562 - ปัจจุบนั
ผูอ้ านวยการอาวุโสและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่วศิ วกรรม บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน่
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอื่น: 2 แห่ ง
2559 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. อมตะ เน็ทเวอร์ค
2547 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. อมตะ ปิ โตรเลียม
สัดส่ วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 :
ตนเอง : 6.27% (42,750,000 หุ้น)
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : พี่ชายนางสมหะทัย พานิชชีวะ ซึ่งเป็ นคู่สมรส
นายชาติชาย พานิชชีวะ

นายปิ ยะ เตชากูล
กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก : 20 ตุลาคม 2548
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริ หารรัฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ปริ ญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึ กอบรม
หลักสู ตรวิทยาการจัดการสาหรับผูบ้ ริ หารระดับสู ง รุ่ น 2/2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิดา้ )
หลักสู ตรอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP)
รุ่ น 110/2557
อบรมปี 2564
-ไม่มีการดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ ง
2564 - ปัจจุบนั
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี บมจ. เอทีพี 30
2557 - ปัจจุบนั
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง บมจ. เอทีพี 30
2548 - ปัจจุบนั
กรรมการบริ ษทั /ประธานกรรมการบริ หาร/กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท / กิจการอื่น : 1 แห่ ง
2547 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. แก๊สแอนด์เกียร์ โซลูชนั่ ส์
สัดส่ วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 :
ตนเอง : 8.07% (55,050,000 หุ้น)
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : 6.51% (44,419,894 หุน้ )
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

อายุ 55 ปี

นางสมหะทัย พานิชชีวะ / ชื่ อ-นามสกุลเดิม : สมหะทัย กรมดิษฐ์
อายุ 55 ปี
กรรมการบริษัท
วันที่ได้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก : 20 ธันวาคม 2558
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาโท คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี คณะครุ ศาสตร์บริ หารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึ กอบรม
หลักสู ตรอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) Director Certification Program (DCP)
รุ่ น 104/2551
อบรมปี 2564
-ไม่มีการดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในปัจจุบัน : 3 แห่ ง
2556 - ปัจจุบนั
กรรมการบริ ษทั บมจ. เอทีพี 30
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บมจ. อมตะ วี เอ็น
2551 - ปัจจุบนั
กรรมการ บมจ. ชีวาทัย
การดารงตาแหน่ งในบริษัท / กิจการอื่น : 13 แห่ ง
2561 - ปัจจุบนั
ประธานคณะกรรมการ Amata City Ha Long Joint Stock Company
2561 - ปัจจุบนั
ประธานคณะกรรมการ Amata Asia (Myanmar) Limited
2560 - ปัจจุบนั
กรรมการ สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
2560 - ปัจจุบนั
กรรมการและคณะทางานพิจารณารายการที่อาจเข้าข่ายการจดทะเบียนโดยทางอ้อม (Backdoor Listing) ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2559 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. อมตะ โฮลดิง้
2559 - ปัจจุบนั
ประธานคณะกรรมการ Amata Township Long Thanh Joint Stock Company
2558 - ปัจจุบนั
ประธานคณะกรรมการ Amata City Long Thanh Joint Stock Company
2557 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์
2555 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ Amata (Vietnam) Joint Stock Company
2554 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. โกลบอล เอ็นไวรอน เมนทอล เทคโนโลยี
2551 - ปัจจุบนั
ประธานคณะกรรมการ Amata Asia Limited
2548 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. ชาติชีวะ
2547 - ปัจจุบนั
กรรมการ Amata (Vietnam) Joint Stock Company
2539 - ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการ มูลนิธิอมตะ
สัดส่ วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 :
ตนเอง : 1.39% (9,450,000 หุ้น)
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : 13.16% (89,775,000 หุ้น)

นางสมหะทัย พานิชชีวะ / ชื่ อ-นามสกุลเดิม : สมหะทัย กรมดิษฐ์
กรรมการบริษัท
วันที่ได้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก : 20 ธันวาคม 2558
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : คู่สมรสนายชาติชาย พานิชชีวะ และเป็ นน้องสาวของ
นายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์

อายุ 55 ปี

นางสุ วรรณี คามั่น / ชื่ อ-นามสกุลเดิม : วรรณี มะธิตะโน
อายุ 68 ปี
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก : 25 ธันวาคม 2558
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาโท สาขาพัฒนาชุมชน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยควีนส์ แลนด์ เมืองบริ สเบน ประเทศออสเตรเลีย
ปริ ญญาตรี สาขาสถิติศาสตร์บณ
ั ฑิต แผนกวิชาสถิติ คณะพาณิ ชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึ กอบรม
หลักสู ตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2548 โดยกระทรวงกลาโหม
หลักสู ตรสถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน (วตท.15) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
หลักสู ตร Leadership in Leader โดย Harvard university US
หลักสู ตรอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) Director Certification Program (DCP) รุ่ น 118/2552
ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) Advance Audit Committee Program (AACP)
รุ่ น 27/2552
อบรมปี 2564
-ไม่มีการดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ ง
2556 - ปัจจุบนั
กรรมการบริ ษทั / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอื่น : 3 แห่ ง
2563 - ปัจจุบนั
ที่ปรึ กษารัฐมนตรี ว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
2561 - ปัจจุบนั
กรรมการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2557 - ปัจจุบนั
กรรมการ มูลนิธิพฒั นาไท สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สัดส่ วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 :
ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.08% (556,250 หุ้น)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นายกาชัย บุญจิรโชติ / ชื่ อ-นามสกุลเดิม : ธนพล บุญจิรโชติ
กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก : 25 ธันวาคม 2558
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประวัติการฝึ กอบรม
หลักสู ตรอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP)
รุ่ น 110/2557
อบรมปี 2564
-ไม่มีการดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ ง
2561 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บมจ. เอทีพี 30
2556 - ปัจจุบนั
กรรมการบริ ษทั / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอื่น : 1 แห่ ง
2529 - ปัจจุบนั
หัวหน้าสานักงานกฎหมายนิติพล
สัดส่ วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 :
ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : พี่ชายนางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์

อายุ 60 ปี

อายุ 56 ปี
นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์
กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก : 25 กุมภาพันธ์ 2563
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาโท คณะวิศวกรรมบริ หาร มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปนุ่
ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหกรรม) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึ กอบรม
ประกาศนียบัตร Enterprise Risk Management (ERM) / Business Continuity Management (BCM)
ประกาศนียบัตร โครงการสัมมนาผูบ้ ริ หารระดับสู ง โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Executive Forum)
หลักสู ตรอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP)
รุ่ น 171/2563
อบรมปี 2564
การกากับดูแล และการบริ หารความเสี่ ยงแบบบูรณาการกับกลยุทธ์และผลการดาเนินงานสาหรับสถาบันการศึกษา : เปลี่ยนความเสี่ ยงเป็ น
โอกาส โดยสถาบันคลังสมอง
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ ง
2564 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี บมจ. เอทีพี 30
2563 - ปัจจุบนั
กรรมการบริ ษทั / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/ประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง บมจ. เอทีพี 30
2561 - ปัจจุบนั
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง บมจ. อสมท
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอื่น : 4 แห่ ง
2563 - ปัจจุบนั
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.)
2562 - ปัจจุบนั
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) (สพร.)
2559 - ปัจจุบนั
กรรมการบริ หารโรงพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2558 - ปัจจุบนั
อนุกรรมการยุทธศาสตร์และบริ หารความเสี่ ยง สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สัดส่ วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 :
ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร
อายุ 47 ปี
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
วันที่ได้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก : 01 เมษายน 2564
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึ กอบรม
Certificate of Training Leadership Development Program-Toyota Tsusho Human Resource Development Department / 2563
Certificate of Completion Business Strategy & People Management โดยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล / 2561
Certificate of Completion Business Strategies Model Program โดยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล / 2560
Certificate of Training Regional Advance Management Program-Toyota Tsusho Human Resource Development Department / 2559
หลักสู ตรอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
-ไม่มี อบรมปี 2564
-ไม่มี การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ ง
2564 - ปัจจุบนั
กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง /กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี บมจ. เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอื่น : 2 แห่ ง
2563 - ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการ บจ. โตโยต้า ทูโช (ประเทศไทย)
2561 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. ออโต้ พาร์ท ออนไลน์ (ประเทศไทย)
สัดส่ วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 :
ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ / ชื่ อ-นามสกุลเดิม : ณภาภรณ์ รัตนเกตุ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ ายปฎิบัติการ) / กรรมการบริหารความเสี่ยง
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประวัติการฝึ กอบรม
อบรมปี 2564
- ไม่มี การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ ง
2559 - ปัจจุบนั
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ (ฝ่ ายปฎิบตั ิการ) บมจ. เอทีพี 30
2557 - ปัจจุบนั
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง บมจ. เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอื่น : 1 แห่ ง
2550 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. เอ็น พี อาร์ ทรานส์ ทัวร์
ประสบการณ์ ทางานในอดีต
2548 - 2559
ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฎิบตั ิการ บมจ. เอทีพี 30
สัดส่ วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 :
ตนเอง : 0.08% (570,625 หุน้ )
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

อายุ 50 ปี

นางสาวพรรณี คูหาวัลย์
อายุ 43 ปี
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ ายการเงินและบัญชี (CFO)
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาโท สาขาวิชาการบัญชีบริ หาร คณะบริ หารธุรกิจ (MBA) วิทยาลัยพาณิ ชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ประวัติการฝึ กอบรม
ประกาศนียบัตรหลักสู ตร Orientation Course CFO Focus on Financial Reporting Class 2/2017
ประกาศนียบัตรหลักสู ตร โครงการอบรมก้าวสู่ความเป็ นมืออาชีพทางการเงิน MODERN CFO
ประกาศนียบัตรหลักสู ตร แนวทางการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19
อบรมปี 2564
หลักสู ตร CFO 2021 (คุณสมบัติผรู ้ ับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน และผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ ง
2560 - ปัจจุบนั
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายการเงินและบัญชี บมจ.เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอื่น : ไม่ มี

นางสาวพรรณี คูหาวัลย์
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ ายการเงินและบัญชี (CFO)
ประสบการณ์ ทางานในอดีต
2549 - 2560
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บมจ. เอทีพี 30
สัดส่ วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 :
ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

อายุ 43 ปี

นางสาวโชติกา วีระศิลป์ / ชื่ อ-นามสกุลเดิม : จินตนา วีระศิลป์
อายุ 38 ปี
ผู้จัดการฝ่ ายการเงินและควบคุม
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ประวัติการฝึ กอบรม
ประกาศนียบัตรหลักสู ตร แนวทางการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19
ประกาศนียบัตรหลักสู ตร กลยุทธ์บริ หารการเงิน เพื่อพลิกฟื้ นองค์กรและสร้างการเติบโตในยุค New Normal
ประกาศนียบัตรหลักสู ตร CFO Refresher Course รุ่ นที่ 1
ประกาศนียบัตร หลักสู ตร upgrade บุคลากรการเงินสู่การเป็ น The next Normal Financial Professional
อบรมปี 2564
หลักสุ ตร เตรี ยมความพร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อความยัง่ ยืนกับ One report
หลักสู ตร The New CFO 2021
หลักสู ตร แนวโน้ม ทิศทางการทา M&A ประเด็นสาคัญที่ตอ้ งพิจารณา
หลักสู ตร บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด การกาหนดราคาโอน Transfer pricing
หลักสู ตร การชาระอากรแสตมป์ E-Stamp Duty
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ ง
2557 - ปัจจุบนั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและควบคุม บมจ. เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอื่น : ไม่ มี
ประสบการณ์ ทางานในอดีต
2549 - 2557
ผูช้ ่วยอาวุโสผูต้ รวจสอบบัญชี บจ. สานักงาน อีวาย
สัดส่ วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 :
ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นายอธิเมศร์ ฉัตรวรีย์โชติ / ชื่ อ-นามสกุลเดิม : วินัย พุ่มพิศ
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ ายปฎิบัติการ
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ สถาบันราชภัฎนครสวรรค์
ประวัติการฝึ กอบรม
อบรมปี 2564
- ไม่มี การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ ง
2562 - ปัจจุบนั
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายปฎิบตั ิการ บมจ. เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอื่น : ไม่ มี
ประสบการณ์ ทางานในอดีต
2559 - 2561
ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฎิบตั ิการ บมจ. เอทีพี 30
2553 - 2559
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายปฎิบตั ิการ บมจ. เอทีพี 30
สัดส่ วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 :
ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

อายุ 43 ปี

นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์
อายุ 46 ปี
ผู้จัดการฝ่ ายประกันคุณภาพ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง /
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาตรี คณะศิลป์ ศาสตร์บณ
ั ฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ประวัติการฝึ กอบรม
ประกาศนียบัตรหลักสู ตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับบริ หาร
ประกาศนียบัตรหลักสู ตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของสถานประกอบกิจการ
อบรมปี 2564
- ไม่มี การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ ง
2561 - ปัจจุบนั
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง บมจ. เอทีพี 30
2559 - ปัจจุบนั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันคุณภาพ บมจ. เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอื่น : ไม่ มี
ประสบการณ์ ทางานในอดีต

นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์
ผู้จัดการฝ่ ายประกันคุณภาพ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง /
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2545 - 2559
ตัวแทนฝ่ ายบริ หารด้านคุณภาพ บจ. ฟิ ลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ปทท)
สัดส่ วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 :
ตนเอง : 0.02% (104,650 หุน้ )
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : น้องสาวนายกาชัย บุญจิรโชติ

อายุ 46 ปี

นางสาวกุลวรินทร์ ปฐมพิชญสิทธิ์ / ชื่ อ-สกุลเดิม : ณัฐพร นุชประภา
ผู้จัดการฝ่ ายปฎิบัติการ
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประวัติการฝึ กอบรม
อบรมปี 2564
หลักสู ตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของสถานประกอบกิจการ
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ ง
2564 - ปัจจุบนั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฎิบตั ิการ บมจ.เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท กิจการอื่น/: ไม่ มี
ประสบการณ์ ทางานในอดีต
2558 - 2564
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายปฎิบตั ิการ บมจ.เอทีพี 30
2549 - 2557
หัวหน้าส่วน ธนาคารกสิ กรไทย
สัดส่ วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 :
ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
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นางสุ กานดา พุทธรักษา / ชื่ อ-สกุลเดิม : สุ กานดา กิตติตานนท์
เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยพาณิ ชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริ ญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฎสวนสุ นนั ทา
ประวัติการฝึ กอบรม
ประกาศนียบัตรหลักสู ตร อบรมพื้นฐานเลขานุการบริ ษทั ปี 2559
ประกาศนียบัตรหลักสู ตร เตรี ยมความพร้อมก่อนการประเมินความยัง่ ยืน ประจาปี 2562 รุ่ นที่ 5
อบรมปี 2564
-ไม่มีการดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ ง
2559 - ปัจจุบนั
เลขานุการบริ ษทั /เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท / กิจการอื่น : ไม่ มี
ประสบการณ์ ทางานในอดีต
2554 - 2558
ผูจ้ ดั การอาคาร บจ. ควอลิต้ ี พรอพเพอร์ต้ ี แมเนจเม้นท์
สัดส่ วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 :
ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เรื่ องกฏบัตรของเลขานุการบริ ษทั

อายุ 45 ปี

ข้ อมูลบริษัทที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่ อ - นามสกุล
นายชาติชาย พานิชชีวะ
ดร.วิวฒั น์ กรมดิษฐ์
นายปิ ยะ เตชากูล
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
นางสุ วรรณี คามัน่
นายกาชัย บุญจิรโชติ
นายประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์
นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร
นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ
นางสาวพรรณี คูหาวัลย์
นางสาวโชติกา วีระศิลป์
นายอธิเมศร์ ฉัตรวรี ยโ์ ชติ
นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์
นางสาวกุลวริ นทร์ ปฐมพิชญสิ ทธิ์
นางสุ กานดา พุทธรักษา

บมจ. เอทีพี 30
x*,4x,5x^14.54
x**,#1,5x,^6.27
1x,5x,#2,3x,5x*,6x,^14.58
1x,^14.55
1x,2x*,/^0.08
1x,2x,4x*
1x,2x,3x*,6x*
1x,3x,6x
3x,7x,A,^0.08
7x,#3
7x
7x
3x,7x,^0.02
7x
7x,//

1
x

x

2
x,^4.22

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
3
x*

4
x,5x,^17.21

5
x

ลาดับ

ชื่ อ - นามสกุล

บมจ. เอทีพี 30

1

นายชาติชาย พานิชชีวะ

x*,4x,5x^14.54

2

ดร.วิวฒั น์ กรมดิษฐ์

x**,#1,5x,^6.27

3

นายปิ ยะ เตชากูล

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

4

นางสมหะทัย พานิชชีวะ

1x,^14.55

5

นางสุ วรรณี คามัน่

1x,2x*,/^0.08

6

นายกาชัย บุญจิรโชติ

1x,2x,4x*

7

นายประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์

1x,2x,3x*,6x*

8

นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร

1x,3x,6x

9

นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ

3x,7x,A,^0.08

10

นางสาวพรรณี คูหาวัลย์

7x,#3

11

นางสาวโชติกา วีระศิลป์

7x

12

นายอธิเมศร์ ฉัตรวรี ยโ์ ชติ

7x

13

นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์

3x,7x,^0.02

14

นางสาวกุลวริ นทร์ ปฐมพิชญสิ ทธิ์

7x

15

นางสุ กานดา พุทธรักษา

7x,//

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
6

7

8

9

10

x

x

x

x*,5x*

x**,5x**

x

x

ลาดับ

ชื่ อ - นามสกุล

บมจ. เอทีพี 30

1

นายชาติชาย พานิชชีวะ

x*,4x,5x^14.54

2

ดร.วิวฒั น์ กรมดิษฐ์

x**,#1,5x,^6.27

3

นายปิ ยะ เตชากูล

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

4

นางสมหะทัย พานิชชีวะ

1x,^14.55

5

นางสุ วรรณี คามัน่

1x,2x*,/^0.08

6

นายกาชัย บุญจิรโชติ

1x,2x,4x*

7

นายประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์

1x,2x,3x*,6x*

8

นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร

1x,3x,6x

9

นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ

3x,7x,A,^0.08

10

นางสาวพรรณี คูหาวัลย์

7x,#3

11

นางสาวโชติกา วีระศิลป์

7x

12

นายอธิเมศร์ ฉัตรวรี ยโ์ ชติ

7x

13

นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์

3x,7x,^0.02

14

นางสาวกุลวริ นทร์ ปฐมพิชญสิ ทธิ์

7x

15

นางสุ กานดา พุทธรักษา

7x,//

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
11

12

13

14

15

x

x

x

x

x

ลาดับ

ชื่ อ - นามสกุล

บมจ. เอทีพี 30

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
16

17

18

19

20

5x,^8.00

x,^5.00

x,^1.68

x

1

นายชาติชาย พานิชชีวะ

x*,4x,5x^14.54

x

2

ดร.วิวฒั น์ กรมดิษฐ์

x**,#1,5x,^6.27

x

3

นายปิ ยะ เตชากูล

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

4

นางสมหะทัย พานิชชีวะ

1x,^14.55

5

นางสุ วรรณี คามัน่

1x,2x*,/^0.08

6

นายกาชัย บุญจิรโชติ

1x,2x,4x*

7

นายประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์

1x,2x,3x*,6x*

8

นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร

1x,3x,6x

9

นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ

3x,7x,A,^0.08

10

นางสาวพรรณี คูหาวัลย์

7x,#3

11

นางสาวโชติกา วีระศิลป์

7x

12

นายอธิเมศร์ ฉัตรวรี ยโ์ ชติ

7x

13

นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์

3x,7x,^0.02

14

นางสาวกุลวริ นทร์ ปฐมพิชญสิ ทธิ์

7x

15

นางสุ กานดา พุทธรักษา

7x,//

x,^100.00

ลาดับ

ชื่ อ - นามสกุล

บมจ. เอทีพี 30

1

นายชาติชาย พานิชชีวะ

x*,4x,5x^14.54

2

ดร.วิวฒั น์ กรมดิษฐ์

x**,#1,5x,^6.27

3

นายปิ ยะ เตชากูล

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

4

นางสมหะทัย พานิชชีวะ

1x,^14.55

5

นางสุ วรรณี คามัน่

1x,2x*,/^0.08

6

นายกาชัย บุญจิรโชติ

1x,2x,4x*

7

นายประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์

1x,2x,3x*,6x*

8

นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร

1x,3x,6x

9

นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ

3x,7x,A,^0.08

10

นางสาวพรรณี คูหาวัลย์

7x,#3

11

นางสาวโชติกา วีระศิลป์

7x

12

นายอธิเมศร์ ฉัตรวรี ยโ์ ชติ

7x

13

นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์

3x,7x,^0.02

14

นางสาวกุลวริ นทร์ ปฐมพิชญสิ ทธิ์

7x

15

นางสุ กานดา พุทธรักษา

7x,//

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
21

22

#4

x

23

24

25

x,#2^0.30

x

x,^47.25

ลาดับ

ชื่ อ - นามสกุล

บมจ. เอทีพี 30

1

นายชาติชาย พานิชชีวะ

x*,4x,5x^14.54

2

ดร.วิวฒั น์ กรมดิษฐ์

x**,#1,5x,^6.27

3

นายปิ ยะ เตชากูล

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

4

นางสมหะทัย พานิชชีวะ

1x,^14.55

5

นางสุ วรรณี คามัน่

1x,2x*,/^0.08

6

นายกาชัย บุญจิรโชติ

1x,2x,4x*

7

นายประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์

1x,2x,3x*,6x*

8

นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร

1x,3x,6x

9

นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ

3x,7x,A,^0.08

10

นางสาวพรรณี คูหาวัลย์

7x,#3

11

นางสาวโชติกา วีระศิลป์

7x

12

นายอธิเมศร์ ฉัตรวรี ยโ์ ชติ

7x

13

นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์

3x,7x,^0.02

14

นางสาวกุลวริ นทร์ ปฐมพิชญสิ ทธิ์

7x

15

นางสุ กานดา พุทธรักษา

7x,//

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
26

27

28

29

30

x*

x

x*^3.00

x*^5.00

x*

ลาดับ

ชื่ อ - นามสกุล

บมจ. เอทีพี 30

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
31

1

นายชาติชาย พานิชชีวะ

x*,4x,5x^14.54

2

ดร.วิวฒั น์ กรมดิษฐ์

x**,#1,5x,^6.27

3

นายปิ ยะ เตชากูล

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

4

นางสมหะทัย พานิชชีวะ

1x,^14.55

5

นางสุ วรรณี คามัน่

1x,2x*,/^0.08

6

นายกาชัย บุญจิรโชติ

1x,2x,4x*

7

นายประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์

1x,2x,3x*,6x*

8

นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร

1x,3x,6x

9

นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ

3x,7x,A,^0.08

10

นางสาวพรรณี คูหาวัลย์

7x,#3

11

นางสาวโชติกา วีระศิลป์

7x

12

นายอธิเมศร์ ฉัตรวรี ยโ์ ชติ

7x

13

นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์

3x,7x,^0.02

14

นางสาวกุลวริ นทร์ ปฐมพิชญสิ ทธิ์

7x

15

นางสุ กานดา พุทธรักษา

7x,//

32

33

34

x**

x

35

x*^3.00

3x
x,^99.94

หมายเหตุ :
1.

x* : ประธานกรรมการ, x** : รองประธานกรรมการ, x : กรรมการ, 1x : กรรมการบริ ษ ัท , 2x* : ประธานกรรมการตรวจสอบ, 2x : กรรมการตรวจสอบ, 3x* : ประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง, 3x : กรรมการบริ หารความเสี่ ยง, 4x* : ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน, 4x : กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน, 5x* :
ประธานกรรมการบริ หาร, 5x** : รองประธานกรรมการบริ หาร, 5x : กรรมการบริ หาร, 6x* : ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี, 6x : กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี, 7x : คณะ
ผูบ้ ริ หาร, / : กรรมการอิสระ, // : เลขานุการ, ^ : ผูถ้ ือหุ้นสัดส่ วนร้อยละ, #1 : ที่ปรึ กษา, #2 : กรรมการผูจ้ ดั การ/CEO, #3 : CFO, #4 : ผูอ้ านวยการอาวุโส และ - : ไม่มีขอ้ มูลเปิ ดเผย
โดยอ้างอิงข้อมูลจาก DBD

2.

บมจ. เอทีพี 30 โดยเป็ นสัดส่วนการถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 แสดงตามส่วนที่ 1 ข้อ 3 รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หาร

3.

สัดส่วนการถือหุ้นโดยกลุ่มพานิชชีวะ ประกอบด้วย
a.

1! : สัดส่วนการถือหุ้นโดยกลุ่มนายชาติชาย พานิชชีวะ (เกี่ยวข้องกับ นายชาติชาย พานิชชีวะ / นางสมหะทัย พานิชชีวะ / นางสาวอาภาพิศ พานิชชีวะ)

b.

2! : สัดส่ วนการถือหุ้นโดยผ่านบริ ษทั ชาติชีวะ จากัด (เกี่ยวข้องกับ นายชาติชาย พานิ ชชี วะ / นางสมหะทัย พานิ ชชี วะ / นายพาทิศ พานิ ชชี วะ / น ายสาริ ศ พานิ ชชี วะ /
นางสาวอาภาพิศ พานิชชีวะ)

4.

c.

3! : สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริ ษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน) (เกี่ยวข้องกับ นายชาติชาย พานิชชีวะ และนางสมหะทัย พานิชชีวะ)

d.

4! : สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริ ษทั คาเธ่ยล์ ีสแพลน จากัด (มหาชน) (เกี่ยวข้องกับ นายชาติชาย พานิชชีวะ)

e.

5! : สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริ ษทั ไพลักษณ์ จากัด นายชาติชาย พานิชชีวะ และนางสมหะทัย พานิชชีวะ (ซึ่งบริ ษทั ไพลักษณ์ ถือโดย บริ ษทั ชาติชีวะ จากัด)

A: นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ ได้รับแต่งตั้งให้เป็ น รองกรรมการผูจ้ ดั การ ตามมติที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

รายชื่ อบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
รายชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
1. บริ ษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ เพื่อทีอยู่อาศัย
2. บริ ษทั ทีทีแอล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ประกอบกิจการอุตสาหกรรมสิ่ งทอ โดยดาเนินงานโรงงานปั่ นด้ าน ทอผ้ า ฟอกย้ อม
แต่ งสาเร็ จเส้ นด้ าย และผ้ าที่ทอจากเส้ นด้ ายใยสังเคราะห์ Tetoron และ Rayon
3. บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด (มหาชน) ประกันวินาศภัย
4. บริ ษทั คาเธ่ ย์ลีส แพลน จากัด (มหาชน) ลีสซิ่ ง (ให้ เช่ าทรั พย์ สิน) เช่ าซื ้อ
5. บริ ษทั ค้ าไพบูลย์ จากัด กิจกรรมโฮลดิง้ ที่ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็ นหลัก
6. บริ ษทั อมตะ ทรานสปอร์ ต จากัด ดาเนินธุรกิจให้ เช่ ารถยนต์ พร้ อมบริ การอื่นที่เกี่ยวข้ อง
7. บริ ษทั ทุนไพบูลย์ จากัด ประกอบธุรกิจโฮลดิง้
8. บริ ษทั ชีวาทัย อินเตอร์ เชนจ์ จากัด การให้ เช่ า การขาย การซื ้อและดาเนินงานด้ านอสังหาริ มทรั พย์ ประเภทอาคารชุด
คอนโดมิเนียม
9. บริ ษทั โกลบอล เอ็นไวรอน เมนทอล เทคโนโลยี ให้ บริ การบาบัดนา้ เสียและควบคุมมลภาวะนา้
10. บริ ษัท บางกอก คริ สตัล จากัด ขายปลีกเครื่ องแก้ ว
11. บริ ษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จากัด การให้ เช่ า การขาย การซื ้อและดาเนินงานด้ านอสังหาริ มทรั พย์
12. บริ ษัท ดีที แอนด์ จี จากัด เข้ าเป็ นหุ้ นส่ วนจากัดความรั บผิ ดชอบในห้ างหุ้ นส่ วนจากัด หรื อเป็ นผู้ถือหุ้ นใน
บริ ษัท
13. บริ ษัท พารากอน คาร์ เรนทัล จากัด ให้ เช่ ารถยนต์
14. บริ ษัท ไพลักษณ์ จากัด ประกอบธุรกิจโฮลดิง้
15. บริ ษัท กรมดิษฐ์ พาร์ ค จากัด การให้ เช่ าอาคาร พร้ อมทั้งให้ บริ การและสาธารณูปโภค
16. บริ ษัท อมตะ ปิ โตรเลียม จากัด นา้ มันเชื ้อเพลิง ถ่ านหิ น ผลิตภัณฑ์ อย่ างอื่ นที่ก่อให้ เกิ ดพลังงานและสถานีบริ การ
นา้ มัน
17. บริ ษัท ช้ างไอแอนด์ รีสอร์ ท จากัด รี สอร์ ทและสปา
18. บริ ษัท ชาติชีวะ จากัด ให้ บริ การที่ปรึ กษา
19. บริ ษัท สีมาธานี จากัด ห้องพัก,อาหาร,เครื่ องดื่มและอื่นๆ
20. บริ ษัท ไพบูลย์ ธุรกิจ จากัด ให้เช่าอาคารสถานที่และเฟอร์นิเจอร์
21. บริ ษัท อมตะ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
22. บริ ษัท อมตะ เน็ทเวอร์ ค กิจการโทรคมนาคมแบบใช้สายอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
23. บริ ษัท แก๊ สแอนด์ เกียร์ โซลูชั่นส์ จากัด จาหน่ายอุปกรณ์และเครื่ องใช้ทางอุตสาหกรรม
24. บริ ษัท อมตะ วี เอ็น จากัด (มหาชน) อสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง
25. Amata (Vietnam) Joint Stock Company พัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม
26. Amata Asia (Myanmar) Limited โฮลดิ้ง
27. บริ ษัท อมตะ โฮลดิง้ จากัด กิจกรรมของตัวแทนผูร้ ับจัดการขนส่ งสิ นค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดาเนิน
พิธีการศุลกากร)

รายชื่อบริษัท
28. Amata Township Long Thanh Joint Stock
Company
29. Amata City Long Thanh Joint Stock Company
30. Amata Asia Limited
31. Amata City Ha Long Joint Stock Company
32. บริ ษัท อสมท. จากัด (มหาชน)
33. บริ ษัท โตโยต้ า ทูโช (ประเทศไทย) จากัด
34. บริ ษัท ออโต้ พาร์ ท ออนไลน์ (ประเทศไทย)
จากัด
35. บริ ษัท เอ็น พี อาร์ ทรานส์ ทัวร์

ประเภทธุรกิจ
พัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม
พัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม
โฮลดิ้ง
พัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม
ประกอบกิจการสื่ อสารมวลชน
เทรดดิง้ นาเข้า ส่งออกและตัวแทนจาหน่ายสิ นค้าในประเทศ
ซื้อมาขายไป
ประกอบกิจการบริ การขนส่งพนักงานบริ ษทั ต่างๆ

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัทไม่มีบริษัทย่อยหรื อบริษัทร่ วม

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกากับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัท (compliance)

นางสาวอรอินทุ์ อินทร์ เจริญสุ ข / ชื่ อ-นามสกุลเดิม : อาภาพร มนพรมมา
อายุ 35 ปี
หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี คณะบริ หารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประวัติการฝึ กอบรม
ประกาศนียบัตร ผูต้ รวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT) ของสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (2561)
หลักสู ตร ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT49)
หลักสู ตร การบริ หารความเสี่ ยง COSO ERM 2017 ขั้นพื้นฐาน
อบรมปี 2564
หลักสู ตร วิธีการบริ หารเงินธุรกิจที่นกั บัญชีควรรู ้ โดย บริ ษทั แอคเค้าติง้ โค้ช (ไทยแลนด์) จากัด
หลักสู ตร ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax : VAT) โดย บริ ษทั ฝึ กอบรมและสัมนาธรรมนิติ จากัด
หลักสู ตร Case Studies ปัญญาการออกและใช้ใบกากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และการจัดทารายงานภาษีซ้ือ ภาษีขาย โดย บริ ษทั
ฝึ กอบรมและสัมนาธรรมนิติ จากัด
หลักสู ตร สรุ ปสาระสาคัญ ประเด็นที่ควรทราบของ TFRS for PAEs ที่ตอ้ งใช้ และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ ง
2561 - ปัจจุบนั
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน บมจ.เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอื่น : ไม่ มี
ประสบการณ์ ทางานในอดีต
2559 - 2560
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บมจ.เอทีพี 30
2556 - 2558
หัวหน้าฝ่ ายบัญชี บมจ.เอทีพี 30
2554 - 2555
พนักงานบัญชี บมจ.เอทีพี 30
2552 - 2554
พนักงานบัญชี บจ.บี.เค.เซ็นเตอร์
สัดส่ วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 :
ตนเอง : 0.03% (200,000 หุน้ )
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

เอกสารแนบ 4
ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน

บริษัทไม่มีรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5
คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

หมายเลขเอกสาร: ATP-OV-017.001

แก้ไขครั้งที่: 2

ผูพ้ ิจารณา ทบทวน และสอบทาน: คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ผูอ้ นุมตั ิ: คณะกรรมการบริ ษทั

เริ่ มใช้วนั ที:่ 25 มีนาคม 2558

วันที่ 22 กุมภาพันธ์

รายงานการประชุม 1/2558 ภายหลังแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด (25

2562

มีนาคม 2558)

ฉบับแก้ไข 1 เริ่ มใช้วนั ที่: 26 กุมภาพันธ์ 2562

ฉบับแก้ไข 1: รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562

ฉบับแก้ไข 2 เริ่ มใช้วนั ที่: 22 กุมภาพันธ์ 2565

ฉบับแก้ไข 2:
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ครั้งที่ 1/2565
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2565

คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

สารบัญ
หน้ า
จรรยาบรรณทางธุรกิจ

1

หลักในการดาเนินธุรกิจ

2

จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบตั ิสาหรับกรรมการ

4

จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบตั ิสาหรับผูบ้ ริ หารและพนักงาน

6

จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบตั ิสาหรับนักลงทุนสัมพันธ์

10

กฎบัตรของคณะกรรมการบริ ษทั

11

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

15

กฎบัตรของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

21

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

24

กฎบัตรของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ

28

กฎบัตรของคณะกรรมการบริ หาร

32

กฎบัตรของกรรมการผูจ้ ดั การ

35

กฎบัตรของเลขานุการบริ ษทั

37

นโยบายการพัฒนาองค์ความรู ้แก่กรรมการ

39

นโยบายด้านแผนสื บทอดตาแหน่งงาน

41

การประเมินผลปฏิบตั ิงานประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษทั

42

การประเมินผลปฏิบตั ิงานประจาปี ของผูบ้ ริ หารระดับสูงหรื อกรรมการผูจ้ ดั การ

45

นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี

46

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงหรื อกรรมการผูจ้ ดั การ

50

นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

51

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร

52

นโยบายการทารายการระหว่างกัน

55

นโยบายหรื อแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต

56

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

57

นโยบายการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
▪

นโยบายการปฏิบตั ิต่อพนักงาน

59

▪

นโยบายการปฏิบตั ิต่อลูกค้า

59

▪

นโยบายการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และ/หรื อ เจ้าหนี้

60

▪

นโยบายการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้น

60

▪

นโยบายการปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า

61

หนา้ 2
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ
บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จะดาเนินธุรกิจและดูแลให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานถือปฏิบตั ิตามจริ ยธรรม
ธุ รกิจที่กาหนดขึ้น มุ่งมัน่ ที่จะดาเนิ นงานตามหลักบรรษัทภิบาล โดยยึดถือหลักความรับผิดชอบ ความโปร่ งใส ความเสมอภาค
และการส่งเสริ มการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ โดยยึดถือปฏิบตั ิ ดังนี้
1.

บริ ษทั ฯ จะดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล มีจริ ยธรรม คุณธรรมและความโปร่ งใส โดยยึดมัน่ ใน
ความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผลู ้ งทุน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าและมีการ
เติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน

2.

บริ ษทั ฯ จะบริ หารงานด้วยความซื่อตรง และปฏิบตั ิตามกฎหมาย มาตรฐาน ข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีต่อคู่สัญญาและข้อ
ปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ การบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องและการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างสม่าเสมอ

3.

บริ ษทั ฯ จะปรับปรุ งการบริ หารกระบวนการการปฏิบตั ิงานต่างๆ ให้ดีข้ นึ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้สูงขึ้น

4.

บริ ษทั ฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อมและสนับสนุนการพัฒนาที่ยงั่ ยืน โดยเข้าไปมีส่วนร่ วมตามสถานภาพ
ของบริ ษทั ฯ

5.

บริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยข่าวสารข้อมูลของการบริ การอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงการเปิ ดช่องทางการร้องเรี ยนสาหรับกลุ่ม
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
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หลักในการดาเนินธุรกิจ
1.

ปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับ

•

กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานจะต้องปฏิบตั ิตนให้อยูใ่ นกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของท้องถิ่นที่ต้งั ที่
บริ ษทั ฯ เข้าไปดาเนินธุรกิจ

•

กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานจะต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

•

กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานจะต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของบริ ษทั ฯ

•

กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานจะต้องไม่กระทาการใด หรื อมีส่วนรู ้เห็น ช่วยเหลือ สนับสนุน ร่ วมมือ เพื่อหลีกเลี่ยง
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ

•

กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานจะต้องให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานกากับดูแล และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่ าฝื น
หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ อย่างเคร่ งครัด

2.

ความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ

2.1

ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ

•

ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ด้วยความระมัดระวัง โดยใช้อย่างมีจิตสานึกรับผิดชอบ และใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการดาเนินธุรกิจเท่านั้น

•

ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องช่วยกันดูแลรักษาและระมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริ ษทั ฯ เสื่ อมค่า เสี ยหาย หรื อ สู ญ
หาย

•

ผูบ้ ริ หารและพนักงานจะต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ เมื่อไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ อีกต่อไป

2.2

ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ: บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาของบริ ษทั ฯ ซึ่งหมายรวมถึง ชื่อของบริ ษทั ฯ โลโก้ ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิบตั รเครื่ องหมาย การค้า ความลับ
ทางการค้า นวัตกรรม ข้อมูลต่างๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกาหนดไว้ดงั นี้

•

ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาในทุกประเทศที่บริ ษทั ฯ เข้าไปลงทุน
รวมถึงประกาศ คาสั่งและระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ ที่บริ ษทั ฯ กาหนดไว้

•

ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องดูแลรักษาและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริ ษทั ฯ ไม่ให้เกิดความเสี ยหาย สู ญหาย และ
ดูแลให้มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั ฯ

•

ผูบ้ ริ หารและพนักงานมีหน้าที่รักษาความลับทางการค้าและข้อมูลต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ให้ได้รับความปลอดภัยอย่างดีที่สุด

•

ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่บริ ษทั ฯ จัดให้เพื่อธุรกิจของบริ ษทั ฯ เท่านั้น

•

ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องไม่เปิ ดเผยรหัสผ่าน (password) ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริ ษทั ฯ แก่ผอู ้ ื่นที่ไม่ได้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง

•

ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องไม่เผยแพร่ คัดลอก หรื อนาซอฟต์แวร์ (Software) ผิดกฎหมายมาใช้ในบริ ษทั ฯ
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•

ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องไม่ใช้อเี มลหรื อระบบคอมพิวเตอร์ของบริ ษทั ฯ ในการส่งข้อความที่หยาบคาย ลามก ก่อกวน
ข่มขู่ กล่าวร้ายให้กบั ผูอ้ นื่ รวมถึงการหลีกเลี่ยงเว็บไซด์ที่ผิดกฎหมายหรื อละเมิดศีลธรรมอันดีงาม ตามมาตราที่ระบุไว้
ใน “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550”

•

ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องเคารพสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ื่น ไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ เครื่ องหมายการค้า หรื อ การนา
ผลงานของผูอ้ ื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรื อบริ ษทั ฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายกับบริ ษทั ฯ

3.

การให้ ข้อมูลหรือการให้ สัมภาษณ์ ต่อสาธารณชน

•

การให้ขอ้ มูลใดๆ เกี่ยวกับบริ ษทั ฯ ต้องอยูบ่ นพื้นฐานของความถูกต้อง เป็ นจริ งและระมัดระวัง โดยบุคคลที่ได้รับการ
มอบหมายให้กระทาการแทนบริ ษทั ฯ

•

บริ ษทั ฯ มอบหมายให้ผบู ้ ริ หารระดับสู งหรื อกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูม้ ีอานาจในการให้ขอ้ มูล หรื อให้สัมภาษณ์ต่อ
สาธารณชน ได้แก่ ผูถ้ ือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่ อมวลชน และบุคคลภายนอก และมีอานาจในการมอบหมายให้
ผูบ้ ริ หารท่านอื่นๆ สามารถให้ขอ้ มูลได้ตามที่เห็นสมควร

4.

การรักษาความลับและข้ อมูลภายในบริษัทฯ

•

ห้ามมิให้กรรมการและผูบ้ ริ หารหรื อหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในใช้โอกาสดังกล่าวในการแสวงหาประโยชน์
ส่วนตน หรื อเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรื อบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ

•

การไม่ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ รวมถึงการให้ขอ้ มูลใดๆ ในช่วง 1 เดือน (หนึ่งเดือน) ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ก่อนที่งบการเงินหรื อข้อมูลอืน่ ใดจะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูล
ภายในของบริ ษทั ฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน และอาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขาย
หลักทรัพย์

•

กรรมการและผูบ้ ริ หารตามคานิยามของคณะกรรมการกากับตลาดทุนทุกท่านรับทราบหน้าที่ในการรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทันทีไม่เกิน 3 วัน (สามวัน) ทาการหลังจากวันที่ซ้ือ ขาย โอนหรื อรับโอนหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ

•

การไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก แม้ว่าจะพ้นสภาพการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานของบริ ษทั ฯ ไปแล้วก็ตาม
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จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสาหรับกรรมการ
จรรยาบรรณของคณะกรรมการฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยมีจดุ ประสงค์เพื่อให้กรรมการของบริ ษทั ฯ ยึดถือเป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิตน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีซ่ ึงเป็ นไปตามเจตนารมณ์และหลักการ รวมถึงมาตรฐานด้าน
จริ ยธรรม เพื่อประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ลูกค้าและผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ โดยคณะกรรมการเป็ นผูก้ าหนดนโยบายใน
การบริ หารองค์กรและวางหลักการกากับดูแลกิจการ เพื่อให้การดาเนินกิจการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของ วิสัยทัศน์และ พันธกิจ เพื่อให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเชื่อมัน่ ในการดาเนินธุรกิจจากผูถ้ ือหุ้น นักลงทุน และ
สาธารณชนทัว่ ไป ส่งผลให้กรรมการของบริ ษทั ฯ ทุกคนจะต้องปฏิบตั ิตาม ข้อบัญญัติและเจตนารมณ์ของกฎหมายด้วยความ
รอบคอบและเอาใจใส่ รวมถึงการปฏิบตั ิตนให้เป็ นแบบอย่างที่ดีตอ่ พนักงาน
ข้อพึงปฏิบตั ิและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1.

หน้ าที่ต่อบริษัทฯ

1.1

อุทิศเวลาให้บริ ษทั ฯ อย่างเต็มที่ในการปฏิบตั ิภารกิจในฐานะกรรมการบริ ษทั ตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ

1.2

ใช้ดุลยพินิจที่เป็ นอิสระในการกากับดูแลกิจการ

1.3

มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ้นคานึงถึงสิ ทธิประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ โดยยึดถือหลักจรรยาบรรณ และปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย

1.4

สรรหาผูบ้ ริ หารระดับสู งที่มีศกั ยภาพ สามารถอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ได้อย่างเต็มที่

1.5

ดูแลให้ฝ่ายบริ หารรายงานเรื่ องที่สาคัญของบริ ษทั ฯ เพื่อให้การดาเนินกิจการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ

1.6

แจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร กรณี ที่กรรมการไปเป็ นกรรมการที่ปรึ กษาในบริ ษทั ฯ องค์กร หรื อ สมาคม
อื่นใด การดาเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ขดั ต่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และการประกอบหน้าที่โดยตรง หรื อเข้าไปเป็ นผู ้
ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรื อก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุ้นในกิจการใดๆ
ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรื อก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริ ษทั ฯ

2.

หน้ าที่ต่อผู้ถือหุ้น

2.1

กากับดูแลเพื่อให้เป็ นที่มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั ฯ มีสถานะทางการเงิน การบริ หาร และการจัดการที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิด
ผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผูถ้ ือหุน้

2.2

กากับดูแลเพื่อให้เป็ นที่มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลที่มีสาระสาคัญครบถ้วนถูกต้อง เป็ นความจริ ง ทันเวลา

2.3

กากับดูแลเพื่อให้เป็ นที่มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญและเคารพต่อสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค และเท่า
เทียมกัน

2.4

กากับดูแลเพื่อให้เป็ นที่มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั ฯให้คาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดาเนินงานและสถานะ ทางการเงินของ
บริ ษทั ฯ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูล
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2.5

กากับดูแลเพื่อให้เป็ นที่มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อข้อเสนอแนะต่างๆ ของผูถ้ ือหุ้น และนาข้อเสนอแนะที่ดี
ไปปฏิบตั ิให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินงาน

3.

หน้ าที่ต่อพนักงาน

3.1

ปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็ นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบตั ิตอ่ ผูใ้ ดผูห้ นึ่งเนื่องจากความแตกต่างในเรื่ องเชื้อชาติ
ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา หรื อความชอบส่วนตัว

3.2

พึงรับฟังความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะของพนักงาน และพิจารณานาไปใช้ในทางที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษทั ฯ

3.3

ไม่ละเมิดสิ ทธิและเสรี ภาพส่วนบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม

4.

หน้ าที่ต่อผู้มีส่วนได้ เสียอื่นๆ

4.1

กากับดูแลเพื่อให้เป็ นที่มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4.2

กากับดูแลเพื่อให้เป็ นที่มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อผลกระทบที่จะเกิดแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ ชุมชน สังคม
และสิ่ งแวดล้อม

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1.

เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั้ง ในกรณี ที่มีความจาเป็ นที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ จะแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบ
ล่วงหน้า

2.

หาข้อมูลความรู ้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษทั ฯ

3.

ศึกษาถึงข้อกฎหมาย กฎระเบียบ หรื อข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริ ษทั ฯ

4.

ใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาข้อมูลเป็ นการล่วงหน้าด้วยความรอบคอบ

5.

พิจารณาและให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ กรณี ที่กรรมการท่านใดไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุม กรรมการท่านนั้น
สามารถกาหนดให้มีการบันทึกความเห็นแย้งไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

6.

ส่งเสริ มให้มีการสื่ อสารระหว่างคณะกรรมการและผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจได้ว่าการ ปฏิบตั ิงาน
ของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเป็ นไปอย่างมีอิสระและมีประสิ ทธิภาพ โดยได้รับความร่ วมมือจากฝ่ ายบริ หาร และฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน

7.

ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกาหนด ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึง มาตรฐาน
ธุรกิจและจริ ยธรรม

8.

ในกรณี มีขอ้ สงสัยใดๆ คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมหรื อคาชี้แจงจากฝ่ ายบริ หารหรื อที่ปรึ กษาของบริ ษทั ฯ

9.

ไม่กระทาการใดๆ ที่อาจเป็ นข้อครหาในเรื่ องความซื่อสัตย์สุจริ ตและเที่ยงธรรม โดยหลีกเลี่ยงทั้งโดยตนเอง และ
ครอบครัวในการเรี ยกรับหรื อยินยอมจะรับเงิน สิ่ งของ หรื อประโยชน์อื่นใดจากผูเ้ กี่ยวข้องทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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จรรยาบรรณและข้ อพึงปฏิบัติสาหรับผู้บริหารและพนักงาน
1.

ข้ อพึงปฏิบัติสาหรับผู้บริหาร
ผูบ้ ริ หาร หมายถึง พนักงานที่มีผใู ้ ต้บงั คับบัญชา นอกจากผูบ้ ริ หารจะต้องพึงปฏิบตั ิในจรรยาบรรณทุก ๆ ข้อในฐานะที่

เป็ นพนักงานคนหนึ่งของบริ ษทั ฯ แล้ว ผูบ้ ริ หารต้องมีแนวทางปฏิบตั ิที่ดี เพื่อเสริ มสร้างการเป็ นผูบ้ ริ หารที่ดีในฐานะผูบ้ งั คับ บัญชา
ของพนักงาน จะต้องเป็ นผูน้ าและเป็ นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบตั ิที่ดีให้แก่พนักงานโดยทัว่ ไปด้วย จึงกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ
สาหรับผูบ้ ริ หารไว้ ดังนี้
1.1

ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้น
ผูบ้ ริ หารจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรอบคอบเอาใจใส่ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่หา
ผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องจากข้อมูลองค์กรซึ่ งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะและไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับของ
องค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่ดาเนินการใดๆ อันเป็ นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1.2

ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิต่อพนักงาน
ผูบ้ ริ ห ารจะต้อ งปฏิ บัติ ต่ อ พนักงานอย่างยุติ ธรรม บริ ห ารงานโดยไม่ ล าเอี ย ง สนับ สนุ น ในการสร้ างศักยภาพใน
ความก้า วหน้า และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของพนัก งาน รวมทั้ง ส่ ง เสริ ม ให้ พ นัก งานมี ค วามเข้า ใจในเรื่ อ ง
จรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบตั ิ จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสมและปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุ จริ ตใจ
รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล

1.3

ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิต่อลูกค้า
ผูบ้ ริ หารต้องปฏิบตั ิต่อลูกค้าตามข้อปฏิบตั ิจริ ยธรรมธุรกิจที่กิจการกาหนดไว้อย่างเคร่ งครัด

1.4

ผูบ้ ริ หารต่อคู่คา้
ผูบ้ ริ หารจะต้องปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม ไม่เรี ยกร้องหรื อรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่คา้ และหาก
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่คา้ ทราบล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ไข

1.5

ผูบ้ ริ หารต่อคู่แข่งทางการค้า
ผูบ้ ริ หารจะต้องปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับ
ของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีไม่สุจริ ต

1.6

ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ผูบ้ ริ หารต้องปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึง
ให้ความร่ วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนและอาสาทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

2.

ข้ อพึงปฏิบัติสาหรับพนักงาน

2.1

พนักงานพึงปฏิบตั ิงานด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และด้วยความอุตสาหะ ขยันหมัน่ เพียร และปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริ ษทั ฯ

2.2

พนักงานพึงประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทางานของบริ ษทั ฯ โดยเคร่ งครัด
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2.3

พนักงานพึงให้ความเคารพและเชื่อฟังผูบ้ งั คับบัญชาที่สั่งการโดยชอบด้วยนโยบายและระเบียบข้อบังคับ

2.4

พนักงานพึงมี ความสมัครสมานสามัคคีต่อกันและเอื้อเฟื้ อช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิ ดความขัดแย้ง ซึ่ งจะ
นาไปสู่ความเสี ยหายต่อบุคคลอื่นและบริ ษทั ฯ

2.5

พนักงานพึงเคารพสิ ทธิ และให้เกียรติซ่ ึ งกันและกัน หลีกเลี่ยงการนาข้อมูลหรื อเรื่ องราวของผูอ้ ื่น ทั้งในเรื่ องที่เกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิงานและเรื่ องส่วนตัวไปเปิ ดเผย หรื อวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสี ยหายทั้งต่อพนักงานและ
ต่อบริ ษทั ฯ

2.6

พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญใดๆ ที่อาจทาให้ตนเองรู ้สึกอึดอัดในการปฏิบตั ิหน้าที่ในภายหน้า หากหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ให้แจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชาทราบในทันที

2.7

พนักงานไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่หรื อประโยชน์จากหน้าที่การงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรื อพรรคพวกหรื อทาธุรกิจ
แข่งขันกับบริ ษทั ฯ

2.8

พนักงานพึงปฏิบตั ิต่อลูกค้า คู่คา้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ตและด้วยความเสมอภาค

2.9

พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า คู่คา้ และองค์กรอย่างเคร่ งครัด

2.10

พนักงานพึงรายงานเรื่ องที่ได้รับทราบให้ผบู ้ งั คับบัญชาโดยมิชกั ช้า เมื่อเรื่ องที่รับทราบอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงาน
หรื อชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ

2.11

พนักงานพึงรักษา ดูแลสิ ทธิประโยชน์และทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ประหยัด มิ
ให้สิ้นเปลืองสู ญเปล่า เสี ยหาย หรื อเสื่ อมสลายก่อนเวลาอันสมควร

การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษทั ฯ
กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และ
ทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริ ษทั ฯ อย่างมี ประสิ ทธิภาพ โดยกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1)

ใช้ทรัพย์สินในการดาเนินธุรกิจโดยไม่นาทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตนหรื อบุคคลภายนอก

2)

ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหาย ชารุ ด หรื อนาไปใช้ในทางที่ผดิ เสมือนวิญญูชนพึงรักษา
ทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาประโยชน์อนั มิควรได้โดยชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม

3)

ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทาลาย ละเมิด สอดแนม แก้ไขแฟ้มข้อมูลของผูอ้ ื่น หรื อ สร้างหลักฐานที่เป็ นเท็จ อันอาจ
ก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร และจัดให้ มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สอดคล้องตาม มาตรฐานสากล

4)

ใช้อีเมลและอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่จดั ให้เพื่อธุรกิจของบริ ษทั ฯ อย่างระมัดระวังและไม่นามาซึ่งความเสื่ อม
เสี ยชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ

5)

เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผอู ้ นื่ ใช้รหัสผ่าน (Password) ของตนสาหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของ
บริ ษทั ฯ

6)

ไม่นาทรัพย์สินทางปัญญาของบริ ษทั ฯ ไปทาซ้ า ดัดแปลงหรื อกระทาการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรื อ
ประโยชน์ของผูอ้ นื่ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริ ษทั ฯ
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7)

รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา เมื่อพบเห็นการกระทาที่เป็ นการละเมิดสิทธิหรื ออาจนาไปสู่การละเมิดสิ ทธิหรื อการ
กระทาที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริ ษทั ฯ

8)

ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารที่สาคัญของบริ ษทั ฯ ให้ครบถ้วนตามเวลาที่กฎหมาย หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กาหนด และเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ตอ้ งเก็บรักษาเอกสารแล้ว พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทาลายด้วย
วิธีที่เหมาะสม

บทกาหนดโทษ
กรณี ที่ฝ่ายบริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ ให้พิจารณาไปตาม
โครงสร้างการจัดองค์กรของบริ ษทั ฯ และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน ทั้งนี้ ให้แต่ละฝ่ ายเป็ นผูพ้ ิจารณาเองในเบื้ องต้น
และสรุ ปเรื่ องส่ งต่อให้ผบู ้ งั คับบัญชาระดับสู ง และสายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อตัดสิ นความผิด ทั้งระบุโทษตามความเหมาะสม
ต่อไป แต่หากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นรุ นแรงและก่อให้เกิดความเสี ยหายเป็ นอย่างมาก ไม่อาจอยูใ่ นวินิจฉัยของต้น
สังกัด ก็ให้นาเรื่ องเข้าสู่ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาหาข้อสรุ ป และกาหนดโทษต่อไป
การกาหนดโทษ ดังนี้
1)

ตักเตือนด้วยวาจา

2)

ตักเตือนด้วยหนังสื อ

3)

ตัดค่าจ้าง

4)

พักงาน

5)

เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

6)

ดาเนินคดีตามกฎหมาย

การแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรียน
คณะกรรมการบริ ษทั เปิ ดโอกาสให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการแจ้ง เบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน เมื่อพบเรื่ องที่อาจ
เป็ นการกระทา ผิดกฎหมาย การทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบของพนักงานในบริ ษทั ฯ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็ นปัญหาและ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ฯ รวมทั้งการรับข้อร้องเรี ยนในกรณี ที่พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยถูกละเมิดสิ ทธิหรื อไม่ได้รับ
ความเป็ นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริ ษทั ฯ กาหนด บริ ษทั ฯจะรับฟังและดาเนินการกับทุกข้อร้องเรี ยนอย่างเสมอ
ภาค โปร่ งใสและ เป็ นธรรม โดยมีมาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนที่เป็ นระบบและยุติธรรม ข้อมูล ของผูร้ ้องเรี ยนจะถูกเก็บรักษาไว้
เป็ นความลับของบริ ษทั ฯ มาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน ดังนี้
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1)

ผูร้ ้องเรี ยนสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิ ดเผยนั้นจะทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรื อความ
เสี ยหาย

2)

บริ ษทั ฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็ นความลับ และคานึงถึงความปลอดภัยของผูร้ ้องเรี ยน โดยกาหนดมาตรการ
คุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนที่เป็ นพนักงาน รวมถึง ผูใ้ ห้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง จะได้รับความคุม้ ครองจากการ
ปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรี ยน เช่น รบกวนการปฏิบตั ิงาน เปลี่ยนตาแหน่งงาน
เลิกจ้าง เป็ นต้น

หนา้ 9

คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณและข้ อพึงปฏิบัติสาหรับนักลงทุนสั มพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์เป็ นตัวแทนในการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายบุคคล บริ ษทั หลักทรัยพ์
ผูส้ ื่ อข่าว และประชาชนทัว่ ไปที่สนใจในหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ผ่านช่องทางและวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งการให้ขอ้ มูลหรื อการ
เปิ ดเผยข้อมูลจะต้องทาอย่างสม่าเสมอ ครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ เป็ นข้อเท็จจริ งทั้งเชิงบวกและลบ โดยการเปิ ดเผยข้อมูลต้อง
ดาเนินการอย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม และสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น นักลงทุนสัมพันธ์จึงต้องปฏิบตั ิหน้าที่โดยยึดจรรยาบรรณนักลงทุน
สัมพันธ์ ดังนี้
1.

ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต เที่ยงธรรม และมีความรับผิดชอบ

2.

เปิ ดเผยข้อมูล ข่าวสารที่จาเป็ นอย่างถูกต้อง ชัดเจน ทันเวลา และเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย โดยละเว้นการใช้ถอ้ ยคา หรื อ
รู ปแบบที่ไม่เหมาะสม ที่อาจทาให้เกิดความเข้าใจผิดต่อหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ

3.

เปิ ดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้

4.

ห้ามนาเสนอข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ หรื ออาจจะกระทบต่อการตัดสิ นใจลงทุน หรื อกระทบสิ ทธิ
ประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้น ก่อนการเผยแพร่ อย่างเป็ นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.

ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลที่ยงั ไม่มีผลสรุ ป หรื ออยูร่ ะหว่างการเจรจา ซึ่งมีความไม่แน่นอน หรื อการคาดคะเนเกินจริ ง

6.

ปฏิบตั ิหน้าที่โดยยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้นและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเป็ นที่ต้งั

7.

สร้างความเชื่อมัน่ เสริ มสร้างภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีของบริ ษทั ฯ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อนั ดีแก่ทุกฝ่ าย

8.

รักษาความลับของบริ ษทั ฯ และหลีกเลี่ยงการกระทาการหรื อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองโดยอาศัยข้อมูลภายในบริ ษทั ฯ

9.

ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรู ้ ความสามารถอย่างเต็มที่ มีความเป็ นมืออาชีพ และหมัน่ ศึกษาหาความรู ้เพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพ
ในการทางานอย่างสม่าเสมอ

10.

ปฏิบตั ิตามแนวทางการไม่รับนัดนักลงทุนหรื อนักวิเคราะห์ในช่วงใกล้ประกาศงบการเงินแนวปฏิบตั ิในการซื้อขายหุ้นที่
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดไว้

11.

ไม่ซ้ือ/ขายหุ้นของบริ ษทั ฯ ในช่วงก่อนและหลังวันประกาศผลประกอบการ

12.

ปฏิบตั ิงานสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อกาหนด ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานกากับดูแล
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
บริ ษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการกากับดูแลกิจการ นอกจากคณะกรรมการบริ ษทั จะต้องเคร่ งครัดใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนด
นโยบายในการกากับดูแลกิจการเพื่อเน้นถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ให้สอดคล้องกับหลักการการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1.

คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน (เจ็ดคน) และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรไทย

2.

คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หาร กรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการอิสระ โดยมี
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) และไม่น้อยกว่า 3 คน (สามคน) คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็ นไป
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด

3.

คณะกรรมการบริ ษทั เลือกกรรมการคนหนึ่งจากกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารเป็ นประธานกรรมการ

4.

คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่ งทาหน้าที่เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการบริ ษทั เลขานุ การคณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ น
กรรมการหรื อไม่ก็ได้

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
1.

กรรมการบริ ษ ัท ต้อ งมี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มี คุ ณ สมบัติ ต ามที่ ก าหนดไว้ใ นพระราชบัญ ญัติ ม หาชน พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่
จะได้รับการไว้วางใจในการบริ หารกิจการที่มหาชนเป็ นผูถ้ ือหุ้นตามประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

2.

มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการทางานที่เป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริ ษทั ฯ และสามารถอุทิศ
เวลาได้อย่างเต็มที่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ซึ่ งจะพิจารณาโดยไม่จากัดเพศ เชื้ อชาติ ศาสนา อายุและ
ความสามารถเฉพาะด้านอื่นๆ

3.

มีภาวะผูน้ า และสามารถควบคุมการดาเนินการของผูบ้ ริ หารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล

หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1.

ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริ ต และระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตลอดจนมติของผูถ้ ือหุ้น

2.

มี ห น้าที่ กาหนดวิ สัย ทัศน์ นโยบาย และทิ ศ ทางการด าเนิ น งานของบริ ษทั ฯ และกากับ ควบคุ ม ดู แ ลให้ฝ่ ายบริ หาร
ดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีปนระสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ด
ให้แก่ผถู ้ ือหุ้น และการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
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3.

รับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ้นโดยสม่าเสมอ ดาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญ
ต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่ งใส

4.

มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริ ษทั ฯ ที่ตน
เป็ นกรรมการอย่างแท้จริ ง

5.

ประเมินการปฏิบตั ิงานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสู ง ตามที่กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนนาเสนอ เพื่อนาเสนอต่อผูถ้ ือหุ้นในการพิจารณาอนุมตั ิ

6.

รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบตั ิหน้าที่ของฝ่ ายบริ หารโดยให้มีความตั้งใจและระมัดระวังในการปฏิบตั ิงาน

7.

กากับดูแลให้มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดเป้าหมาย
ในการปฏิบตั ิงาน โดยพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ สมเหตุสมผล

8.

กากับดูแลให้มีการดาเนินธุรกิจ และปฏิบตั ิอย่างมีจริ ยธรรม

9.

กากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารมีระบบการบริ หารความเสี่ ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ

10.

พิจารณาตัดสิ นในเรื่ องที่มีสาระสาคัญ เช่น นโยบายและแผนธุ รกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อานาจการบริ หารการ
ได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกาหนด

11.

กาหนดอานาจและระดับการอนุมตั ิในการทาธุรกรรม และการดาเนินการต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริ ษทั ฯให้คณะ
หรื อบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็ นไปตามข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องโดยจัดทาเป็ นคู่มืออานาจการดาเนินการ และ
กาหนดให้มีการทบทวนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

12.

จัดให้มีระบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมิน
ความเหมาะสมของการควบคุมภายใน

13.

ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชี ประจาปี เพื่อนาเสนอต่อผูถ้ ื อหุ้นในการ
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง

14.

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชี
ไว้ในรายงานประจาปี และครอบคลุมในเรื่ องสาคัญต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสาหรั บกรรมการบริ ษทั จด
ทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

15.

กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็ นไปตามกฎบัตรที่กาหนดไว้

16.

คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองและประเมินผลปฏิบตั ิงานโดยรวม

การแต่ งตั้งกรรมการบริษัทและวาระการดารงตาแหน่ ง
การเลือกตั้งกรรมการของบริ ษทั ให้กระทาโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ทั้งนี้ ให้กระทาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.

ผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสี ยง (หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสี ยง)
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2.

ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสี ยงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล คราวละคนหรื อคราวละหลายๆ คน
ตามแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผูถ้ ือหุ้นต้องออกเสี ยงด้วยคะแนนเสี ยงที่มี ทั้งหมดจะ
แบ่งคะแนนเสี ยงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้น ผูถ้ ือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสี ยงของตนในการเลือกตั้ง
กรรมการเพื่อให้ผใู ้ ดมากน้อยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่ งแห่ ง พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนได้ (ลงคะแนนแบบ NONCUMULATIVE เท่านั้น)

3.

ในการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสี ยงข้างมาก หากมีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ผเู ้ ป็ นประธานที่ประชุม
เป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด

4.

ให้คณะกรรมการบริ ษทั มีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ 3 ปี (สามปี ) กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งตามข้อนี้
จะเลือกตั้งให้เข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้ นอกจากพ้นตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งอีกเมื่อ

5.

▪

ตาย

▪

ลาออก

▪

ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน

▪

ที่ประชุมมีมติให้ออก

▪

ศาลมีคาสั่งให้ออก

เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากตาแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกของตนให้ที่นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

การประชุมคณะกรรมการ
1.

คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ อย่างน้อยทุก 3 เดือน (สาม
เดือน) ในการประชุมกรรมการต้องแสดงความเห็นและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระ กรรมการควรเข้าประชุมทุกครั้ง
นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสัย ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า บริ ษทั ฯ ต้องรายงานจานวน
ครั้งที่เข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจาปี ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งเพื่อให้
คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็ นการล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการต้องจัดส่งหนังสื อเชิญประชุมแก่กรรมการทุก
ท่านเพื่อให้ทราบถึงวันเวลาสถานที่และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (เจ็ดวัน) และเป็ น
ผูร้ วบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการ และฝ่ ายจัดการ เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า และเอกสาร
ดังกล่าวต้องให้ขอ้ มูลที่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจ และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระของคณะกรรมการ เลขานุการ
คณะกรรมการจะต้องเป็ นผูบ้ นั ทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัดทาเป็ นรายงานการประชุม ซึ่งต้องมีเนื้อหาสาระ
ครบถ้วน และเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วัน (สิ บสี่ วนั ) นับตั้งแต่วนั ประชุมเสร็ จสิ้นเพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการ
ลงนามและต้องจัดให้มีระบบจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหาและรักษาความลับได้ดี

2.

กรรมการบริ ษทั ที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด ไม่ มีสิทธิออกเสี ยงลงมติในเรื่ องนั้น

3.

การออกเสี ยงในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้ถือเอาความเห็นที่เป็ นส่วนเสี ยงข้างมากเป็ นสาคัญ ในกรณี ที่คะแนน
เสี ยงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการ
บริ ษทั คนอื่นๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วยให้ระบุไว้ในรายงานการประชุม
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ค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษทั มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ฯ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณากาหนดและเสนอขออนุมตั ิจาก
ที่ประชุมผู ้ ถือหุ้นสามัญประจาปี โดยโครงสร้างและองค์ประกอบของค่าตอบแทนที่กาหนดจะต้องเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รั บผิดชอบที่ กรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมายและอยู่ในระดับที่ สามารถจูงใจ และรั กษากรรมการที่ มีคุณภาพไว้ได้ หรื อ
เทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
คณะกรรมการกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง ปี ละ 1 ครั้ง (หนึ่งครั้ง)
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กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึ งความสาคัญของระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีจึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีความเป็ นอิสระทาหน้าที่ตรวจสอบการดาเนินกิจการของบริ ษทั ฯ สอบทานประสิ ทธิผล
ของการควบคุมภายในเพื่อให้มีความมัน่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย
สอดคล้องตามระเบียบการปฏิบตั ิงานที่ดี การบริ หารกิจการดาเนิ นไปอย่างเหมาะสมมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
คณะกรรมการตรวจสอบยังทาหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ ร่ วมกับผูส้ อบบัญชีเพื่อให้มนั่ ใจว่ารายงาน
ทางการเงิ นของบริ ษทั ฯ มี ความน่ าเชื่ อถื อ มี การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้อง เป็ นไปตามมาตรฐานและข้อกกาหนดที่
เกี่ยวข้อง สร้างความมัน่ ใจและความน่ าเชื่ อถือแก่ผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยว่า ได้มีการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการอย่าง
รอบคอบ มี ค วามยุติ ธรรมโปร่ ง ใส และมี การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ตามหลักการการกากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี คณะกรรมการ บริ ษ ัท จึ ง
เห็นสมควรกาหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ดงั ต่อไปนี้
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1.

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ที่เป็ นอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 คน (สามคน)

2.

กรรมการตรวจสอบมีทกั ษะความชานาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน
(หนึ่งคน) ต้องมีความรู ้ความเข้าใจหรื อมีประสบการณ์ดา้ นบัญชีหรื อการเงิน

3.

ให้คณะกรรมการของบริ ษทั เลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

4.

กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบต้องแต่ง ตั้งเลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาจเป็ นหัว หน้าสายงาน
ตรวจสอบภายใน หรื อบุคคลที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีคุณสมบัติตามที่กาหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
1.

ผูถ้ ือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ นับรวมถึงการถือหุ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกรรมการอิสระรายนั้นๆ
ด้วย

2.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (สองปี ) ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการหรื อที่ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่งเป็ นผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมบริ ษทั ฯ
3.

ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอเป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย

4.

ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจ
ควบคุมบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือ
หุ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้น
รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุม บริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (สองปี )
ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจ
ควบคุมบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุมหรื อหุ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุม บริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (สองปี ) ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุมม หรื อหุ้นส่วนของผูใ้ ห้บริ การทาง
วิชาชี พนั้น เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (สองปี ) ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุ ญาตต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7.

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ้นซึ่ งเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่

8.

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนยั ในห้างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดื อนประจา
หรื อถือหุ้นเกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย

9.

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ

10.

กรรมการอิสระตามคุณสมบัติขา้ งต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนินงาน
ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุม
บริ ษทั ฯ โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
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หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มนั่ ใจว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการ
ประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทั้งไตรมาสและประจาปี

2.

สอบทานให้บริ ษทั ฯมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความ
เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่ง ตั้ง โยกย้าย เลิ กจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรื อหน่ วยงานอื่นใดที่ รับผิดชอบเกี่ ยวกับ การ
ตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจาเป็ นและเป็ นสิ่ งสาคัญ ให้
หน่ วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และนาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุ งแก้ไข
ระบบการควบคุมภายในที่สาคัญและจาเป็ นเสนอคณะกรรมการบริ ษทั โดยสอบทานร่ วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และ
ผูจ้ ดั การแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน

3.

สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งป
ประเทศไทย นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ

4.

พิจารณาคัดเลื อก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมี ความเป็ นอิ สระเพื่อท าหน้าที่ เป็ นผูส้ อบบัญ ชี รวมถึ งพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ต่อคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง (หนึ่งครั้ง)

5.

สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทัว่ ไป

6.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรั พย์ ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ ในเรื่ องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้
เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั ฯ

7.

สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ

8.

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง (สี่ ครั้ง)

9.

จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1)

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ

(2)

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ

(3)

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ

(4)

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี

(5)

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6)

จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(7)

ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
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(8)

รายการอื่นที่ เห็ นว่าผูถ้ ื อหุ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรั บผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั

10.

ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของ
บริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่ วมประชุมหรื อส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรื อจาเป็ น

11.

ให้มีอานาจว่าจ้างที่ปรึ กษา หรื อบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริ ษทั ฯ มาให้ความเห็นหรื อให้คาปรึ กษากรณี จาเป็ น

12.

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้ง
ปั ญหา, อุปสรรคในการปฏิบตั ิงานที่อาจเป็ นเหตุให้การปฏิบตั ิงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุกปี

13.

พิจารณาทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

14.

ปฏิ บัติงานอื่นตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

การแต่ งตั้งกรรมการตรวจสอบ วาระการดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิ บตั ิ งานภายในขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบตามคาสั่งของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ โดยตรงต่อผูถ้ ือหุ้น ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และบุคคลทัว่ ไป
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ มีดงั นี้
1.

ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ 3 ปี (สามปี ) และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจาก
ตาแหน่งเมื่อ
▪

ตาย

▪

ลาออก

▪

ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรื อตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย

▪

2.

พ้นวาระจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษทั โดยควรแจ้งเป็ นหนังสื อ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน (หนึ่งเดือน) พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุมตั ิ โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งเรื่ อง
การลาออกพร้อมสาเนาหนังสื อลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ ในกรณี ที่กรรมการตรวจสอบพ้นจาก
ตาแหน่ งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พน้ จากตาแหน่ งต้องรักษาการในตาแหน่ งเพื่อดาเนิ นการต่อไปก่ อน
จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
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3.

ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ บริ ษทั ฯ
แต่งตั้งบุคคลที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน (เก้าสิ บวัน) เพื่อให้กรรมการ
ตรวจสอบมีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่ นตาแหน่ง
ได้เพียงวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

การประชุม
1.

ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณางบการเงิน รายงานผลการตรวจสอบภายใน และเรื่ องอื่นๆ อย่าง
น้อยปี ละ 4 ครั้ง (สี่ ครั้ง) โดยกาหนดให้เรี ยกประชุมหรื อให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรี ยกประชุมเป็ นกรณี พิเศษ
เพื่อพิจารณาเรื่ องจาเป็ นเร่ งด่วนอื่นๆ ได้ตามแต่จะเห็นสมควร

2.

กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดไม่ มีสิทธิออกเสี ยงลงมติในเรื่ องนั้น

3.

การออกเสี ยงในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเอาความเห็นที่เป็ นส่ วนเสี ยงข้างมากเป็ นสาคัญ กรณี ที่คะแนน
เสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด อย่างไรก็ตามความเห็นของกรรมการ
ตรวจสอบคนอื่นๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วยให้นาเสนอเป็ นความเห็นแย้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4.

ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูร้ ายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในคราวถัดไปทราบ
ทุกครั้ง

5.

ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั

2.

ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมี สาระสาคัญต่อฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่ อ คณะกรรมการของบริ ษ ัท เพื่ อ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร

3.

(1)

รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2)

การทุจริ ตหรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องสาคัญในระบบการควบคุมภายใน

(3)

การฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อข้อกาหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ถึงสิ่ งที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อฐานะทาง
การเงินและผลการดาเนิ นงาน และได้มีการหารื อร่ วมกันกับคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารแล้วว่าต้องดาเนินการ
ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข เมื่ อ ครบกาหนดเวลาที่ กาหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ ามี การเพิ กเฉยต่ อการ
ดาเนิ นการแก้ไขดังกล่ าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ งอาจรายงานสิ่ งที่พบดังกล่าว
โดยตรงต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
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การรายงานของบริษัทจดทะเบียนต่ อตลาดหลักทรัพย์
1.

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
1.1

รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการรบริ ษทั ถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมนาส่ งแบบแจ้งรายชื่ อ
และขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.2

นาส่ งหนังสื อรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบพร้อมรายงานมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 3 วัน (สามวัน) นับแต่วนั ที่คณะกรรมการบริ ษทั มีมติแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบ

2.

การเปลี่ยนแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ
2.1

รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ถึงการเปลี่ยนแปลงสมาชิกกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2

นาส่ งหนังสื อรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบสาหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
พร้อมการรายงานมติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

3.

รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ถึงการเปลี่ยนแปลงหหน้าที่และขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน (สามวัน) นับแต่วนั ที่มี
มติของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ฯ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณากาหนดและเสนอขออนุมตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจาปี โดยโครงสร้างและองค์ประกอบของค่าตอบแทนที่กาหนดจะต้องเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รั บผิดชอบที่ กรรมการแต่ ละคนได้รับมอบหมายและอยู่ในระดับที่ สามารถจูงใจและรั กษากรรมการที่ มีคุณภาพ ไว้ได้ หรื อ
เทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน
การประเมินผลการปฎิบัติงานของตนเอง
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฎิบตั ิงานของตนเองและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อทราบปี ละ 1 ครั้ง (หนึ่งครั้ง)
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุมการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายจึ ง
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงขึ้นโดยให้มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ผูม้ ีความเข้าใจ
ในธุรกิจและมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ จานวนอย่างน้อย 3 ท่าน(สามท่าน) และต้องเป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1
ท่าน (หนึ่งท่าน)

2.

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงประกอบด้วยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั

3.

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริ ษทั

4.

กาหนดให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงต้องแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดยอาจเป็ นหัวหน้า
สายงานสนับสนุนธุรกิจ หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเห็นสมควร

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.

มีความรู ้ความชานาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ ยงของกิจการ

2.

กรรมการบริ หารความเสี่ ยงสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงให้
บรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์

หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.

กาหนดและทบทวนนโยบาย กรอบการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร

2.

กากับดูแลและสนับสนุนให้มีการดาเนินงานด้านการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทาง
ธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

3.

พิจารณารายงานผลการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร และให้ขอ้ คิดเห็นในความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการ
กาหนดมาตรการควบคุมหรื อบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่าง
ต่อเนื่อง

4.

รายงานผลการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรให้คณะกรรมการรับทราบ และในกรณี ที่มีปัจจัยหรื อเหตุการณ์สาคัญ ซึ่ งอาจมี
ผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรับทราบและพิจารณาโดยเร็ วที่สุด

5.

ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง (สองครั้ง)

6.

ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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การแต่ งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงและวาระการดารงตาแหน่ ง
1.

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงปฏิบตั ิงานภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามคาสั่งของคณะกรรมการ
บริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ โดยตรงต่อผูถ้ ือหุ้น ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และบุคคล
ทัว่ ไป

2.

ให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี (สามปี ) และตามวาระการดารงตาแหน่งของ
การเป็ นกรรมการ ซึ่ งเมื่อพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งได้อีก นอกจากการพ้น
ตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริ หารความเสี่ ยงพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
▪

ตาย

▪

ลาออก

▪

ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรื อตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย

▪

พ้นวาระจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั

ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการบริ หารความเสี่ ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริ ษทั
แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีจานวนครบถ้วน
ตามที่ไดกาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่
เหลืออยูข่ องกรรมการบริ หารความเสี่ ยงที่ตนเข้ามาแทน
การประชุม
1.

กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง (สองครั้ง) และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
อาจเรี ยกประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร หรื อเมื่อมีการร้องขอจากกรรมการบริ หารความเสี่ ยง หรื อประธานกรรมการ
บริ ษทั ให้พิจารณาประเด็นปั ญหาที่จาเป็ นต้องหารื อร่ วมกัน โดยอาจเชิ ญฝ่ ายจัดการ หรื อ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของ
บริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องหรื อผูท้ ี่เห็นสมควรมาร่ วมประชุม ให้ความเห็น หรื อส่งเอกสารข้อมูลที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง หรื อจาเป็ น

2.

ในกรณี ที่ ป ระธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย งไม่สามารถปฏิ บัติหน้าที่ ประธานในที่ ประชุ มได้ ให้ ป ระธาน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมอบหมายกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรื อกรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคน
หนึ่งให้ปฏิบตั ิหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน

3.

ในกรณี ที่กรรมการไม่สามารถมาประชุมได้ ให้กรรมการแจ้งเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงโดยวาจาหรื อ
อาจส่งหนังสื อลาประชุม

4.

กรรมการบริ หารความเสี่ ยงที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยในเรื่ องใด ไม่ มีสิทธิออกเสี ยงลงมติในเรื่ องนั้น

5.

มติที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ในการลงมติของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงคนละ
1 เสี ยง (หนึ่งเสี ยง) และให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ กรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออก
เสี ยงเพิ่มอีก 1 เสี ยง (หนึ่งเสี ยง) เพื่อเป็ นการชี้ขาด ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงไม่มีสิทธิออกเสี ยง
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6.

เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการ เตรี ยมความพร้อมสาหรับการประชุม ได้แก่ การ
จัดเตรี ยมการประชุม วาระการประชุม เอกสาร ประกอบการประชุม รวมถึ งการจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุม วาระการ
ประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้กบั คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทุกท่าน ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน (สาม
วัน) ก่อนการ ประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิ ทธิ ประโยชน์ของบริ ษทั ฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธี
อื่ น และก าหนดวัน ประชุ ม ให้ เ ร็ ว กว่ า นั้น ก็ ไ ด้ และมี ห น้า ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การจัด ท ารายงานการประชุ ม ส่ ง ให้ กับ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทุกท่านภายใน 14 วัน (สิ บสี่ วนั ) ภายหลังการประชุมเสร็ จสิ้น

7.

การลงมติของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงอาจกระทาได้โดยไม่ตอ้ งมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์ เสมือนหนึ่งว่าได้
มีการประชุมลงมติแล้วเมื่อกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทุกคนได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ในมติน้ นั ๆ

ค่าตอบแทน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ฯ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณากาหนดและเสนอขอ
อนุ มัติจากที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ้นสามัญประจาปี โดยโครงสร้ างและองค์ประกอบของค่าตอบแทนที่ กาหนดจะต้องเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่กรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมายและอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ
ไว้ได้ หรื อเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน
การประเมินผลการปฎิบัติงานของตนเอง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฎิบตั ิงานของตนเองและรายงานผลต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อทราบปี ละ 1 ครั้ง (หนึ่งครั้ง)
การรายงาน
ให้ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริ ษทั รับทราบผลการ
บริ หารความเสี่ ยง หรื อสิ่ งที่ตอ้ งดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขอย่างมีนยั สาคัญในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั รับทราบทุกครั้ง เพื่อ
ตระหนักถึงความเสี่ ยงที่สาคัญของบริ ษทั ฯ รวมถึงปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์กรในอนาคต
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กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุมการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายจึ ง
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อดูแลรับผิดชอบการพิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรร
หาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่งกรรมการและผูบ้ ริ หารสู งสุ ดขององค์กร คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการ
สรรหาที่ได้กาหนดไว้และพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและรู ปแบบค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสู งสุ ด ของ
องค์กร เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาก่อนที่จะนาเสนอให้ผถู ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริ หารอย่างน้อย 3 คน (สามคน) โดย
กรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็ นกรรมการอิสระ

2.

คณกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั

3.

กรรมการอิสระดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1.

มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่เป็ นกรรมการอิสระต้องมีความเป็ นอิสระตามหลักการกากับและดูแลกิจการที่ดี

3.

เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนและสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้าที่

หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1.

การปฏิบตั ิงานด้านการสรรหา

1.1

คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทาหน้าที่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ หรื อกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ว่างลง โดยใช้นิยามและคุณสมบัติของ
กรรมการเป็ นเกณฑ์ ในการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งจะนาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นให้เป็ นผู ้
แต่งตั้งกรรมการ

1.2

พิจารณาความเหมาะสมของจานวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กาหนดคุณสมบัติของกรรมการ
โดยคานึงถึงคุณสมบัติของคณะกรรมการที่ตอ้ งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้าน
ต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั

1.3

พิจารณาสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษทั ที่ครบวาระ และ/หรื อ มีตาแหน่ง
ว่างลง และ/หรื อ แต่งตั้งเพิ่ม
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1.4

วางแผนและดาเนินการสรรหาผูส้ ื บทอดตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู ง*และตาแหน่งรองผูบ้ ริ หารระดับสู ง**ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม มีความรู ้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงต้องมีทกั ษะความเป็ นผูน้ าอย่างเพียงพอ
หมายเหตุ: *ผู้บริ หารระดับสูง หมายถึง ตาแหน่ งกรรมการผู้จัดการ
**รองผู้บริ หารระดับสูง หมายถึง รองกรรมการผู้จัดการ, ผู้อานวยการฝ่ ายปฏิบัติการ และผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

1.5

ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย

1.6

ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทราบเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ

2.

การปฏิบัติงานด้ านการกาหนดค่าตอบแทน

2.1

จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อย และทบทวน
ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนในปัจจุบนั อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของบริ ษทั ฯ ตลอดจนมีความสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้น และนาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา

2.2

กาหนดค่าตอบแทนที่จาเป็ นและเหมาะสมทั้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล โดย
การกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั ให้พจิ ารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน
และเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ในธุรกิจที่คล้ายกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาและนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิโดยคานึงถึงปัจจัย 3 ประการ ดังนี้

2.3

•

แนวปฏิบตั ิที่บริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้ในการจ่ายค่าตอบแทน

•

ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริ ษทั ฯ

•

ความรับผิดชอบ ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ

พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อนื่ ๆ ของคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสูง*และตาแหน่งรอง
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง**ตามความเหมาะสม
หมายเหตุ: *ผู้บริ หารระดับสูง หมายถึง ตาแหน่ งกรรมการผู้จัดการ
**รองผู้บริ หารระดับสูง หมายถึง รองกรรมการผู้จัดการ, ผู้อานวยการฝ่ ายปฏิบัติการ และผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

2.4

เปิ ดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนและเปิ ดเผยค่าตอบแทนในรู ปแบบต่างๆ รวมถึงการจัดทารายงานการ
กาหนดค่าตอบแทน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเททศไทย
ไว้ในรายงานประจาปี

2.5

จัดทารายงานกากับดูแลกิจการ/ ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

2.6

ปฏิ บัติการอื่นใดที่ เกี่ ยวข้องกับการกาหนดค่าตอบแทนตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย โดยฝ่ ายบริ หารและ
หน่ วยงานต่ างๆ จะต้อ งรายงานหรื อ น าเสนอข้อ มู ล และเอกสารที่ เกี่ ย วข้อ งต่ อ คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
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การแต่ งตั้งกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และวาระการดารงตาแหน่ ง
ให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี (สามปี ) และตามวาระการดารง
ตาแหน่งของการเป็ นกรรมการ ซึ่งเมื่อพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้อีก นอกจากการพ้น
ตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
▪

ตาย

▪

ลาออก

▪

ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนตามกฎบัตรนี้ หรื อตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

▪

พ้นวาระจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั

ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึ งคราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อให้คณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทนมีจานวนครบถ้วนตามที่ไดกาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนจะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่ตนเข้ามาแทน
การประชุม
1.

กาหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง (สองครั้ง) และอาจเรี ยก
ประชุ มเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร หรื อเมื่ อมี การร้ องขอจากกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนหรื อประธาน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จาเป็ นต้องหารื อร่ วมกัน

2.

ในกรณี ที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ ให้
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมอบหมายกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรื อกรรมการในที่ประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งให้ปฏิบตั ิหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน

3.

ในกรณี ที่กรรมการไม่สามารถมาประชุมได้ ให้กรรมการแจ้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
โดยวาจาหรื ออาจส่งหนังสื อลาประชุม

4.

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยในเรื่ องใด ไม่ มีสิทธิออกเสี ยงลงมติในเรื่ องนั้น

5.

มติที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ในการลงมติของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงคนละ
1 เสี ยง (หนึ่งเสี ยง) และให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ กรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออก
เสี ยงเพิ่มอีก 1 เสี ยง (หนึ่งเสี ยง) เพื่อเป็ นการชี้ขาด ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนไม่มีสิทธิ
ออกเสี ยง

6.

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรี ยมความพร้อมสาหรับการประชุม
ได้แก่ การจัดเตรี ยมการประชุม วาระการประชุม เอกสาร ประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุม
วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้กบั คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทุกท่าน ล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วัน (สามวัน) ก่อนการ ประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิ ทธิ ประโยชน์ของบริ ษทั ฯ จะแจ้ง
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การนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้ และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดทารายงานการ
ประชุมส่ งให้กบั คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทุกท่านภายใน 14 วัน (สิ บสี่ วนั ) ภายหลังการประชุม
เสร็ จสิ้น
7.

การลงมติของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนอาจกระทาได้โดยไม่ตอ้ งมีการประชุม และมีผลสมบูรณ์
เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้วเมื่อกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทุกคนได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้
ในมติน้ นั ๆ

ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ฯ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณากาหนดและ
เสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจาปี โดยโครงสร้างและองค์ประกอบของค่าตอบแทนที่ กาหนดจะต้องเหมาะสม
กับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่กรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมายและอยู่ ในระดับที่ สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่ มี
คุณภาพไว้ได้ หรื อเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน
การประเมินผลการปฎิบัติงานของตนเอง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฎิบตั ิงานของตนเองและรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบปี ละ 1 ครั้ง (หนึ่งครั้ง)
การรายงาน
ให้ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ รายงานผลการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ผลการ
ประชุมหรื อรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริ ษทั ควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งต่อไป
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กฎบัตรของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีการกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ มีความโปร่ งใส เป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ต่อ
สาธารณชน ตลอดจนเพื่อให้บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการให้องค์กรเติบโตและสร้างมูลค่าให้แก่ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มได้อย่าง
ยัง่ ยืน คณะกรรมการบริ ษทั จึงมีมติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ รวมทั้งให้มีการจัดทากฎบัตรคณะกรรมการ
กากับดู แลกิ จการขึ้น เพื่อสามารถปฏิ บัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายอย่างมี ประสิ ทธิ ผลและเป็ นไป ตาม
มาตรฐานสากล
องค์ประกอบของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
1.

คณะกรรมการกากับดูแลกากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริ หารอย่างน้อย 3 คน (สามคน)

2.

คณะกรรมการกากับดูแลกากับดูแลกิจการได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั

3.

กรรมการอิสระ ดารงตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกากับดูแลกิจการ

คุณสมบัติของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
1.

มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.

กรรมการกากับดูแลกิจการที่เป็ นกรรมการอิสระต้องมีความเป็ นอิสระตามหลักการกากับและดูแลกิจการที่ดี

3.

เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการกากับดูแล
กิจการและสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้าที่

หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
1.

จัดทานโยบายการกากับดู แลกิ จการ จริ ยธรรมธุ รกิ จและข้อพึงปฏิ บัติในการทางานนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชั่น
นโยบายความยัง่ ยืนให้สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่ วยงานภาครัฐและขององค์กรที่ทาหน้าที่
กากับดูแลบริ ษทั เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พร้อมนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ

2.

กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิการประกอบธุ รกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และการวางแผน
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน

3.

เสนอแนวปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลกิจการ แนวปฏิบตั ิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริ ตและการจัดการความ
ยัง่ ยืนต่อคณะกรรมการบริ ษทั พร้อมทั้งให้คาปรึ กษา ตลอดจนเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ
การกากับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั ิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริ ตและการจัดการความยัง่ ยืน

4.

กากับดู แลการปฏิ บตั ิ งานของผูบ้ ริ หารให้เป็ นไปตามนโยบายการกากั บดู แลกิ จการ นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชั่น
นโยบายความยัง่ ยืน รวมทั้งสอบทานและประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการและนโยบายความ
ยัง่ ยืนร่ วมกับกรรมการและฝ่ ายจัดการ และให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวของกับการดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว
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5.

ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการทางาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่
นโยบายความยัง่ ยืน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องให้เป็ นปัจจุบนั อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง (หนึ่งครั้ง)
โดยอ้างอิงกับแนวปฏิบตั ิสากล กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ทาหน้าที่กากับดูแล
บริ ษทั เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้ง
นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการปรับปรุ ง

6.

ประสานงานกับคณะกรรมการชุดย่อย และคณะทางานต่างๆ ในการพิจารณาเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการ
การต่อต้านการทุจริ ต ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และการจัดการความยัง่ ยืน และให้คาแนะนาตามความ
จาเป็ น

7.

ส่ งเสริ มให้บริ ษทั ฯ มี การสื่ อสารให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานทุกระดับและผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง ตระหนักและเข้าใจถึง
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดา้ นกากับดู แลกิ จการ จริ ยธรรมธุ รกิจและข้อพึงปฏิบตั ิ ในการ ทางาน นโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่ นโยบายความยัง่ ยืนและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

8.

ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ตลอดจนแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริ ต

9.

ให้ความเห็นชอบรายงานความยัง่ ยืนก่อนการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน

10.

ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรและมอบหมายให้ดาเนินการ

การแต่ งตั้งกรรมการกากับดูแลกิจการและวาระการดารงตาแหน่ ง
1.

ให้คณะกรรมการกากับดูแลกิจการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี (สามปี ) และตามวาระการดารงตาแหน่ งของ
การเป็ นกรรมการ ซึ่งเมื่อพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้อีกตามความจาเป็ นและ
เหมาะสม นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการกากับดูแลกิจการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
▪

ตาย

▪

ลาออก

▪

ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการกากับดูแลกิจการตามกฎบัตรนี้ หรื อตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

▪

2.

พ้นวาระจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั

ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการกากับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริ ษทั
แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการกากับดูแลกิจการ เพื่อให้คณะกรรมการกากับดูแลกิจการมีจานวน
ครบถ้วนตามที่ไดกาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการกากับดูแลกิจการจะอยู่ในตาแหน่งได้
เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการกากับดูแลกิจการที่ตนเข้ามาแทน
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การประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
1.

กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง (หนึ่งครั้ง) และอาจเรี ยกประชุมเพิ่มเติม
ตามที่ เห็ นสมควร หรื อเมื่ อมีการร้องขอจากกรรมการกากับดู แลกิ จการหรื อประธานกรรมการกากับดูแลกิ จการให้
พิจารณาประเด็นปัญหาที่จาเป็ นต้องหารื อร่ วมกัน

2.

ในกรณี ที่ ป ระธานคณะกรรมการกากับ ดู แ ลกิ จ การไม่ สามารถปฏิ บัติ ห น้าที่ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม ได้ ให้ ป ระธาน
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการมอบหมายกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรื อกรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคน
หนึ่งให้ปฏิบตั ิหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน

3.

ในกรณี ที่กรรมการไม่สามารถมาประชุมได้ ให้กรรมการแจ้งเลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ โดยวาจาหรื อ
อาจส่งหนังสื อลาประชุม

4.

กรรมการกากับดูแลกิจการที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยในเรื่ องใด ไม่ มีสิทธิออกเสี ยงลงมติในเรื่ องนั้น

5.

มติที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ในการลงมติของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงคนละ
1 เสี ยง (หนึ่งเสี ยง) และให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ กรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออก
เสี ยงเพิ่มอีก 1 เสี ยง (หนึ่งเสี ยง) เพื่อเป็ นการชี้ขาด เลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลกิจการซึ่งไม่มีสิทธิออกเสี ยง

6.

เลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลกิจการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรี ยมความพร้อมสาหรับการประชุม ได้แก่ การ
จัดเตรี ยมการประชุม วาระการประชุม เอกสาร ประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุม วาระการ
ประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้กบั คณะกรรมการกากับดูแลกิจการทุกท่าน ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน (สาม
วัน) ก่อนการ ประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิ ทธิประโยชน์ของบริ ษทั ฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอนื่
และกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้ และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดทารายงานการประชุมส่งให้กบั คณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการทุกท่านภายใน 14 วัน (สิ บสี่ วนั ) ภายหลังการประชุมเสร็ จสิ้น

7.

การลงมติของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ อาจกระทาได้โดยไม่ตอ้ งมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้
มีการประชุมลงมติแล้วเมื่อกรรมการกากับดูแลกิจการทุกคนได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ในมติน้ นั ๆ

ค่าตอบแทน
กรรมการกากับดูแลกิจการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ฯ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณากาหนด และเสนอ
ขออนุ มัติจากที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ้นสามัญประจาปี โดยโครงสร้ างและองค์ประกอบของค่าตอบแทนที่ กาหนดจะต้อ ง
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่กรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมายและอยูใ่ นระดับที่สามารถจูงใจ และรักษา
กรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ หรื อเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ตนเอง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อทราบปี ละ 1 ครั้ง (หนึ่งครั้ง)

หนา้ 30

คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

การรายงาน
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการต้องรายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการให้คณะกรรมการ
บริ ษทั รับทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง (หนึ่งครั้ง) และจัดทารายงานของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการเพื่อเปิ ดเผยไว้ใน รายงาน
ประจาปี ของบริ ษทั ฯ และลงนามโดยประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการของบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุมการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายจึง
ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารขึ้นโดยให้มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร
1.

ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั

2.

ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ที่เป็ นผูบ้ ริ หารงานและพนักงานในระดับบริ หารรวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน (สามคน)
ร่ วมกันเป็ นคณะกรรมการบริ หาร

3.

คณะกรรมการบริ ษทั จะเลือกกรรมการบริ หารคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริ หาร

4.

ประธานกรรมการบริ หารอาจเป็ นบุคคลคนเดียวกันกับผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อกรรมการผูจ้ ดั การ

5.

ผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อกรรมการผูจ้ ดั การดารงตาแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริ หารโดยตาแหน่ง

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
1.

เป็ นกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ

2.

มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติตอ้ งห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด และกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และ
ั องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความ
ตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมท้งต้
ไว้วางใจให้บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชน เป็ นผูถ้ ือหุ้นตามที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยประกาศกาหนด

3.

เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อธุ รกิจของบริ ษทั ฯ มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มี
จริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้าที่

หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1.

นาเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจาปี ของบริ ษทั ฯ รวมถึงการขยายกิจการ
การกาหนดแผนการเงิน นโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลัน่ กรองข้อเสนอของฝ่ ายบริ หาร
เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ

2.

การด าเนิ น การประชุ ม ของคณะกรรมการบริ ห ารต้อ งมี ค ณะกรรมการเข้า ร่ ว มประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ งของ
กรรมการบริ หาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริ หารต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากจากที่ประชุม และคะแนนเสี ยง
ดังกล่าวที่นบั ได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสี ยงของคณะกรรมการบริ หารทั้งหมด

3.

พิจารณาปรับปรุ งแผนการดาเนินธุรกิจให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ

4.

พิจารณาการทาสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริ ษทั ฯ ตามอานาจในคู่มืออานาจการดาเนินการ

5.

รับผิดชอบให้มีขอ้ มูลที่สาคัญต่างๆ ของบริ ษทั ฯ อย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั ผู ้
ถือหุ้น รวมถึงจัดทารายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็ นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่ งใส
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6.

พิ จ ารณาผลก าไรและขาดทุ น ของบริ ษัท ฯ และเสนอจ่ า ยปั น ผลระหว่ า งกาลและ/หรื อ เงิ น ปั น ผลประจ าปี ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั

7.

พิจารณาการดาเนินธุรกิจใหม่ หรื อการเลือกธุรกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั

8.

พิจารณากลัน่ กรองงานทุกประเภทที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เว้นแต่เป็ นงานที่อยู่ภายใต้อานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรื อ เป็ นอานาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริ ษทั ฯ ที่จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองเพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรง

9.

ดาเนนการใดๆ เพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นการดังกล่าวข้างต้น หรื อ ตามความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั หรื อตามที่
ได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษทั

10.

การดาเนิ นการนาเสนอต่อที่ประชุ มกรรมการบริ หารในเรื่ องใดๆ ซึ่ งได้รับการลงมติ และ/หรื ออนุ มตั ิ จากที่ประชุม
คณะกรรมการบริ หาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งถัดไป
ทั้งนี้คณะกรรมการบริ หารไม่สามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย

การแต่ งตั้งกรรมการบริหารและวาระการดารงตาแหน่ ง
1.

คณะกรรมการบริ หารแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี (สามปี ) ซึ่งมีวาระการดารง
ตาแหน่งตามวาระของการเป็ นกรรมการ ซึ่ งเมื่อพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้
อีก นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริ หารความเสี่ ยงพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
▪

ตาย

▪

ลาออก

▪

ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรื อตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

▪

2.

พ้นวาระจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ

กรรมการบริ หารคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั ฯ การลาออกให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึง
บริ ษทั ฯ

3.

ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการบริ หารว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการบริ หารเพื่อให้คณะกรรมการบริ หารมีจานวนครบถ้วนตามที่ได้กาหนดไว้ใน
ระเบี ย บข้อ บัง คับ นี้ โดยบุ ค คลที่ เ ข้า เป็ นกรรมการบริ หารจะอยู่ ใ นต าแหน่ ง ได้ เ พี ย งเท่ า วาระที่ เ หลื อ อยู่ ข อง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงที่ตนเข้ามาแทน
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การประชุม
1.

การประชุมคณะกรรมการบริ หารจะจัดให้มีหรื อเรี ยกประชุมได้ตามที่เห็นสมควร โดยให้ประธานกรรมการบริ หารหรื อ
เลขานุ การคณะกรรมการบริ หารในฐานะที่ เป็ นผูไ้ ด้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริ หารเป็ นผูเ้ รี ยกประชุม
คณะกรรมการบริ หาร หรื อมีการร้องขอจากผูบ้ ริ หารระดับสู ง หรื อประธานกรรมการบริ ษทั เมื่อมีระเบียบวาระจาเป็ นที่
ต้องหารื อร่ วมกัน

2.

ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ หาร ให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังกรรมการบริ หารล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วัน
(สามวัน) ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณี จาเป็ นรี บด่วน โดยหนังสื อเชิ ญประชุมต้องระบุวนั เวลา สถานที่ และวาระการ
ประชุม

3.

การประชุมคณะกรรมการบริ หาร ต้องมีกรรมการบริ หารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวน กรรมการบริ หาร
ทั้งหมดจึงเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการบริ หารไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้
กรรมการบริ หารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริ หารคนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม

4.

กรรมการบริ หาร ที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยในเรื่ องใด ไม่ มีสิทธิออกเสี ยงลงมติในเรื่ องนั้น

5.

การออกเสี ยงในที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร ให้ถือเอาความเห็นที่เป็ นส่ วนเสี ยงข้างมากเป็ นสาคัญ กรณี ที่คะแนน
เสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิม่ ขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด

6.

ให้เลขานุการคณะกรรมการบริ หารหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายเป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

การรายงาน
1.

ให้ประธานกรรมการบริ หารมีหน้าที่รายงานผลการดาเนินงานผลการประชุมหรื อรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการ
บริ ษทั ควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งต่อไป

2.

ประธานกรรมการบริ หารมีหน้าที่รายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ในรอบปี ที่ผา่ นมาให้ผถู ้ ือหุ้นรับทราบในรายงานประจาปี

3.

เลขานุการคณะกรรมการบริ หารมีหน้าที่จดั ทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
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กฎบัตรของกรรมการผู้จัดการ
การสรรหากรรมการผู้จัดการ
“กรรมการผูจ้ ัดการ” แต่งตั้งมาจากการพิจารณาและอนุ มัติแต่งตั้งจากกรรมการบริ ษทั โดยคณะกรรมการสรรหาฯ
ดาเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่ง
คุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการ
1.

คุณสมบัติทั่วไป

1.1

มีสัญชาติไทย

1.2

สามารถทางานให้แก่บริ ษทั ฯ ได้เต็มเวลา

1.3

ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ

1.4

ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อไม่เคยเป็ นบุคคลล้มละลายทุจริ ต

1.5

ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจาคุกจริ งหรื อไม่ เว้นแต่ เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ หรื อพ้นโทษหรื อพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ

1.6

ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากงาน เพราะทุจริ ตต่อหน้าที่

2.

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง

2.1

สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความรอบรู ้ ความชานาญและประสบการณ์ในการบริ หารองค์กร

2.2

มีวิสัยทัศน์การบริ หารจัดการในกิจการด้านการขนส่ง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านการขนส่ง

2.3

มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในการบริ หารและกากับดูแลกิจการที่ดี มีบุคลิกภาพ ภาวะผูน้ า และมนุษยสัมพันธ์ดี

2.4

สามารถติดต่อประสานงานได้ดีท้งั ภายในและภายนอกองค์กร

2.5

มีความรู ้และความชานาญในการบริ หารองค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการและบริ การที่ดี

หน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผูจ้ ดั การมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1.

ควบคุมการดาเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินงานและบริ หารงานประจาวันของบริ ษทั ฯ

2.

ตัดสิ นในเรื่ องที่สาคัญของบริ ษทั ฯ กาหนดภารกิจวัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริ ษทั ฯ รวมถึงการควบคุมการ
บริ หารงานในสายงานต่างๆ

3.

เป็ นผูม้ ีอานาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคาสั่ง หนังสื อแจ้งใดๆ
ตามที่กาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนินการ

4.

มีอานาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้ายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และผลตอบแทนที่เหมาะสม
และให้มีอานาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่ กาหนดไว้ในคู่มืออานาจการ
ดาเนินการ
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5.

มีอานาจในการกาหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ

6.

พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรื อการเลิกธุรกิจ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อกรรมการบริ ษทั

7.

ดาเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ กรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงอานาจ และ/

หรื อ การมอบอานาจช่วงในการอนุมตั ิรายการใดที่ตนหรื อผูร้ ับมอบอานาจช่วง หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีส่วนได้เสี ยหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับ บริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นการอนุ มัติ
รายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น (แล้วแต่กรณี ) เพื่อพิจารณารายการ
ดังกล่าว ตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
ค่าตอบแทน
ในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การให้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน โดยนโยบายของบริ ษทั ฯ ในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การทั้งในระยะสั้นและระยะยาวประกอบด้วย
เงินเดือนและโบนัสประจาปี รวมทั้งค่าตอบแทนอื่นใด ให้พจิ ารณาจากผลประกอบการของบริ ษทั ฯ และผลการปฏิบตั ิงานเป็ น
สาคัญ
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กฎบัตรของเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึ งความสาคัญของบทบาท หน้าที่ และความรั บผิดชอบของเลขานุ การบริ ษทั จึ งได้
พิจารณาแต่งตั้งเลขานุ การบริ ษทั ขึ้นเพื่อทาหน้าที่ช่วยสนับสนุ นกิจกรรมาด้านต่างๆ ของคณะกรรมการบริ ษทั และเพื่อช่วยให้
คณะกรรมการบริ ษทั และบริ ษทั ฯ เอง สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกรอบของกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการการ
กากับดู แลกิ จการที่ดี ที่ กาหนดโดยตลาดหลักทรั พย์แห่ งปรเทศไทย คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นสมควรกาหนดกฎบัตรของ
เลขานุการบริ ษทั ไว้ดงั ต่อไปนี้
คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูค้ ดั เลื อกบุคคลที่จะดารงตาแหน่ งเลขานุ การบริ ษทั โดยคัดเลื อกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและสามารถปฏิ บัติหน้า ที่ ได้อย่างเต็มความสามารถ ทั้ง นี้ เลขานุ ก ารบริ ษทั อาจเป็ นบุคคลเดี ยวกันกับเลขานุ การ
คณะกรรมการบริ ษทั ก็ได้
หน้ าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่ อสัตย์สุจริ ต ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่ งได้กาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสาหรับเลขานุการบริ ษทั
ไว้โดยเฉพาะ ดังนี้
1.

ให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ ที่
บริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิตาม รวมถึงดูแลให้การดาเนินกิจการของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นไปอย่างราบรื่ น และมี
ประสิ ทธิภาพสอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.

รับผิดชอบในการจัดการประชุมผูถ้ ือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ

3.

บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมผู ้
ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั

4.

5.

จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
▪

ทะเบียนกรรมการ

▪

หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ

▪

หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้น และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น

จัดทาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ หนังสื อนัดประชุม ผูถ้ ือหุ้น หนังสื อนัดประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั

6.

เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หาร พร้อมทั้งจัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้
เสี ยให้ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน (เจ็ดวัน) ทาการนับแต่วนั ที่บริ ษทั ฯได้รับ
รายงานนั้น
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7.

ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

8.

ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย

หลักในการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผถู ้ ือหุ้นโดย
1.

การตัดสิ นใจต้องกระทาบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุ จริ ตว่าเพียงพอ

2.

การตัดสิ นใจได้กระทาไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสี ย ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อมในเรื่ องที่ตดั สิ นใจนั้น

3.

กระทาการโดยสุ จริ ตเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ

4.

กระทาการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทาการอันเป็ นการขัดหรื อแย้งกับประโยชน์ของ
บริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ

5.

ไม่หาประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั ฯ ที่ล่วงรู ้มา เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้วหรื อใช้ทรัพย์สิน
หรื อโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์หรื อหลักปฏิบตั ิทวั่ ไปตามที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนด

6.

ไม่เข้าทาข้อตกลงหรื อสัญญาใดๆ ซึ่ งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนกับบริ ษทั ฯ หรื อพนักงาน หรื อลูกค้า
ของบริ ษทั ฯ ทั้งยังเป็ นการขัดต่อการปฏิบตั ิต่องานในหน้าที่ของตน

กรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตาแหน่ งหรื อไม่ อาจปฏิบัติหน้ าที่ได้
แนวทางการปฏิบตั ิในกรณี ที่เลขานุการบริ ษทั พ้นจากตาแหน่งหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ กาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
1.

ให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั คนใหม่ภายใน 90 วัน (เก้าสิ บวัน) นับแต่วนั ที่เลขานุการบริ ษทั คนเดิม
พ้นจากตาแหน่งหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้

2.

ให้คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่ งท่านใด ปฏิบตั ิหน้าที่แทนในช่วงเวลาที่เลขานุ การ
บริ ษทั พ้นจากตาแหน่ง หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้

3.

ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริ ษทั ต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน (สิ บสี่ วนั )
นับแต่วนั ที่จดั ให้มีผรู ้ ับผิดชอบในตาแหน่งดังกล่าว

4.

ดาเนินการแจ้งให้สานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งปประเทศไทยทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตาม ข้อ
1. และ 2.

หนา้ 38

คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายการพัฒนาองค์ ความรู้ แก่ กรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทาหน้าที่ในการกากับ ดูแล และ
จัดทาแผนพัฒนากรรมการทุกชุดตาม Skill Matrix เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง รวมถึงเลขานุการบริ ษทั เข้าร่ วมพัฒนา
ทักษะ ความรู ้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องอยูเ่ สมอ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยมุ่งเน้นให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่องค์กร ทั้งนี้ ได้กาหนดแผนพัฒนาไว้
แนวทางปฏิบัติ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยควรเข้าร่ วมอบรม สัมมนา /หลักสู ตรที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่ ทั้งทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ หรื อข้อกาหนด ที่จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกากับตลาดทุน สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย หรื อสถาบันอื่นใดในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างสม่าเสมอ
กรรมการใหม่
กรรมการที่เข้ารับตาแหน่งใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศตามแผนพัฒนากรรมการ เพื่อรับทราบข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ การปฏิบตั ิหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนการให้คาแนะนาทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ข้อกาหนด พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขต่างๆ ของการเป็ นกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อบังคับบริ ษทั ฯจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างเพียงพอก่อนการปฏิบตั ิหน้าที่ตามแนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ส่งเสริ มและสนับสนุนให้กรรมการใหม่เข้ารับการอบรม สัมมนาในหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ท้งั หลักสู ตรของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย )IOD) โดยเฉพาะหลักสู ตร Director Certification
Program (DCP) หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รวมถึงสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ และเพิ่มทักษะ
อันเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญในการจัดปฐมนิเทศให้กบั กรรมการใหม่ บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศ
กรรมการที่เข้ารับตาแหน่งกรรมการใหม่ในคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้กรรมการที่เข้ามาใหม่ได้รับทราบและเข้าใจถึงประวัติ
ความเป็ นมา โครงสร้างธุ รกิจ ลักษณะการประกอบธุ รกิจ ฐานะการเงิน และผลประกอบการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ตลอดจน
ขอบเขตหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยให้เลขานุการบริ ษทั นาเสนอเอกสารและ
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ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี
ข้อบังคับบริ ษทั ฯ โครงสร้างการลงทุน โครงสร้างผูถ้ ือหุ้น ผลการดาเนินงาน กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และหลักสู ตร
การอบรมกรรมการ รวมทั้งให้ขอ้ มูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานประจาปี เป็ นต้น ทั้งนี้เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจในธุรกิจ
และการดาเนินงานด้านต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ให้แก่กรรมการที่เข้ารับตาแหน่งเป็ นครั้งแรก
การพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ส่ งเสริ ม สนับสนุน และอานวยความสะดวกให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องในการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ
เช่น กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริ หาร เป็ นต้น ได้เข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสู ตรหรื อร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่จดั ขึ้นโดย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ตลท.) สมาคมบริ ษทั ฯจดทะเบียนไทย สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย หรื อองค์กรอิสระต่างๆ อย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ยิง่ ขึ้น
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นโยบายด้านแผนสื บทอดตาแหน่ งงาน
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อสื บทอดตาแหน่งงานทุกระดับที่สาคัญอย่างโปร่ งใส และเป็ นธรรม
เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่า การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ จะมีความต่อเนื่องในการบริ หาร สามารถรองรับการขยายฐานธุรกิจและกลุ่มลูกค้า
ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็ นผูก้ ากับดูแลและผลักดันให้มีการจัดทาและทบทวนแผนสื บทอดตาแหน่งงาน
ในตาแหน่งคณะกรรมการ และตาแหน่งงานที่เป็ นตาแหน่งงานหลัก )Key Jobs) ซึ่งมีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
อันได้แก่ ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดหรื อกรรมการผูจ้ ดั การ ตาแหน่งที่มีความสาคัญในโครงสร้างการบริ หารจัดการ ตาแหน่งงานที่มีทกั ษะ
เฉพาะด้านมีความชานาญเชิงลึกและยากแก่การทดแทน
แนวทางปฏิบตั ิ
1.

ประเมินจากสถานการณ์ในการดาเนินธุรกิจ

2.

ความพร้อมของบุคลากรตามกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

3.

วางแผนในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู ้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ รวมถึง
ต้องมีทกั ษะความเป็ นผูน้ าอย่างเพียงพอ

4.

เตรี ยมความพร้อมและพัฒนาในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นไปตามแผนการพัฒนาบุคลากร (ศักยภาพ) ตามตาแหน่ง

5.

ประเมินผลศักยภาพตามกาหนดเวลาว่าสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้จริ งตามที่คาดหวัง นาไปสู่ การขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ต้งั ไว้

6.

นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ เห็นชอบ และ/หรื อรับทราบต่อไป รวมถึงรายงานผลการดาเนินการให้
คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

หลักการปฏิบตั ิเมื่อตาแหน่ งผู้บริหารระดับสู งว่างลง
เมื่อตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อกรรมการผูจ้ ดั การว่างลง หรื อผูอ้ ยูใ่ นตาแหน่งไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ บริ ษทั ฯ จะมีระบบ
ให้ผบู ้ ริ หารระดับใกล้เคียง หรื อระดับรองเป็ นผูร้ ักษาการในตาแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะตาม
หลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กาหนด และต้องเป็ นผูม้ ีวิสัยทัศน์ ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรม
องค์กร โดยผูท้ ี่มีคุณสมบัติดงั กล่าวผ่านการสรรหาและผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูท้ ี่มีความเหมาะสมให้ดารงตาแหน่งแทนต่อไป
คุณสมบัติเบื้องต้ นของผู้บริหารระดับสู งหรื อกรรมการผู้จัดการ ดังนี้
1)

สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความรอบรู ้ ความชานาญและประสบการณ์ในการบริ หารองค์กร

2)

มีวิสัยทัศน์การบริ หารจัดการในกิจการด้านการขนส่ง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านการขนส่ง

3)

มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในการบริ หารและกากับดูแลกิจการที่ดี มีบุคลิกภาพ ภาวะผูน้ า และมนุษย์สัมพันธ์ดี

4)

สามารถติดต่อประสานงานได้ดีท้งั ภายในและภายนอกองค์กร

5)

มีความรู ้และความชานาญในการบริ หารองค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการและบริ การที่ดี

หนา้ 41

คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

การประเมินผลปฏิบัติงานประจาปี ของคณะกรรมการบริษัท
การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการประเมินงานตนเอง (Board Self-Assessment) แบบทั้งคณะ และรายบุคคลเป็ นประจาทุก
ปี เพื่ อ ใช้เ ป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฏิ บัติง านในหน้าที่ ของคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้ง พิ จ ารณาทบทวน ประมวล
ข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ในระหว่างปี
ที่ผ่านมา โดยส่ งให้เลขานุการบริ ษทั สรุ ป และนาเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อสามารถนามาแก้ไข
และเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางาน โดยแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็ น 2 ส่วน
1.

2.

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (รายคณะ)
1.1

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริ ษทั

1.2

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

1.3

การประชุมคณะกรรมการ

1.4

การทาหหน้าที่ของกรรมการ

1.5

ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ

1.6

การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (รายบุคคล)
2.1

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2.2

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

2.3

การประชุมของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้มี การประเมิ น ผลการปฏิ บัติง านตนเองของคณะกรรมการชุ ด ย่อ ยทุ กคณะ ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ ให้รายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกปี เพื่อสอบทานการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งพิจารณาทบทวน
ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยในระหว่างปี ที่ผา่ นมา เพื่อสามารถ
นามาแก้ไขและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน โดยแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองของคณะกรรมการ จัดทาขึ้นตามขอบเขต
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด โดยในส่ วนแบบประเมินของคณะกรรมการ
ตรวจสอบนั้น ได้มีการประเมินแนวทางปฏิบตั ิที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ (Best Practice Guidelines for Audit Committee)
ที่จดั ทาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ฯไทย (IOD) โดยกาหนดหัวข้อการประเมิน
ดังนี้
1.

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2.

การประชุมคณะกรรมการ
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3.

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
3.1

คณะกรรมการตรวจสอบ

3.2

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

3.3

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

หลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ใช้แบบประเมินที่จดั ทาขึ้นตามแนวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็ นส่วนสาคัญในการพัฒนาการ
ปฏิบตั ิหน้าที่และการดาเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะ ประกอบด้วย 6 หัวข้อได้แก่
(1)

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

(2)

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(3)

การประชุมคณะกรรมการ

(4)

การทาหน้าที่ของกรรมการ

(5)

ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ

(6)

การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะและรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อ
ได้แก่
(1)

โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการบริ ษทั ฯ

(2)

การประชุมของกรรมการบริ ษทั ฯ

(3)

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริ ษทั ฯ

การให้คะแนนใช้วิธีระบุความเห็นของกรรมการแต่ละคนโดย
กาเครื่ องหมาย ( / ) ในช่องคะแนนตั้งแต่ 0 – 4 เพียง 1 ช่องในแบบประเมิน หรื อมีระดับคะแนนตั้งแต่ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ หรื อไม่มี
การดาเนินการในเรื่ องนั้น ถึงเห็นด้วยอย่างมาก หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนั้นดีเยี่ยม จากนั้นนาคะแนนที่ได้ท้งั หมดมา
ประเมินผล โดยคิดเป็ นร้อยละจากคะแนนเต็ม ซึ่งกาหนดเป็ นเกณฑ์ดงั นี้
•

เท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 90 = ดีเยี่ยม

•

เท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 80 = ดีมาก

•

เท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 70 = ดี

•

เท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 60 = พอใช้

•

ต่ากว่าร้อยละ 60 = ควรปรับปรุ ง
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ขั้นตอน
เลขานุการบริ ษทั จะจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้กรรมการบริ ษทั ทุกท่านประเมินตนเองทุกสิ้นปี ภายหลังที่
กรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว จะนาส่งแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานกลับมายังเลขานุการบริ ษทั เพื่อ
รวบรวมผลคะแนนการประเมิน และรายงานสรุ ปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อกาหนดมาตรการในการปรับปรุ ง
ประสิ ทธิภาพการทางานของคณะกรรมการต่อไป
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การประเมินผลปฏิบัติงานประจาปี ของผู้บริหารระดับสู งหรื อกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนนาเสนอข้อมูลการประเมินผลปฏิบตั ิงานประจาปี ของผูบ้ ริ หารระดับสู ง
หรื อกรรมการผูจ้ ดั การต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อกรรมการผูจ้ ดั การเป็ น
ประจาทุกปี โดยจัดทาระบบบริ หารผลงานโดยใช้ตวั ชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน (KPIs) กาหนดเป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
การดาเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบกับสภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดย
คณะกรรมการบริ ษทั จะนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งหรื อกรรมการผูจ้ ดั การต่อไป
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นโยบายการกากับและดูแลกิจการที่ดี
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานขององค์กรทุกคนยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อส่ งเสริ มให้ บริ ษทั ฯ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินธุ รกิจ มีความโปร่ งใส และตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ที่จะบริ หารงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลขององค์กร ข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสานักงานกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาเพื่ อ
ยกระดับการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ ไปสู่แนวปฏิบตั ิอนั เป็ นเลิศในระดับสากล ซึ่งสร้างความเชื่อมัน่ ให้เกิดขึ้นแก่ผถู ้ ือหุ้น ผู ้
ลงทุน และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย และมุ่งมัน่ ที่จะกากับดูแลการบริ หารงานเพื่อให้งานมีประสิ ทธิ ภาพ โดยสาระสาคัญของการกากับ
ดูแลกิจการแบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1:

สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)

บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่ งสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ้นดังกล่าวครอบคลุมสิ ทธิ
พื้นฐานต่างๆ อาทิ การซื้ อขายหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่าง
เพียงพอ การเข้าร่ วมการประชุมเพื่อออกเสี ยงในการประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และ
เรื่ องที่มีรผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ อาทิ การจัดสรรเงินปันผล การกาหนดหรื อแก้ไขข้อบังคับ และหนังสื อบริ คณห์สนธิ และการลด
ทุนหรื อเพิ่มทุน เป็ นต้น ซึ่งนอกเหนือจากสิ ทธิพ้นื ฐานดังกล่าวแล้ว บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีการดาเนินการในเรื่ องต่างๆ เพื่อเป็ นการ
ส่งเสริ มและอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุ้น ดังนี้
1.

บริ ษทั ฯ จะเผยแพร่ ขอ้ มูลประกอบวาระการประชุมผูถ้ ือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ ก่อนจัดส่งเอกสาร โดย
บริ ษทั ฯ จะจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ้นและเอกสารประกอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน (เจ็ดวัน)
โดยระบุวนั เวลา สถานที่ วาระการประชุ ม ตลอดจนเอกสารข้อมูลประกอบการประชุ มอย่างครบถ้วน รวมถึ งแจ้ง
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมและสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นในการเข้าประชุมและออกเสี ยงลงมติ

2.

ในกรณี ที่ผูถ้ ื อ หุ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ ม ด้วยตนเอง บริ ษ ัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ้น สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้าร่ วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบหนึ่ งแบบใดที่ บริ ษทั ฯ ได้จดั
ส่งไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุม

3.

เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้น รวมถึงใน
การประชุ ม บริ ษ ัท ฯ จะจัด สรรเวลาให้ เ หมาะสมเพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ ผู ้ถื อ หุ้ น ได้ซั ก ถาม แสดงความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และเป็ นอิสระ โดยบริ ษทั ฯ จะให้ขอ้ มูลรายละเอียดในเรื่ องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู ้
ถือหุ้น

4.

กรรมการทุกคนจะเข้าร่ วมประชุมเว้นแต่กรณี ที่มีเหตุจาเป็ น เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นสามารถซักถามในเรื่ องที่เกี่ ยวข้องได้

5.

เมื่อการประชุมเสร็ จสิ้ น บริ ษทั ฯ จะจัดทารายงานการประชุมเพื่อแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผูถ้ ือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้
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หมวดที่ 2:

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ าเทียมกัน (Equitablle Treatment of Shareholders)

บริ ษทั ฯ มีแนวทางการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นทุกรายการ ทั้งผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุ้นที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่หรื อผูถ้ ือหุ้นรายย่อยอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อเป็ นการสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูถ้ ือหุ้นว่าคณะกรรมการ
และฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ฯ จะดูแลและใช้เงินของผูถ้ ือหุ้นเป็ นไปอย่างเหมาะสม โดยได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิให้ผถู ้ ือหุ้นได้รับ
การปฏิ บัติและปกป้ องสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่ งในการจัดการประชุ มผูถ้ ื อหุ้น บริ ษทั ฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้น
สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้าในวันและเวลาอันควร รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นที่ไม่สามารถ
เข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสี ยงโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรื อผูอ้ ื่นมาประชุมและออกเสี ยงลงมติแทน
ได้ ทั้งนี้การดาเนินการประชุม จะเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และตามลาดับวาระการประชุมที่มี ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะจัดเตรี ยม
เอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจนและเพียงพอ รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมหากไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผถู ้ ือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสิ นใจ
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดมาตรการป้องกันกรณี ที่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาประโยชน์แก่
ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบ โดยกาหนดแนวทางเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบตั ิ
โดยนโยบายและวิ ธี ก ารติ ด ตามดู แ ลในการน าข้อ มู ล ภายในไปใช้เ พื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นตนนั้ น บริ ษ ัท ฯ ได้ม อบหมายให้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูด้ ูแลและพิจารณาตัดสิ นความผิด ในกรณี ที่มีกรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หารมีการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว และมอบหมายให้ผบู ้ ริ หารสู งสุ ดเป็ นผูพ้ ิจารณาความผิด ตามมาตรการลงโทษที่กาหนดไว้ นอกจากนี้บริ ษทั ฯ
ยังได้แจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริ หารทราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ สาหรับตนเอง คู่สมรส และ
บุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ ยนแปลงการถื อครองหลักทรั พย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมาย ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
หมวดที่ 3:

บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (Roles of Stakeholders)

บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่คา้ ผูถ้ ือหุ้นหรื อผูล้ งทุ น เจ้าหนี้
และชุมชนที่บริ ษทั ฯ ตั้งอยู่ เป็ นต้น ผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะได้รับการดูแลจากบริ ษทั ฯ ตามสิ ทธิ ที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั ฯจะ
ไม่ ก ระท าการใดๆ ที่ เ ป็ นการละเมิ ด สิ ท ธิ ข องผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ตามกฎหมายหรื อ ตามข้อ ตกลงที่ มี บริ ษ ัท ฯได้พิ จ ารณาให้ มี
กระบวนการส่ งเสริ มให้เกิดการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ยตามบทบาทและหน้าที่ที่มีในการสร้างเสริ มผลการดาเนินงานของ
บริ ษทั ฯ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนให้กบั กิจการ และสร้างผลประโยชน์
ที่เป็ นธรรมให้กบั ทุกฝ่ าย นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีช่องทางให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสามารถติดต่อสื่ อสาร เสนอแนะ หรื อให้ขอ้ มูล
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ผ่านทางกรรมการอิสระหรื อกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือระหว่างบริ ษทั ฯ กับผูม้ ีส่วนได้เสี ยใน
การสร้างความมัง่ คัง่ ทางการเงินและความยัง่ ยืนของกิจการ ดังนี้
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1.

ให้ความสาคัญกับพนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ โดยปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม และให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับ ความรู ้ ความสามารถของพนักงานแต่ล ะคน ควบคู่ ไ ปกับการมุ่ งเน้น การพัฒ นาศักยภาพและความรู ้
ความสามารถอย่างตอเนื่อง รวมถึงการให้ความสาคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยคานึงถึงความ
ปลอดภัยในการทางานและคุณภาพชีวิตพนักงานเป็ นสาคัญ

2.

การซื้ อสิ นค้าและบริ การจากลูกค้าจะเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบตั ิตามสัญญาที่ทาร่ วมกันอย่างเคร่ งครัด
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่ าย

3.

การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกูย้ ืมตามข้อตกลงที่มี

4.

การเอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิอดชอบต่อลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสิ นค้า และการให้บริ การที่ดีและได้
มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้า และการให้ความสาคัญกับการกาหนดราคาที่เป็ นธรรมและเท่าเทียม ภายใต้
นโยบายการกาหนดราคาที่มี

5.

การปฏิบตั ิตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริ ตเพื่อทาลายคู่แข่งทางการค้า

6.

ให้ความสาคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียง เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงการให้การสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ต่อชุ มชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชี วิตความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึน โดย
พิจารณาตามความเหมาะสม

หมวดที่ 4:

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)

บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลโดยคณะกรรมการจะดูแลให้ บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ บริ ษทั ฯ
ทั้งข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ดา้ นการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่ งใส โดยเปิ ดเผยผ่านช่องทางต่างๆ ที่
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เป็ นไปตามช่องทางที่กฎหมายกาหนด ซึ่ งข้อมูลสาคัญที่ บริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผย
ได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงินต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ซึ่งเป็ นไป
ตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ฯ จะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และ
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีที่เป็ นอิสระ ซึ่ งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ เพื่อแสดงถึงความโปร่ งใสในการดาเนิ นธุ รกิจ
ได้แก่ เปิ ดเผยข้อมูลปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จานวนครั้งของการประชุมและ
จานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุมในปี ที่ผ่านมา เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง รวมถึ งรู ปแบบและลักษณะของค่า ตอบแทน และรายงานนโยบายการกากับดู แลกิ จการและผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบาย ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิ ดเผยข้อมูลสู่ สาธารณะผ่านช่ องทางส านักงานก ากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยผ่านทางเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ ด้วย
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หมวดที่ 5:

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ความสามรถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่ งสามารถนา
ประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกาหนดนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมการของ
บริ ษทั ฯ มีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของกิจการและผูถ้ ือหุ้นโดยรวม และมีหน้าที่สาคัญในการกาหนด
นโยบายบริ ษทั ฯ รวมถึงการกากับดูแล ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน และการประเมินผลการดาเนินงานของกิจการเทียบ
กับแผนงานที่วางไว้ ซึ่ งบริ ษทั ฯ กาหนดให้มีคณะกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ ายบริ หาร
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 ท่าน และกรรมการบริ ษทั ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารจานวนไม่นอ้ ยกว่า 4 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็ นอิสระ
จานวน 3 ท่าน ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งคณะ นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน และมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี โดยกาหนดขอบเขตและอานาจการดาเนิ นการของ
คณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ฯ มีกระบวนการกาหนดค่าตอบแทนที่ชดั เจนและโปร่ งใส โดยนาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ้น ซึ่ งจะพิจารณาความเหมาะสมในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่
ละคน เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู ้ความสามรถให้ปฏิบตั ิหน้าที่กบั บริ ษทั ฯ ได้ รวมทั้งอัตรา
ค่าตอบแทนที่กาหนดสามารถเทียบเคียงได้กบั ค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรื อใกล้เคียงกัน
กรรมการของบริ ษทั ทุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริ ษทั และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็น
ของตนอย่างเป็ นอิสระ และปรับปรุ งตัวเองให้ทนั สมัยอยูต่ ลอดเวลา รวมถึงปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ระมัดระวัง และ
รอบคอบ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริ ษทั ทุกคนยังอุทิศเวลา
เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบตั ิในการเข้าประชุมคณะกรรมการ ยกเว้นกรณี ที่มีเหตุ
จาเป็ น
นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริ ษทั ยัง ให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมู ลที่ เพี ย งพอต่อ ผูถ้ ื อหุ้น ผูล้ งทุ นและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ข้อมูลที่เปิ ดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส ทัว่ ถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการ
ดาเนินงาน ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้น ผูล้ งทุน และผูเ้ กี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสิ นใจลงทุน ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง
การจัดส่ งเอกสารทางไปรษณี ย ์ สื่ อของตลาดหลักทรัพย์และสานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ ภายหลังการนาหุ้น
สามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
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นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสู งหรื อกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการจาก
ผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalisation) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั อื่นที่อยูใ่ น
อุตสาหกรรมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิเป็ นประจาทุกปี
คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดจานวนและรู ปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อ
กรรมการผูจ้ ดั การ โดยใช้ดชั นีช้ ีวดั ต่างๆ เป็ นตัวบ่งชี้ ในส่วนของสิทธิประโยชน์ จะมีการปรับอัตราเงินเดือนและโบนัสประจาปี
ซึ่งจะสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
แนวทางปฏิบัติ
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดับสูงหรื อกรรมการผูจ้ ดั การ และค่าตอบแทนของตาแหน่งผูบ้ ริ หารรองจากกรรมการ
ผูจ้ ดั การจะถูกนาเข้าสู่การพิจารณาเป็ นประจาทุกปี ทั้งนี้ เป็ นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่ง
ค่าตอบแทนต่างๆ จะอยูใ่ นระดับที่จูงใจ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาระหน้าที่ ตามผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อกรรมการผูจ้ ดั การ ตลอดจนผลการดาเนินงาน การเติบโตทางผลกาไร
ในปี ที่ผา่ นมาของบริ ษทั ฯ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของบริ ษทั ฯ ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าหมายหลักขององค์กร
สอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว รวมถึงเปรี ยบเทียบอ้างอิงจากบริ ษทั ที่เป็ นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันใน
ระดับใกล้เคียงกัน และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ฝ่ายจัดการดาเนินการต่อไป
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นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน โดยคานึงถึงความเหมาะสม ความเป็ นธรรมตามความรู ้ ความสามารถ
รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคน และสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนพนักงาน
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวต้องเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริ ษทั ฯ
แนวทางปฏิบัติ
1.

ค่าตอบแทนพนักงานจะต้องเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริ ษทั ฯโดยคานึงถึงความสามารถ
ในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวของบริ ษทั ฯ เช่น จากการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี การประเมินผลตามแผน
กลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ในช่วง 3 ปี หรื อ 5 ปี เป็ นต้น

2.

ผลตอบแทนที่พนักงานได้รับเป็ นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน รวมรายได้อื่นๆ โบนัส กองทุนสารองเลี้ยงชีพ

3.

จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (กองทุนฯ) ในนามบริ ษทั ฯ สาหรับพนักงานทุกคน ซึ่งพนักงานสามารถเลือกการจ่ายเงิน
สะสมได้ในอัตราร้อยละ 4 (สี่ ) ของเงินเดือน ตั้งแต่เริ่ มเข้ากองทุนฯ โดยบริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ในอัตรา
ร้อยละ 4 (สี่ ) ของเงินเดือนพนักงาน

4.

จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กบั พนักงานตามที่กฎหมายกาหนด

5.

จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เพิ่มเติมอาทิ เช่น ชุดฟอร์มและอุปกรณ์ PPE การประกันชีวิตและอุบตั ิเหตุกลุ่ม และการตรวจ
สุ ขภาพประจาปี
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นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นทุกรายอย่างโปร่ งใสและเป็ นธรรมตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุ
เจตนารมณ์ คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้จดั ทาและนานโยบายการซื้ อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เพื่อเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิต่อไป
แนวทางปฏิบตั ิ
1.

อบรม ทบทวนความรู ้ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูด้ ารงตาแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่าในสายงานบัญชี
หรื อการเงิน ในเรื่ องข้อกาหนดการซื้อขาย หรื อการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ รวมถึงการรายงานตามที่
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์กาหนด

2.

อบรมพนักงานให้มีการยึดมัน่ ในการป้องกัน รักษาความลับของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ในการ
ดาเนินธุรกิจ และห้ามมิให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริ ษทั ฯ ซึ่งยังมิได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร

3.

ในกรณี ที่บคุ คลภายนอกมีส่วนร่ วมในการทางานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะและอยูร่ ะหว่าง
การเจรจาซึ่งงานนั้นๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ
บุคคลภายนอกเหล่านั้นจะต้องทาสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidential Agreement) / สัญญาไม่เปิ ดเผยข้อมูล
(Non - Disclosure Agreement) ไว้กบั บริ ษทั ฯ จนกว่าจะมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.

บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยมีระบบควบคุม และ/หรื อ
ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั ฯ จากบุคคลภายนอก และกาหนดสิ ทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั ฯ ให้กบั
พนักงานในระดับต่างๆตามอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

5.

การดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน เพื่อป้องกันความเสี ยหายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากข้อมูลลับซึ่งมี
ความสาคัญและมีผลต่อราคาหลักทรัพย์น้ นั จะมีการประชุมและแจ้งมติความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันทาการถัดไปทันที เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้ขอ้ มูลภายในซึ่งเป็ นความลับในการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

ข้ อห้ ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ ข้อมูลภายใน
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตามข้อห้ามในการซื้ อขายหลักทรัพย์โดยการใช้ ข้อมูล
ภายใน ซึ่ งกาหนดไว้ใน มาตรา 241 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 “ห้ามมิให้บุคคลใดวิเคราะห์
หรื อคาดการณ์ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน ราคาซื้ อขายหลกัทรัพย์หรื อข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับบริ ษทั ที่ออกหลกัทรัพย์โดย
นาข้อมูลที่รู้ว่าเป็ นเท็จหรื อไม่ครบถ้วนออันอาจก่อให้เกิดความสาคัญผิดในสาระสาคัญมาใช้ในการวิเคราะห์หรื อคาดการณ์ หรื อ
ละเลยที่จะพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว หรื อโดยบิดเบือนข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ หรื อคาดการณ์และได้เปิ ดเผย
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หรื อให้ความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์หรื อคาดการณ์น้ นั ต่อประชาชน โดยประการที่น่าจะมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์หรื อต่อ
การตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์”
ช่ วงเวลาห้ ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)
1.

ห้ามบุคคลที่บริ ษทั ฯ กาหนดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯในช่วงเวลา 30 วัน (สามสิ บวัน) ก่อนการเปิ ดเผย “งบการเงิน
ประจารายไตรมาสและประจาปี ” และช่วงเวลาอื่นที่บริ ษทั ฯ จะกาหนดเป็ นครั้งคราว

2.

ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลที่บริ ษทั ฯ กาหนดอาจขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ในระหว่างช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์
ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลาบากทางการเงินอย่างรุ นแรง หรื อต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดต่างๆ ทาง
กฎหมาย หรื อตกอยูภ่ ายใต้คาสั่งศาล โดยต้องจัดทาบันทึกระบุเหตุผลเสนอขออนุมตั ิต่อ
(1)

ประธานกรรมการ (กรณี ผขู ้ ายเป็ นกรรมการหรื อเลขานุการบริ ษทั )

(2)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณี ผขู ้ ายเป็ นประธานกรรมการ)

(3)

ผูบ้ ริ หารสู งสุ ด (กรณี ผขู ้ ายเป็ นบุคคลที่ บริ ษทั ฯ กาหนดซึ่ งไม่ใช่กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ) ทั้งนี้ ให้จดั ส่ง
สาเนาบันทึกดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริ ษทั ด้วย

(4)

เลขานุการบริ ษทั จะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้บุคคลที่บริ ษทั ฯ กาหนดทราบเป็ นการล่วงหน้า

รายงานการถือหลักทรัพย์
การรายงานครั้งแรก:
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ตอ้ งจัดทารายงานการถือหลักทรัพย์ของ ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุ นิ ติภาวะ ตามแบบ 59-1 ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ และน าส่ งให้ สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ภายใน 30 วัน (สามสิ บวัน) นับแต่วนั ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯฯ หรื อวันปิ ดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ มาตรา 59
การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง:
กรรมการ ผูบ้ ริ หารสี่ รายแรก และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯฯ มีหน้าที่ตอ้ งจัดทาแบบรายงานการ เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตาม
แบบ 59-2 ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พยและน าส่ งให้สานักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พย์ ภายใน 3 วัน (สามวัน ) ท าการ นับ แต่ วนั ที่ มี ก ารซื้ อ ขาย โอน หรื อ รั บโอนหลัก ทรั พ ย์ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 59
ข้ อยกเว้ น: การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรั พย์ ในกรณี ดังต่ อไปนี ้ ไม่ ต้องจัดทาแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ หลักทรั พย์ ตาม
แบบ 59-2
-

การเสนอขายหุ้นให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering)

-

การใช้ สิทธิ ตามหลักทรั พย์ แปลงสภาพ
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-

การเสนอขายหุ้นหรื อการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื ้อหุ้นหรื อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Warrants) ที่ออกใหม่ ให้ แก่
กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษัทฯ (Employee Stock Option Program “ESOP”) หรื อได้ รับหลักทรั พย์ จากโครงการ
ร่ วมลงทุนระหว่ างนายจ้ างและลูกจ้ าง (Employee Joint Investment Program “EJIP”)

-

การรั บหลักทรั พย์ โดยทางมรดก

-

การโอน หรื อรั บโอนหลักทรั พย์ จากการวางเป็ นประกันการซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า

การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่ เข้ าข่ ายการซื้อขายหลักทรัพย์ตามนโยบายฉบับนี้
นโยบายฉบับนี้ไม่บงั คับใช้ในกรณี การเข้าถือหลักทรัพย์หรื อรับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (Tender Offer)
บทลงโทษกรณีฝ่าฝื น
บทลงโทษกรณี ที่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี ฝ่ าฝื น มาตรา 275 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กาหนดว่า “ผูท้ ี่มีหน้าที่จดั ทาและเปิ ดเผยรายงานตามมาตรา 59 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 59 ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยงั ไม่ได้ปฏิบตั ใ้ ห้ถูกต้อง”
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นโยบายการทารายการระหว่ างกัน
มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
กรณี ที่มีรายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วน
ได้ส่วนเสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่ งเป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนพึง
กระทากับคู่สัญญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิ พลในการมีสถานะเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและมีเงื่อนไขการค้าปกติหรื อราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบ
ได้ และไม่ก่อให้เกิ ดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ สามารถดาเนิ นการได้ตามปกติ ภายใต้หลักการที่ ท าง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาอนุมตั ิและจัดทารายงานสรุ ปเพื่อรายงานให้กบั คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส
สาหรั บกรณี ที่มีรายการระหว่างกันไม่เป็ นรายการทางการค้าปกติ บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีความเห็น โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริ ษทั ฯ จะพิจารณาให้ผปู ้ ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรื อผูต้ รวจสอบ
บัญชีเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการ
ประกอบการตัดสิ นใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมตั ิรายการดังกล่าวก่อนเข้าทา
รายการ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ และหากหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว บริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยรายการ
ระหว่างกันดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
การพิจารณาอนุมตั ิการทารายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผูท้ ี่อาจมีความขัดแย้งหรื อมีส่วนได้เสี ยในการทา
รายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงมติในการทารายการระหว่างกันนั้นๆ
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นโยบายหรื อแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนาคตหากบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จะกาหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดาเนิ นการค้าปกติและเป็ นราคาตลาดซึ่ งสามารถอ้างอิง
เปรี ยบเทียบได้กบั เงื่อนไขหรื อราคาที่เกิดขึ้นกับธุ รกิจประเภทเดียวกันที่บริ ษทั ฯ กระทากับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกันดังกล่าว ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริ ษทั ฯ
จะพิจารณาให้ผปู ้ ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรื อผูต้ รวจสอบบัญชีเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่าง
กันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสิ นใจและให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุ มัติรายการดังกล่าวก่ อนเข้าทารายการ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯจะเปิ ดเผยรายการ
ระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และหากหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ
ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้วบริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี ของ
บริ ษทั ฯ ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้การพิจารณาอนุมตั ิการทารายการระหว่างกัน
ดังกล่าว ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ หรื อข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กาหนดขึ้นและกรรมการ
จะต้องไม่อนุมตั ิรายการใดๆ ที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั ฯ และจะต้องเปิ ดเผย
รายการดังกล่าวคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะต้องฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึง
การปฏิบตั ิตามข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ
บริ ษทั ฯ และตามมาตรฐานบัญชี กาหนดโดยสมาคมนักบัญชี โดยเคร่ งครัด นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะไม่ทารายการระหว่างกันกับ
บริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดาเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษทั ฯ
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นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการ “การตัดสิ นใจ
ใด ๆ ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ เท่านั้น และควร
หลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์” โดยกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้อง หรื อมีส่วนได้เสี ยกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรื อการมีส่วนได้เสี ยของตนใน
รายการดังกล่าว และต้องไม่มีส่วนร่ วมในการพิจารณา รวมถึงอานาจการอนุมตั ิในธุรกรรมนั้น ๆ โดยมีนโยบายที่สาคัญ ดังนี้
1.

บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่กฎหมายหรื อ
หน่วยงานกากับดูแลกาหนดไว้อย่างเคร่ งครัด และเป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ

2.

บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีการจัดทาโครงสร้างและขั้นตอนการดาเนินกิจการที่ชดั เจน โปร่ งใส เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง

3.

บริ ษทั ฯ กาหนดให้กรรมการ และผูบ้ ริ หารทุกคนต้องรายงานการมีส่วนได้เสี ยเกี่ยวกับการบริ หารจัดการกิจการของ
บริ ษทั ฯ การปฏิบตั ิหน้าที่ท้งั ของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจ
กับบริ ษทั ได้ เช่น
-

การร่ วมถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริ ษทั ฯ

-

การร่ วมลงทุนหรื อมีผลประโยชน์กบั ผูค้ า้ ที่ประกอบธุรกิจกับบริ ษทั ฯ หรื อลูกค้าของบริ ษทั ฯ

-

การดารงตาแหน่งใด ๆ หรื อแม้แต่การเป็ นที่ปรึ กษาของผูค้ า้ ที่ประกอบธุรกิจกับบริ ษทั ฯ หรื อลูกค้าของบริ ษทั ฯ

-

การทาการค้าสิ นค้าหรื อการให้บริ การกับบริ ษทั โดยตรง หรื อทาการผ่านผูอ้ ื่น เป็ นต้น

อนึ่ง กรรมการ และผูบ้ ริ หาร ต้องรายงานให้ประธานกรรมการทราบ ผ่านเลขานุการบริ ษทั ตามแบบแจ้งรายงานการมี
ส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หารที่บริ ษทั ฯ กาหนด
4.

กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานต้องละเว้นการทารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง หรื อบุคคล หรื อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ ในกรณี ที่มีความจาเป็ นต้องทารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการนั้น
จะต้องเป็ นไปตามระเบียบของบริ ษทั ฯ หรื อที่คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ ด้วยความโปร่ งใสและเป็ นธรรม
เปรี ยบเสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก และคานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ

5.

กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็ นความลับ
ของบริ ษทั เช่น แผนงาน รายได้ ผลประโยชน์ มติที่ประชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ การประมูลราคา รวมไปถึงข้อมูล
สาคัญของบริ ษทั ฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเสี ยหายหรื อไม่ก็ตาม และต้องปฏิบตั ิตาม
นโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด

6.

บริ ษทั ฯ กาหนดให้กรรมการ และผูบ้ ริ หารที่มีส่วนได้เสี ยอย่างมีนยั สาคัญในลักษณะที่อาจทาให้กรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
รายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในวาระนั้น
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7.

บริ ษทั ฯ กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตามระเบียบและจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษทั ฯ ซึ่งถือเป็ นเรื่ องสาคัญที่ตอ้ งยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด เพือ่ ให้บริ ษทั ฯ เป็ นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจของผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยทุกฝ่ ายและจัดให้มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลเพื่อความเข้าใจในการถือปฏิบตั ิดว้ ย
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นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
บริ ษทั ฯ ตระหนักว่า พนักงานเป็ นปัจจัยแห่งความสาเร็ จของการบรรลุเป้าหมายของบริ ษทั ฯ ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็ น
นโยบายของบริ ษทั ฯ ที่จะให้การปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมทั้งด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว บริ ษทั ฯ ยึดแนวปฏิบตั ิ ต่อไปนี้
1.

ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุ ภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็ นปัจเจกชนและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์

2.

ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อพนักงาน

3.

ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของพนักงานอยูเ่ สมอ

4.

การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้วยความสุ จริ ตใจและตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของ
ความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น

5.

ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู ้ ความสามารถของพนักางาน โดยให้โอกาสอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ

6.

รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานทางความรู ้ทางวิชาชีพของพนักงาน

7.

ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด

8.

หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของ
พนักงาน หรื อคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

9.

บริ ษทั ฯ จัดให้มีช่องทางสาหรับการแจ้งเบาะแสการกระทาที่ไม่สุจริ ตหรื อข้อร้องเรี ยนต่างๆ รวมถึงการร้องเรี ยนในกรณี
ที่พนักงานไม่ได้รับความเป็ นธรรมตามระบบ และมีกระบวนการตอบสนองข้อร้องเรี ยน การคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน รวมถึง
แจ้งผลการดาเนินการต่อผูร้ ้องเรี ยนอย่างเป็ นธรรม

นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า
บริ ษทั ฯตระหนักถึงความสาคัญของการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าต่อความสาเร็ จของธุรกิจของบริ ษทั ฯ จึงมุ่งมัน่ ใน
การตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลยิ่งขึ้น โดยกาหนดนโยบายและข้อปฏิบตั ิไว้ ดังนี้
1.

ส่งมอบบริ การที่มีคุณภาพ ตรงตามหรื อสู งกว่าความคาดหวังของลูกค้าในราคาสมเหตุสมผล

2.

ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการบริ การ โดยไม่มีการกล่าวเกิน
จริ ง ซึ่งเป็ นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริ มาณ หรื อเงื่อนไขใดๆ ของบริ การนั้นๆ

3.

ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อสัญญาต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อสัญญาข้อ
ใดได้ตอ้ งรี บแจ้งให้ลูกค้ารับทราบ เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

4.

ผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบทุกหน่วยงานติดต่อกับลูกค้าด้วยควาสุ ภาพ มีประสิ ทธิภาพ และเป็ นที่ไว้วางใจได้ของลูกค้า

5.

บริ ษทั ฯ จัดให้มีช่องทาง ระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพการบริ การ ความปลดภัยจากการ
บริ การ รวมทั้งความรวดเร็ วในการตอบสนองหรื อดาเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว
รวมถึงแจ้งผลการดาเนินการต่อลูกค้า
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6.

รักษาความลับของลูกค้า และไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

7.

ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการบริ การของบริ ษทั ฯ ให้มีประสิ ทธิภาพ เป็ นประโยชน์กบั ลูกค้าสู งสุ ด

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรื อ เจ้ าหนี้
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้อย่างสม่าเสมอและเป็ นธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุ ด
ของบริ ษทั ฯ และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรม รวมถึงการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบตั ิตามพันธะสัญญา ให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาการแก้ปัญหาและหาทางออกที่
ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยมีแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1.

ไม่เรี ยกรับ หรื อไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการค้ากับคูค่ า้ และ/หรื อเจ้าหนี้

2.

กรณี ที่มีขอ้ มูลว่ามีส่วนในการเรี ยกหรื อการรับ หรื อการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตเกิดขึ้นต้องเปิ ดเผยรายละเอียด
ต่อคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้ และร่ วมกันแก้ไขปัญหา โดยยุติธรรมและรวดเร็ ว

3.

ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อสัญญาต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อสัญญา
ข้อใดได้ตอ้ งรี บแจ้งให้คู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้รับทราบล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ในการประกอบธุรกิจ โดยตระหนักถึงการเติบโตอย่างยัง่ ยืน สร้างผลประกอบการที่ดีและมัน่ คง รวมถึง
การให้ผลตอบแทนอย่างเป็ นธรรมตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ มีการเปิ ดเผยข้อมูลในการดาเนินงานข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ชัดเจน โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นทุกกลุ่มได้รับประโยชน์สูงสุ ด
อย่างเท่าเทียมกัน และเป็ นธรรม
แนวทางปฏิบัติ
1.

บริ ษทั ฯ แจ้งความคืบหน้าในการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ รวมถึงการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ขอ้ มูล
ทางการเงินอย่างถูกต้อง ทั้งการแจ้งโดยตรงผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนการประกาศบน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.atp30.com)

2.

บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับผูถ้ ือหุ้น ทั้งข้อกาหนดของบริ ษทั ฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.

บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น เสนอข้อเสนอแนะ และข้อมูลอื่นๆ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้
อย่างเต็มที่ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ

4.

บริ ษทั ฯ ดูแลไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยใช้ขอ้ มูลใดๆ
ของบริ ษทั ฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ และ/หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลลับของบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก และ/หรื อ
ดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ

5.

บริ ษทั ฯ จัดให้มีช่องทางสาหรับการแจ้งเบาะแสการกระทาที่ไม่สุจริ ตหรื อข้อร้องเรี ยนต่างๆ ครอบคลุมถึงเว็บไซต์
ไปรษณี ย ์ และโทรสาร และมีกระบวนการตอบสนองข้อร้องเรี ยน การคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน รวมถึงแจ้งผลการดาเนินการ
ต่อผูร้ ้องเรี ยนอย่างเป็ นธรรม
หนา้ 60

คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

6.

บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ในการประกอบธุรกิจ โดยคานึงถึงการเติบโตอย่างยัง่ ยืน สร้างผลประกอบการที่ดี มีกาไร อย่างต่อเนื่อง
และมัน่ คง ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผถู ้ ือหุ้น

7.

บริ ษทั ฯ แจ้งข้อมูลที่เป็ นจริ ง โปร่ งใส ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ แก่ผถู ้ ือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม
เพื่อประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุ้นโดยรวม

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลัก
ปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรื อล่วงรู ้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1.

ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

2.

ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม

3.

ไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
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นโยบายสาคัญและการติดตามให้ มีการปฏิบัติ
บริ ษทั ฯ จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานและกิจกรรมทางการเงินที่สาคัญโดย
ประสานงานร่ วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและผูต้ รวจสอบบัญชีรับอนุญาตที่บริ ษทั ฯ จ้างตรวจสอบ เพื่อควบคุมให้การทางาน
เป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและวิธีการตามที่บริ ษทั ฯ กาหนด
1.

นโยบายด้ านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็ นระบบตั้งแต่ปี 2556 – 2560 โดยการใช้บริ การของสานักตรวจสอบ
ภายนอก และบริ ษทั ฯ จัดตั้งฝ่ ายตรวจสอบภายในขึ้น ในปี 2561 เพื่อกากับดูแลการทางานในด้านต่างๆ และรายงาน
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่ในการให้คาปรึ กษา ตรวจสอบ และประเมินการควบคุมภายในระบบ
การบริ หารความเสี่ ยงเพื่อให้แน่ใจว่า ระบบการควบคุมภายในและระบบการบริ หารความเสี่ ยงและกระบวนการกากับ
ดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีข้ นึ อย่างเพียงพอ มีประสิ ทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

2.

นโยบายด้ านการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศ
บริ ษทั ฯ กาหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ในการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งที่เป็ นสารสนเทศด้านการเงิน และ
สารสนเทศเรื่ องอื่นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ได้รับสารสนเทศอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยสารสนเทศของบริ ษทั ฯ จะต้องจัดทาขึ้นอย่างรอบคอบ ชัดเจน กระทัดรัด เข้าใจง่ายและโปร่ งใส และ
ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศอย่างสม่าเสมอทั้งในด้านบวกและด้านลบ ระมัดระวังไม่ให้เกิดข้อสับสนในข้อเท็จจริ ง รวมทั้งจัด
ให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ้น ผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ

3.

นโยบายป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
บริ ษทั ฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญต่อการกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี โดยยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริ ต คุณธรรม และจริ ยธรรม ในการดาเนินธุรกิจ และเพื่อให้
มัน่ ใจว่า นักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันท่วงที สรุ ป
สาระสาคัญได้ดงั นี้
1.

กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฯ ที่มีสาระสาคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยงั มิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ อันนามาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผูอ้ ื่น โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ต้องงดการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ในช่วงเวลา 30 วันก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน

2.

บริ ษทั ฯ มีหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานที่สาคัญของบริ ษทั ฯ ให้สาธารณชนทราบโดยทันที
และอย่างทัว่ ถึง โดยผ่านสื่ อและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบายเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ กาหนด
เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีและเท่าเทียม
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3.

กรรมการและผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

4.

บริ ษทั ฯ กาหนดให้พนักงานทุกคนยึดมัน่ เกี่ยวกับการปกป้องรักษาความลับของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม
ต่างๆ ในการดาเนินธุรกิจ และห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ ื่นโดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริ ษทั ฯ
ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะหรื อดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
องค์กร

5.

การกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน
5.1

บริ ษทั ฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลพนักงาน ผูบ้ ริ หาร และ กรรมการบริ ษทั ในการนาข้อมูลภายในของ
บริ ษทั ฯ ไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนไปเปิ ดเผยให้แก่บคุ คลอื่น รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์รวมถึง
ยังถือปฏิบตั ิตามกฎของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่ องการ
รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารด้วย

5.2

บริ ษทั ฯ สื่ อสารเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อเตือนให้พนักงานทุกท่านทราบ โดยบรรจุรายละเอียดที่
สาคัญในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อให้ลูกจ้างทุกคนรับรู ้ รายละเอียดสาคัญคือ “ให้คานึงถึง
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ และสัญญาว่าจะไม่อาศัยตาแหน่ง หน้าที่ในความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ที่ทาให้บริ ษทั ฯ ต้องเสี ยหาย รวมทั้งจะต้องไม่นาเอาความลับ
ของบริ ษทั ฯ และ/หรื อของลูกค้าไปเปิ ดเผยให้คู่แข่งขันหรื อบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด”

4.

นโยบายด้ านบัญชีและการเงิน
บริ ษ ัท ฯ ให้ ค วามส าคัญ ต่ อ การท ารายงานทางบัญ ชี ก ารเงิ น ซึ่ งต้อ งถู ก ต้อ งสมบู ร ณ์ ต ามความเป็ นจริ ง ทัน เวลา
สมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้น หน่วยงานรัฐ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนั้นจึงกาหนดให้บุคคลากรทุกระดับ
จะต้องปฏิบตั ิตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึงข้อกาหนด
ทางบัญชีและการเงินของบริ ษทั ฯ และหลักการบัญชีที่ยอมรับทัว่ ไปอย่างเคร่ งครัด ดังนี้
1. ความถูกต้องของการบันทึกรายการ
การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริ ษทั ฯ จะต้องถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มี
ข้อจากัดหรื อข้อยกเว้นการบันทึกรายการตามความเป็ นจริ ง ตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับ และตามข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจครบถ้วนและเหมาะสม
2. รายการทางบัญชีและการเงิน
รายการทางบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริ ษทั ฯ จะต้องมีความถูกต้องชัดเจน มีขอ้ มูลที่เป็ นสาระสาคัญ
เพียงพอ รวมทั้งมี การเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานที่ ยอมรั บทั่วไป และเป็ นไปตาม
ระเบียบการบัญชีและการเงินของบริ ษทั ฯ พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงความถูกต้องของรายการบัญชีและ
การเงินของบริ ษทั ฯ เป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันของคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในรายการทางธุรกิจในขั้นตอนต่างๆ
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5.

นโยบายด้ านการปฏิบัติงานการเสียภาษี
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการเป็ นผูเ้ สียภาษีที่ดี ดังนั้น เพื่อให้มีการบริ หารจัดการด้านภาษี
ที่รัดกุม ส่งเสริ ม-สร้างมูลค่าและคุณค่าสู งสุ ดให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย มีการเสี ยภาษีอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด
ตลอดจนมีแนวทางในการวางแผนและปฎิบตั ิงานด้านภาษีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยความโปร่ งใสและเป็ น
ธรรม โดยตระหนักถึง ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับภาษีท้งั ทางตรงและทางอ้อม บริ ษทั ฯ จึงกาหนดนโยบายการปฏิบตั ิดา้ น
ภาษี ดังนี้
การวางแผนและแนวทาการปฏิบตั ิทางด้ านภาษี
1.

ดาเนินการบริ หารจัดการการวางแผนด้านภาษีอากร และการเสี ยภาษีอากรให้เป็ นไปตามข้อกาหนด ระเบียบ
ปฏิบตั ิ และกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั ฯ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย

2.

ดาเนินการนาส่งภาษีหรื อขอคืนภาษีอย่างถูกต้อง เหมาะสม และภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรื อกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกาหนด รวมถึงยึดมัน่ ในบทบาทหน้าที่การเป็ นพลเมืองที่ดี โดยการปฎิบตั ิตามกฎหมายภาษี เพื่อ
สะท้อนถึงความโปร่ งใสในการดาเนินงานด้านภาษี

3.

มีการศึกษาและพิจารณาผลกระทบทางภาษีเมื่อมีโครงการลงทุนหรื อมีธุรกรรมใหม่ รวมถึงเมื่อมีกฎหมายหรื อ
นโยบายทางภาษีอากรใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม กลยุทธ์ทางธุรกิจ ความถูกต้องตามกฎหมาย และ
ครอบคลุมถึงประโยชน์ของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย

6.

นโยบายด้ านการปฏิบัติตามกฎหมาย
บุ ค ลากรทุ ก ระดับ จะต้อ งปฏิ บัติ ต ามระเบี ย บ และข้อ ก าหนดตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ ง ทั้ง ในประเทศ และ/หรื อ
ต่างประเทศ และก่อนการปฏิบตั ิงานใดๆ ที่อาจมีขอ้ กฎหมายกาหนดไว้ จะต้องมีความระมัดระวังในการสอบทานอย่าง
รอบคอบ มีการตรวจสอบโดยผูท้ ี่รับผิดชอบ ว่าได้ถือปฏิบตั ิตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

หนา้ 64

คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Committee: RMC) ได้ให้ความสาคัญกับการบริ หาความเสี่ ยงของ
บริ ษทั ฯ ให้มีความชัดเจนครอบคลุมการบริ หารจัดการองค์กรให้มีภาพรวมอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล รวมถึงมีการ
เชื่อมโยงระบบการบริ หารจัดการอื่นๆ อย่างเป็ นระบบทัว่ ทั้งองค์กร โดยคานึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของ
องค์กร จึงได้กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ดังนี้
1.

บริ ษทั ฯ มีการจัดวางระบบและกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทาง
ธุรกิจ และบริ ษทั ฯ ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรที่จาเป็ นในด้านต่างๆ เพื่อให้การบริ หารความเสี่ ยงสามารถดาเนินการ
ควบคุมหรื อลดความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้อย่างสมเหตุสมผล

2.

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย, เสนอแนะแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงต่าง ๆ,
กาหนดกรอบมาตรฐานและกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ซึ่งรวมถึงการ
กากับดูแลให้ครอบคลุมกลยุทธ์หลักของบริ ษทั ฯ และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงพิจารณาติดตามและ
ประเมินผลการบริ หารความเสี่ ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ

3.

ให้กรรมการที่แต่งตั้งขึ้นสาหรับดาเนินการด้านต่างๆ ของบริ ษทั ฯ มีอานาจหน้าที่ในการบริ หารและจัดการความเสี่ ยง
ของบริ ษทั ฯ ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่กาหนดไว้

4.

ผูบ้ ริ หารได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ ยงแต่ละระดับในองค์กร มีหน้าที่บริ หารและจัดการความ
เสี่ ยง โดยมีพนักงานทุกระดับสนับสนุนการบริ หารความเสี่ ยง ผูบ้ ริ หารได้รับมอบหมายมีหน้าที่ติดตามและรายงานผล
การบริ หารความเสี่ ยงตามแนวทางที่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงกาหนด

5.

พนักงานมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามระบบบริ หารความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯ กาหนด รวมทั้งนากระบวนการบริ หารความเสี่ ยงเข้าเป็ น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบตั ิงาน เพื่อสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนต้องถือปฏิบตั ิ
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นโยบายสิ่งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ และตั้งใจที่จะปฏิบตั ิตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด โดยให้
ความสาคัญต่อกฎระเบียบที่กาหนดให้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ รวมถึงแนวทางปฏิบตั ิของมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยัง
รวมถึงการกาจัดขยะหรื อของเสี ยที่ผ่านการใช้งานในการดาเนินธุรกิจ และเศษวัสดุที่เหลือจากการให้บริ การ เพื่อไม่ให้เป็ นภาระ
และภัยอันตรายต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
1.

ปฏิบตั ิงานโดยให้ความร่ วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด

2.

จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (คปอ.) เพื่อรับผิดชอบดูแลความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของพนักงานในทุกระดับ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั
ฯ และกฎเกณฑ์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ซึ่ งกาหนดโดยผูว้ ่าจ้าง

3.

จัดทาเอกสารวิธีการทางาน จัดหาข้อมูลด้านเทคนิคในขอบเขตที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและปกป้องความเสี ยหายอันอาจ
เกิดต่อทรัพยากรบุคคล และสภาพแวดล้อม

4.

ส่งเสริ มพนักงานให้มีความรู ้ดา้ นความปลอดภัย และให้มีความคุน้ เคยกับวิธีการทางาน นโยบาย และกฎข้อบังคับ
เกี่ยวกับความปลอดภัย โดยการจัดการประชุมเรื่ องความปลอดภัย การจัดอบรมความปลอดภัย และการแนะนาเรื่ อง
ความปลอดภัยให้กบั พนักงานอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง

แนวทางปฏิบัติ
1.

มุ่งเน้นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม เนื่องจากมลภาวะด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ โดยการประเมินผล
กระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจากสิ่ งเหล่านั้น ก่อนมีกระบวนการใหม่

2.

หาวิธีการลดปริ มาณการใช้พลังงาน ลดระดับมลพิษและปริ มาณของเสี ยที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม

3.

พยายามพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจอันดีต่อพนักงานทุกคน
เพื่อให้การปฏิบตั ิและการบริ หารงานด้านสิ่ งแวดล้อมบังเกิดผลมากที่สุด

4.

ตระหนักถึงความสาคัญของการสื่ อสารกับชุมชนในท้องถิ่น เผยแพร่ นโยบายสิ่ งแวดล้อม ระบบจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม
และความคืบหน้าของการดาเนินโครงการให้พนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
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นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริ ษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนตามวิสัยทัศน์ขององค์กร “เราจะเป็ นผู้นาในการ
ให้ บริการรับส่ งบุคลากรให้ แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่ างๆ โดยมุ่งมั่นพัฒนาการบริการ เพื่อให้ เกิดความพึงพอใจแก่ผ้ใู ช้ บริการและ
สร้ างมาตรฐานการให้ บริการจนเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล” โดยการดาเนินธุรกิจอย่างมีหลักธรรมาภิบาลควบคู่กบั ความ
รับผิดชอบต่อสังคม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลสิ่ งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยผ่าน
กระบวนการดาเนินงานที่โปร่ งใสและตรวจสอบได้ บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทานโยบายด้านการพัฒนาความยัง่ ยืน (นโยบายฯ) ฉบับนี้
ขึ้นเพื่อเป็ นกรอบการบริ หารจัดการด้านการพัฒนาความยัง่ ยืนขององค์กรมีแนวทางการดาเนินงานกาหนดไว้ดงั นี้
การกากับดูแลกิจการที่ดี
ดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และมีหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางปฏิบตั ิของ
องค์กรในคู่มือการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล การบริ หารความเสี่ ยงที่
ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรเพื่อให้การดาเนินธุรกิจมีความต่อเนื่อง โดยก่อให้เกิดคุณค่าร่ วมและดูแลสิ ทธิประโยชน์ของผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่มอย่างสมดุลและเท่าเทียม
การสร้ างคุณค่าร่ วมทางสังคม
การบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิ ทธิภาพและเป็ นธรรม พัฒนาความรู ้และทักษะที่จาเป็ นตามแผนการพัฒนา
พนักงาน ส่งเสริ มความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการทางาน และสนับสนุนระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดี ส่งเสริ ม
ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานเคารพและปฏิบตั ิตามหลักสิ ทธิมนุษยชนสากล โดยยึดหลักความเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบตั ิ รวมถึง
สนับสนุนการมีส่วนร่ วมของบริ ษทั ฯ กับชุมชนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่พนักงาน ผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสี ย และชุมชนที่อาศัยอยูโ่ ดยรอบพื้นที่ธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยการสานความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ และความร่ วมมืออย่าง
เข้มแข็ง เพื่อลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน
ภายใต้นโยบายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน บริ ษทั ฯ สร้างสมดุลของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและการ
สร้างคุณค่าให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ดังนี้
1.

การเคารพสิ ทธิมนุษยชนของพนักงานโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ อันเนื่องมาจากความแตกต่าในเรื่ องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ เพศ
อายุ สี ผิว ศาสนา ความเชื่อหรื อวัฒนธรรม การให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็ นธรรมควบคู่ไปกับการปิ ดโอกาสใน
การรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ

2.

การยึดมัน่ ในหลักกากับดูแลกิจการ การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานการดาเนินงาน
ในระดับสากล ซึ่งครอบคลุมถึงคูค่ า้ ผูร้ ับเหมา และพันธมิตรทางธุรกิจ
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3.

การห่วงใยเอาใจใส่สุขภาพอนามัยของพนักงาน คูค่ า้ ผูร้ ับเหมา และพันธมิตรทางธุรกิจ และไม่มีการละเว้นในการ
ปฏิบตั ิตตามกฎ ข้อบังคับ มาตรฐานการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสม โดยให้ความสาคัญใน
การบูรณาการเพื่อลดการใช้ทรัพยากรหรื อการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด การป้องกันผลกระทบที่แหล่งกาเนิด
และการจัดการสิ่ งแวดล้อมในโครงการ เพื่อควบคุมให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด

4.

การสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมที่อยูใ่ นพื้นที่ดาเนินธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วมเพื่อให้
เข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริ ง ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และนาไปสู่การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

5.

การจัดทาฐานข้อมูลและกาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานที่ชดั เจน การเปิ ดเผยกระบวนการบริ หารจัดการและผลการ
ดาเนินงานให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยผ่านทางช่องทางที่เหมาะสมอย่างสม่าเสมอ เช่น รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
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นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะให้พนักงานและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันประกอบด้วยวงจร
เครื อข่ายการสื่ อสารข้อมูล ระบบซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการปฏิบตั ิการและประมวลผลข้อมูลเครื่ องคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่อ
พ่วง แฟ้ มข้อมูล และข้อมูลบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิ ภ าพ ไม่ขดั ต่อกฎหมายหรื อพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีมาตรฐานความ
ปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์และประสิ ทธิผลทางธุรกิจของบริ ษทั จึงกาหนดให้ถือปฏิบตั ิ ดังนี้
การกากับดูแลและบริหารจัดการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี (Governance of Enterprise IT)
การกากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจุดมุ่งหมายเพื่อทาให้แน่ใจว่า บริ ษทั ฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็ นเครื่ องมือในการสนับสนุน และสามารถบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ การบริ หารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีน้ นั ต้องมีการเชื่อมโยง
ระหว่างกระบวนการบริ หารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรและข้อมูลที่มีประสิ ทธิ์ภาพเพื่อสนับสนุนนโยบาย กลยุทธ์
เป้าหมายขององค์กรและการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม รวมทั้งมีการรายงานและติดตามการดาเนินงาน เพื่อให้มนั่ ใจว่า
เทคโนโลยีที่บริ ษทั ฯ นามาใช้งาน สามารถช่วยสนับสนุนกลยุทธ์และบรรลุวตั ถุประสงค์ในเชิงธุรกิจและสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน รวมทั้งเพิ่มมูลค่าให้กบั บริ ษทั ฯ โดยพิจารณาดาเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ความมั่นคงปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.

นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในทุกด้านของงานพร้อมกับพัฒนาบุคลากรของบริ ษทั ฯ ให้มีความรู ้
ความสามารถที่ทนั สมัย

2.

พนักงานจะต้องนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อส่งเสริ มกิจการของบริ ษทั ฯ ต้องไม่กระทาเพื่อประโยชน์ส่วน
บุคคล หรื อละเมิดจริ ยธรรมหรื อศีลธรรมอันดี

3.

ข้อมูลที่ได้บนั ทึกผ่านและเผยแพร่ ผา่ นระบบเทคโนโลยสารสนเทศถือเป็ นคามรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูลนั้นๆ ที่
จะต้องดูแลไม่ให้เกิดความผิดกฎหมาย หรื อละเมิดต่อบุคคลที่สาม

4.

ใช้ซอฟท์แวร์ที่ถูกกฎหมายและเป็ นมาตรฐาน

5.

การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน จะต้องได้รับการอนุมตั ิและปฏิบตั ิตามระเบียบที่กาหนดไว้

6.

เจ้าของข้อมูลจะต้องป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลที่สาคัญทางธุรกิจของตนเองจากการเข้าถึงภายนอก
หรื อการโจรกรรม และการบ่อนทาลาย เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกจของบริ ษทั ฯ จะดาเนินการอย่างต่อเนื่อง

7.

ผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อระบบสารสนเทศโดยรวม ที่ได้รับการมอบหมายจากบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ตอ้ งกาหนดมาตรการใน
การควบคุมและป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมัน่ คงและปลอดภัย รวมทั้งต้องติดตามให้บคุ ลากรทุกคน
ถือปฏิบตั ิตามข้อกาหนดโดยเคร่ งครัด
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นโยบายการรักษาความปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Policy)
1.

จัดให้มีหน้าที่ดูแลให้มีการกาหนดนโยบายความมัน่ คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

2.

ทาการสื่ อสารนโยบายดังกล่าวเพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิตามได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่าง
หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานด้านอื่นภายในบริ ษทั ฯ เพื่อให้มีการประสานงานและสามารถดาเนิน
ธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่ต้งั ไว้

3.

จัดให้มีการทบทวนนโยบายความมัน่ คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง หรื อเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั ฯ
แนวทางปฏิบัติ
1)

ห้ามใช้ทรัพยากรและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อกระทาการอันผิดกฎหมายและขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม
เช่น การจัดทาเว็บไซต์เพื่อดาเนินการค้าขาย หรื อเผยแพร่ สิ่งที่ผิดกฎหมาย หรื อขัดต่อศีลธรรมอันดี เป็ นต้น

2)

ไม่เข้าใช้เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ หรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ด้วยชื่อบัญชีผใู ้ ช้ของผูอ้ นื่ ทั้งที่ได้รับอนุญาต และไม่ได้
รับอนุญาตจากเจ้าของชื่อบัญชีผใู ้ ช้

3)

ห้ามเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลที่มีการป้องกันการเข้าถึงของผูอ้ นื่ เพื่อแก้ไข ลบ เพิ่มเติม หรื อคัดลอก

4)

ห้ามเผยแพร่ ขอ้ มูลของผูอ้ ื่น หรื อของหน่วยงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผูเ้ ป็ นจ้าของข้อมูลนั้นๆ

5)

ห้ามก่อกวน ขัดขวาง หรื อทาลายให้ทรัพยากรและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ของบริ ษทั ฯ เกิดความเสี ยหาย เช่น
การส่งไวรัสคอมพิวเตอร์ การป้อนโปรแกรมที่ทาให้เครื่ องคอมพิวเตอร์หรื ออุปกรณ์เครื อข่ายปฏิเสธการทางาน
(Denial of Service) เป็ นต้น

6)

ห้ามลักลอบดักรับข้อมูลในเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ของบริ ษทั ฯ และของผูอ้ นื่ ที่อยูร่ ะหว่างการรับและส่งใน
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์

7)

ก่อนการใช้งานสื่ อบันทึกพกพาต่างๆ หรื อเปิ ดไฟล์ที่แนบมากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไฟล์ที่ดาวน์โหลด
มาจากอินเทอร์เน็ต ต้องมีการตรวจสอบเพื่อหาไวรัสโดยโปรแกรมป้องกันไวรัสก่อนทุกครั้ง

8)

ผูใ้ ช้ตอ้ งไม่อนุญาตให้ผอู ้ นื่ ใช้บญั ชีใช้งานและรหัสผ่านของตน ในการเข้าใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ร่วมกัน

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management)
ต้องสอดคล้องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร (Corporate Risk Management) และครอบคลุมในเรื่ อง
ดังต่อไปนี้
1.

การกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูจ้ ดั การส่วนเทคโนโลยีมีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา จัดหาวิธีการหรื อแนวทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
ความเสี่ ยงหรื อจัดการความเสี่ ยงที่มีอยู่ แล้วนาเสนอให้กบั ผูบ้ ริ หารเพื่อพิจารณาในการจัดการความเสี่ ยงด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.

การระบุความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Related Risk)
2.1

ความเสี่ ยงด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม ได้แก่ ห้องศูนย์กลางข้อมูล (Data Center Room) ซึ่งเป็ นที่จดั เก็บ
ติดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) อุปกรณ์เครื อข่ายและอุปกรณ์อื่น ต้องมีการควบคุมการเข้า-ออกและ
การใช้งาน การตรวจสอบระบบต่างๆ เช่น ระบบเตือนอุณหภูมิภายในห้อง ระบบเตือนอัคคีภยั เป็ นต้น

2.2

ความเสี่ ยงด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ของบริ ษทั ฯ เพื่อป้องกันการใช้งานการ
ติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ปลอดภัยหรื อไม่ประสงค์ดี เช่น การดาวน์โหลดโปรแกรมจากภายนอกมาติดตั้ง ซึ่งอาจ
มีมลั แวร์ หรื อไวรัสคอมพิวเตอร์ หรื อมีช่องโหว่เชื่อมต่อเครื อข่ายภายนอก เข้าโจมตีเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
หรื อเครื่ องอื่นที่อยูบ่ นเครื อข่ายเดียวกัน เป็ นต้น

2.3

ความเสี่ ยงด้านการใช้งานระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ของบริ ษทั ฯ ต้องมีตรวจสอบและเฝ้าระวังการใช้งาน
เครื อข่ายภายในและระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีการจัดทาระบบป้องกันการเข้าถึงและการโจมตีจากภายนอกให้กบั
เครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และเครื่ องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) ที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานใช้งาน เช่น ระบบ
ป้องกันการเข้าออกใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ การกรองข้อมูลรับส่ง
อีเมล เป็ นต้น

2.4

ความเสี่ ยงด้านบุคคล ต้องมีการกาหนดสิ ทธิ์การใช้งานเข้าถึงระบบเครื่ องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื อข่ายต่างๆ
และข้อมูล ให้เป็ นไปตามสิ ทธิ์ที่พึงมี เพื่อป้องกันการเข้าแก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูล

3.

การประเมินความเสี่ ยงที่ครอบคลุมถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อจัดลาดับความสาคัญใน
การบริ หารจัดการความเสี่ ยง โดยกาหนดความเสี่ ยงไว้ 4 ประเภท ดังนี้
3.1

ความเสี่ ยงด้านเทคนิค ที่อาจเกิดขึ้นจากคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ถกู โจมตี

3.2

ความเสี่ ยงจากผูป้ ฏิบตั ิงาน ที่เกิดขึ้นจากการจัดการสิ ทธิ์ที่ไม่เหมาะสม ทาให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลเกินกว่าหน้าที่
และอาจทาให้เกิดความเสี ยหายกับข้อมูลสารสนเทศได้

3.3

ความเสี่ ยงจากภัยและสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่เกิดขึ้นจากภัยพิบตั ิหรื อธรรมชาติ รวมทั้งสถานการณ์อื่น เช่น
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การชุมนุมประท้วง เป็ นต้น

3.4

ความเสี่ ยงด้านบริ หารจัดการ ที่เกิดขึ้นจากแนวนโยบายที่ทาการใช้งานอยูอ่ าจไม่สอดคล้องกับความเสี่ ยงที่อาจ
เกิดขึ้น

4.

การกาหนดวิธีการหรื อเครื่ องมือในการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่บริ ษทั ฯ ยอมรับได้
จัดทาตารางลักษณะรายละเอียดความความเสี่ ยง (Description of Risk) โดยมีหวั เรื่ อง ชื่อความเสี่ ยง ประเภทความเสี่ ยง
ลักษณะความเสี่ ยง ปัจจัยความเสี่ยง และผลกระทบ เป็ นต้น กาหนดระดับโอกาสการเกิดเหตุการณ์และระดับความ
รุ นแรงของผลกระทบความเสี่ ยง รวมถึงการทาแผนภูมิความเสี่ ยง (Risk Map)

5.

กาหนดตัวชี้วดั ระดับความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk Indicator) รวมถึงจัดให้มีการ
ติดตามและรายงานผลตัวชี้วดั ต่อผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถบริ หารและจัดการความเสี่ ยงได้อย่างเหมาะสม
และทันต่อเหตุการณ์
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นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ เคารพสิ ทธิความเป็ นส่วนตัวและให้ความสาคัญต่อการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหรื อทา
ธุรกรรมกับบริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทานโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ข้ นึ เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการกากับดูแล
และการบริ หารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนและเหมาะสม ดังต่อไปนี้
1.

ขอบเขตการบังคับใช้
นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีผลบังคับใช้กบั การปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกคน ซึ่งหมายถึงพนักงาน

ประจา พนักงานสัญญาจ้างงานแบบระบุระยะเวลาสิ้นสุ ดสัญญา พนักงานชัว่ คราว และผูร้ ับเหมา รวมถึงผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลในนามบริ ษทั ฯ
2.

คานิยาม
“ข้อมูลส่วนบุคคล”

หมายถึง

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้ ไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรม
โดยเฉพาะ

“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว”

หมายถึง

ข้อมูลที่เป็ นเรื่ องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความ
ละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเสี่ ยงในการเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม
เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ
ศาสนาหรื อปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูล
สุ ขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูล
ชีวภาพ หรื อข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใน
ทานองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประกาศกาหนด

“การประมวลผล”

หมายถึง

การดาเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย การลบ หรื อ
การทาลายข้อมูลส่วนบุคคล

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”

หมายถึง

บุคคลธรรมดาซึ่งเป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ขอ้ มูลส่วนบุคคล
สามารถระบุตวั ตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม

“ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”

หมายถึง

บุคคลหรื อนิติบคุ คลซึ่งมีอานาจหน้าที่ตดั สิ นใจเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”

หมายถึง

บุคคลหรื อนิติบคุ คลซึ่งดาเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้
หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสัง่ หรื อในนามของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ บุคคลหรื อนิติบคุ คล ซึ่งดาเนินการดังกล่าวไม่เป็ นผูค้ วบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล
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3.

การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
3.1

บริ ษทั ฯ จะดาเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วย
กฎหมายและเป็ นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะทาเพียงเท่าที่จาเป็ นแก่การดาเนินงานภายใต้วตั ถุประสงค์
ของบริ ษทั ฯ เท่านั้น

3.2.

บริ ษทั ฯ จะดาเนินการให้เจ้าของข้อมูลรับรู ้ ให้ความยินยอมตามแบบวิธีการของบริ ษทั ฯ กรณี ที่จดั เก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล บริ ษทั ฯ จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งก่อนทาการเก็บ
รวบรวม เว้นแต่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเข้าข้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรื อกฎหมายอื่นกาหนดไว้

4.

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรื อใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล
4.1.

บริ ษทั ฯ จะดาเนินการเก็บรวมรวมหรื อใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงาน
ของบริ ษทั ฯ หรื อเพื่อปรับปรุ งคุณภาพในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ/หรื อเพื่อปฏิบตั ิตาม
กฎหมายหรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ จะจัดเก็บและใช้ขอ้ มูลดังกล่าว
ตามระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลหรื อตามที่กฎหมายกาหนดไว้เท่านั้น

4.2.

5.

บริ ษทั ฯ จะไม่กระทาการใดๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม เว้นแต่
(1)

ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

(2)

เป็ นการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลหรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
5.1.

บริ ษทั ฯ จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้บคุ คลใดโดยปราศจากความยินยอมและจะ
เปิ ดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้

5.2.

บริ ษทั ฯ อาจมีความจาเป็ นในการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลต่อบุคคลหรื อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และการให้บริ การแก่เจ้าของข้อมูล โดยในการเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลให้แก่บคุ คลดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะดาเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็ น
ความลับและไม่นาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อนื่ นอกเหนือจากขอบเขตที่บริ ษทั ฯ ได้กาหนดไว้

5.3.

บริ ษทั ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด เช่น การเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกากับดูแล รวมถึงในกรณี ที่มีการร้องขอให้
เปิ ดเผยข้อมูลโดยอาศัยอานาจตามกฎหมาย
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6.

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล
6.1. บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
กฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด และแนวปฏิบตั ิดา้ นการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของ
บริ ษทั และบุคคลอืน่ ที่เกี่ยวข้อง
6.2. บริ ษทั ฯ สนับสนุนและส่งเสริ มให้พนักงานมีความรู ้และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บ
รวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อให้บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิ
ตามนโยบายและกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและ มีประสิ ทธิภาพ

7.

สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
7.1.

สิ ทธิขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน หรื อขอให้เปิ ดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม

7.2.

สิ ทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

7.3.

สิ ทธิขอให้ดาเนินการลบหรื อทาลาย หรื อทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ น
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคล

7.4.

สิ ทธิขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล

7.5.

สิ ทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอน
ความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้ให้ความยินยอม
ไว้แล้ว

8.

7.6.

สิ ทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

7.7.

สิ ทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ อาจทาการปรับปรุ งหรื อแก้ไขนโยบายฉบับนี้เป็ นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดตามกฎหมาย การ

เปลี่ยนแปลงการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ โดยบริ ษทั ฯ จะประกาศแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน
ช่องทางการติดต่อ: บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) เลขที่ 9/30 หมู่ที่ 9 ตาบลบางนาง อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทรศัพท์: 66 (0) 38 468 788 โทรสาร: 66 (0) 38 468 788
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นโยบายต่อต้านการให้ สินบนและการคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ มี นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์ รัปชั่นอย่างสิ้ นเชิ ง (Zero-Tolerance Policy) และถื อปฏิบัติตาม
กฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่ ในประเทศไทย บริ ษทั ฯ จะไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมในการ
ให้สินบนและการคอร์ รัปชัน่ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และมุ่งมัน่ ที่จะนาระบบที่มีประสิ ทธิ ผลมาใช้ในการต่อต้านการให้สินบน
และการคอร์รัปชัน่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนของบริ ษทั ฯ ต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมในการคอร์ รัปชัน่ การให้/ รับสิ นบนแก่/
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน เช่น บุคคลของบริ ษทั ต่างๆ ที่มีธุรกรรมร่ วมกับบริ ษทั ฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาหรื อ
คงไว้ซ่ ึ งธุ รกิจ หรื อข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขัน นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์ รัปชั่นฉบับนี้ ได้กาหนดเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้านการสิ นบนและการคอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั ฯ โดยครอบคลุม ในเรื่ องต่อไปนี้
1.

ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ดาเนินการหรื อยอมรับหรื อให้การสนับสนุนการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ใน
ทุกรู ปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงผูร้ ับจ้างหรื อผูร้ ับจ้างช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และกาหนดให้มีการสอบทานการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ นี้อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิให้สอดคล้อง
กับนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อกาหนด ข้อบังคับ ประกาศ และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

2.

มาตรฐานการต่ อ ต้า นทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น เป็ นส่ ว นหนึ่ งของการด าเนิ น ธุ ร กิ จ และเป็ นหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการของบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูบ้ งั คับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผูส้ ่ งมอบหรื อผูร้ ับเหมาช่วงที่จะมีส่วนใน
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิเพื่อให้การดาเนินการด้านการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ บรรลุตามนโยบายที่
กาหนด

3.

บริ ษทั ฯ พัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัป ชั่นให้ สอดคล้องกับ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้องรวมถึ งหลักปฏิ บัติ ด้า น
ศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรื อสุ่ มเสี่ ยงต่อการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ และนามา
จัดทาเป็ นคู่มือแนวทางในการปฏิบตั ิแก่ผเู ้ กี่ยวข้อง

4.

บริ ษทั ฯ ไม่กระทาหรื อสนับสนุ นให้สินบนในทุกรู ปแบบ ทุกกิ จกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึ งการควบคุม การ
บริ จาคเพื่อการกุศล การบริ จาคแก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความโปร่ งใส
และไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรื อเอกชนดาเนินการไม่เหมาะสม

5.

บริ ษทั ฯ จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่าเสมอเพื่อป้ องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบตั ิที่ไม่เหมาะสม โดย
เฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ

6.

บริ ษทั ฯ จัดให้มีความรู ้ดา้ นการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ แก่คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานเพื่อส่ งเสริ ม
ความซื่อสัตย์สุจริ ต และรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่ อให้เห็นความมุ่งมัน่ ของบริ ษทั ฯ

7.

บริ ษทั ฯ จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่ งใสและถูกต้องแม่นยา
บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้มีการสื่ อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อพนักงานและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควร

สงสัย โดยมัน่ ใจได้ว่าผูแ้ จ้งเบาะแสได้รับการคุม้ ครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็ นธรรมหรื อกลัน่ แกล้งด้วยประการใด
รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
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นโยบายการเคารพสิ ทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญต่อการเคารพสิ ทธิมนุษยชนด้วยความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันโดย
คานึงถึงศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ และเสรี ภาพของบุคคล และไม่แบ่งแยกความแตกต่างในเรื่ องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ สัญชาติ สี ผิว เพศ
อายุ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ชนชั้น ความพิการ สถานภาพการสมรส สถานภาพทางกายภาพและสุ ขภาพ สถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจหรื อสังคม ความเชื่อทางสังคม การศึกษาอบรม หรื อความคิดเห็นทางการเมือง และอื่นๆ ตามหลักการพื้นฐาน
ที่สาคัญของกฎหมายสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน ซึ่งต้องปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่ งครัด
แนวทางปฏิบัติ
1.

ให้โอกาสกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน อย่างเท่าเทียมกันในการทางาน ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการ
ทางาน ประกาศ และคาสั่งต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ที่ชอบด้วยกฎหมายเดียวกัน

2.

ให้ความสาคัญด้านแรงงาน โดยปฏิบตั ิต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่าง
เป็ นธรรม

3.

ปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมในทุกกระบวนการการจ้างงาน ตั้งแต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาทางานและวันหยุด การ
มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การฝึ กอบรมพัฒนา และอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ

4.

ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดหรื อคุกคาม ไม่ว่าจะเป็ นทางวาจา หรื อทางการกระทาต่อบุคคลอื่น ไม่เลือกปฏิบตั ิ
หรื อกีดกันผูห้ นึ่งผูใ้ ด

5.

ส่งเสริ มให้บคุ ลากรทุกคนมีความตระหนักและสานึกในสิ ทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อบุคคลอื่นและ
สังคม

6.

บริ ษทั ฯ ไม่ใช้แรงงานบังคับ หรื อแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการลงโทษที่เป็ นการข่มขู่ คุกคาม หรื อการ
ใช้ความรุ นแรงในรู ปแบบใดต่อร่ างกายหรื อจิตใจบุคลากรทุกคน

7.

ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการตามความสามารถอย่างเหมาะสม เป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน

8.

จัดสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทางาน รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ที่จาเป็ น เพื่อสุ ขอนามัยที่ดีและความปลอดภัยสาหรับการ
ทางาน

9.

ส่งเสริ มและสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึ กอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างสม่าเสมอ เพื่อเรี ยนรู ้และ
เสริ มสร้างความชานาญในวิชาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิ ทธิภาพในการทางานแก่องค์กร รวมถึงการบริ การลูกค้า
ได้อย่างครอบคลุมและเพียงพอในทุกกระบวนการ

10.

จัดหาระบบและอุปกรณ์ความปลอดภัยตามข้อกาหนดและกฎหมายสาหรับพนักงาน ลูกค้า รวมถึงทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงานหรื ออาจส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน สิ่ งแวดล้อมและชื่อเสี ยงของ
ลูกค้า

11.

เปิ ดโอกาส และมีช่องทางให้พนักงานสามารถร้องทุกข์ หรื อเสนอแนะเรื่ องต่างๆ ที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานผ่านช่อง
ทางการติดต่อ: บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) เลขที่ 9/30 หมู่ที่ 9 ตาบลบางนาง อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทรศัพท์: 66 (0) 38 468 788 โทรสาร: 66 (0) 38 468 788
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การติดตามดูแลให้ มีการปฏิบัติ
บริ ษทั ฯ กาหนดให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ ทา
ความเข้าใจและถือปฏิบตั ิตามนโยบายและข้อปฏิบตั ิที่กาหนดไว้ในคู่มือนี อย่างเคร่ งครัด ผูบ้ ริ หารทุกระดับในองค์กรจะต้อง
รั บผิดชอบดู แล และถื อเป็ นเรื่ องสาคัญที่จะดาเนิ นการให้พ นักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ และปฏิ บตั ิตามคู่มือ
จรรยาบรรรณของบริ ษทั ฯ อย่างจริ งจัง หากกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานผูใ้ ดกระทาผิดหลักการการกากับดูแลกิจการตามที่
กาหนดไว้ จะได้รับโทษทั้งทางวินยั และหากมีการกระทาที่เชื่อได้ว่าทาผิดกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของรัฐ บริ ษทั ฯจะ
ส่งเรื่ องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดาเนินการต่อไป
หากพนักงานพบเห็นการกระทาผิดกฎหมาย และ/หรื อหลักการกากับดูแลกิจการตามที่กาหนดไว้ในคู่มือนี้ ให้แจ้งข้อ
ร้องเรี ยนหรื อข้อกล่าวหาไปยังประธานกรรมการบริ ษทั ประธานกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หารสู งสุ ด หรื อกรรมการบริ หารของ
บริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการตรวจสอบโดยไม่เปิ ดเผยชื่ อผูแ้ จ้งเบาะแส เพื่อคุม้ ครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูแ้ จ้งข้อ
ร้องเรี ยนดังกล่าว
ทางการติดต่อ: บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) เลขที่ 9/30 หมูท่ ี่ 9 ตาบลบางนาง อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทรศัพท์: 66 (0) 38 468 788 โทรสาร: 66 (0) 38 468 788
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จุดมุ่งหมายของเรา
วิสัยทัศน์
เราจะเป็นผู้นำในการให้บริการรับส่งบุคลากรให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมุ่งมัน่ พัฒนาการบริการ
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการและสร้างมาตรฐานการให้บริการจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
•
•
•

รักษาฐานธุรกิจให้เขม้ แข็ง เสริมสร้างการเติบโต และขยายฐานธุรกิจอยา่ งต่อเนื่องสู่ความยัง่ ยืน
ปรับใช้เทคโนโลยีในการใหบ้ ริหารและควบคุมการเดินรถเพื่อความปลอดภัย และตอบสนองความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการอยา่ ง
สม่าเสมอ
พัฒนาและเสริมสรา้ งศักยภาพของบุคลากรใหม้ ีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานอยา่ งมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การในดำเนินงานของบริษัท
•
•
•
•

รักษาฐานลูกค้าเดิม และควบคู่ไปกับสร้างฐานลูกค้าใหม่ ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ
พัฒนาระบบปฏิบัติการ และมาตรฐานการใหบ้ ริการรับสง่ บุคลากรอยา่ งตอ่ เนื่อง
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการ และผูข้ ับขี่ใหไ้ ด้มาตรฐาน
ใหค้ วามสาคัญและเสริมสรา้ งความพึงพอใจแกผ่ ใู้ ช้บริการ
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การบริหารจัดการด้านความยั่งยืน
ตลอดระยะเวลาการดาเนินธุรกิจที่ผา่ นมาพบวา่ การปรับตัวอยา่ งรวดเร็วและทันตอ่ สถานการณป์ ั จจุบันถือเป็ นปั จจัยสาคัญของ
ความกา้ วหนา้ ทางธุรกิจ โดยบริษัทนานโยบายความปลอดภัยในการใหบ้ ริการรถโดยสารขนสง่ บุคคลากรมาโดยตลอด เป็ นบริษัทผูน้ าใน
การใช้รถโดยสารที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้บริการขนส่งพนักงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมให้คาปรึกษาด้านการบริหารจัดการเดินรถแก่
ลู ก ค้ า เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การใช้ ท รั พ ยากรคุ้ ม ค่ า ที่ สุ ด ส าหรั บ ลู ก ค้ า จึ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ของบริ ษั ท และโรงงานชั้ น น าต่ า งๆ ในนิ ค ม
อุตสาหกรรมภาคตะวันออก และพื้นที่ใกล้เคียง
ในโลกยุคปั จจุบัน คนสว่ นใหญม่ ีความตอ้ งการไดร้ ับการตอบสนองความตอ้ งการอยา่ งรวดเร็ว ธุรกิจจึงมีความจาเป็ นตอ้ งปรับ
กระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หนึ่งในวิธีการที่จะให้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังคือการร่วมมือกันระหว่างองค์กรและผูม้ ีส่วนได้เสีย
เพื่อเสริมสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขัน และเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความตอ้ งการของลูกคา้ และสรา้ งโอกาสทางธุรกิจเพิ่ม
การร่วมมือกันนี้ยังสร้างประโยชนแ์ ละเสริมความแข็งแกร่ง เพื่อการเติบโตอยา่ งยัง่ ยืนในอนาคต
บริษัทไดเ้ ตรียมมอบคุณคา่ การเดินทางจากการสรา้ งสรรคส์ ิ่งใหมใ่ นการใหบ้ ริการ “Journey with innovation”
ด้วยแนวคิด “บริษทั มิเพียงส่งมอบบริการด้วยความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ และความสะดวกสบายเท่านัน้ การสร้างประโยชน์และ
รับผิดชอบตอ่ ผูม้ สี ว่ นไดเ้ สียทัง้ กระบวนการเป็ นวิธกี ารขับเคลื่อนการพัฒนาอยา่ งยัง่ ยืน เพื่อสง่ เสริมให้ธรุ กิจเติบโตไดอ้ ยา่ งตอ่ เนื่อง”
ทัง้ นี้ การดาเนินการภายใต้การบริหารจัดการที่ดี เริ่มจากพนักงานที่มีประสิทธิภาพ และทางานอยา่ งมีประสิทธิภาพ ในฐานะฟั นเฟื อง
สาคัญตอ่ ความยัง่ ยืนของบริษัท และสง่ ตอ่ ไปยังสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้ ม

กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน
Items
I-Solution

Reasonable Price
Communication
Reliability

•
•
•

Branding
Service mind

•
•

Knowledge Management
Solution Management
Cost Management
Time Management
Innovation
Anti-Corruption

•
•
•
•
•

Safety

C A R E
I-Operation

•

Social
Responsibility

Environmental
Responsibility

✓

✓
✓

✓
✓
✓
•

✓
✓
✓
✓
✓

✓

•
•
•

•

•

•

✓

✓

✓

•
•

✓
✓

✓

✓

•
•
•

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

•
•

Professional
Regulatory Compliance
Customer satisfaction
Training

•
•
•
•
•

Health
Human Right
Comfort
Emission

Economic
Success

✓

Quality
ISO Standard
•

I-Service

•
•

✓

✓
✓
✓
✓

Note: I ย่อมาจาก Innovation
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท เอทีพ3ี 0 จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็ นผูใ้ หบ้ ริการรถโดยสารขนสง่ บุคลากรระหวา่ งแหลง่ ที่พักอาศัยในเขตชุมชน
ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ โดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ซึ่งได้รับใบอนุญาตผูป้ ระกอบการ
ขนสง่ ไมป่ ระจาทางจากกรมการขนสง่ ทางบก โดยบริษัทมีรถโดยสารที่ใหบ้ ริการ 2 รูปแบบ
(หนว่ ย: คัน)
ประเภทยานพาหนะบริการ
รถโดยสารของบริษทั
รถโดยสารรถรว่ มบริการ
265
4
รถบัส
42
รถมินิบัส
216
65
รถตู้

หมายเหตุ: ปั จจุบันบริษัทฯ มีลูกค้าจานวน 55 ราย ให้บริการขนส่งผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 15,000 – 20,000 คน

นอกจากนี้ บริษัทได้นามาตรฐานการบริหารความปลอดภัยทางถนน (BSI ISO39001: 2012 Road traffic safety management
system) มาใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการเดินรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ
้ ริการตอ่ ลูกคา้ ใหเ้ กิดความพึงพอใจมากที่สุด อีกทัง้
การให้ความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานขับรถตัง้ แต่กระบวนการสรรหา ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การ
อบรม การสรา้ งจิตสานึกในการใหบ้ ริการและปลูกฝั งการใสใ่ จตอ่ คุณภาพชีวิตและทรัพยส์ นิ ของผูโ้ ดยสารและผูร้ ว่ มใช้เสน้ ทาง
แนวโนม้ สาหรับปี 2565 บริษัทมุง่ เนน้ ขยายฐานตลาดการใหบ้ ริการภาคขนสง่ ผูโ้ ดยสารในเขตภาคตะวันออกและเขตภาคกลาง
▪
ขยายฐานกลุ่มลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมที่ผลิตต่อเนื่อง
▪
ขยายฐานกลุม่ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้ งกับบริษัทสัญชาติญี่ป่ นุ รายใหญ่
โดยเนน้ การใช้บริการรับส่งที่มีคุณภาพและการนาเทคโนโลยีต่างๆ มาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า
รวมถึงการเพิ่มความสะดวกสบาย รวมถึงการช่วยลดตน้ ทุนใหแ้ กล่ ูกคา้ เพิ่มศักยภาพการแขง่ ขันมากขึ้น
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้และการประเมินประเด็นที่สำคัญ
บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดทารายงานฉบับนี้เพื่อแสดงถึงความมุง่ มัน่ ในการเปิ ดเผยขอ้ มูลการดาเนินธุรกิจ
ที่สาคัญอยา่ งถูกต้องและโปร่งใส เพื่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมัน่ ในการดาเนินงาน

แนวทางการดำนินงาน
บริษัทจัดทารายงานความยัง่ ยืนประจาปี 2564 ตามแนวทางการจัดทารายงานการพัฒนาอยา่ งยัง่ ยืน โดยขอบขา่ ยของรายงานฉบับนี้
สอดคล้องกับกรอบการรายงานของตลาดหลักทรัพยแ์ ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) โดยเนื้อหา ที่รายงานจะสอดคล้องกับบริบทของธุรกิจ
การประเมินประเด็นที่สาคัญตอ่ ความยัง่ ยืนของบริษัทและผูม้ ีสว่ นไดเ้ สีย รวมถึงนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการประเด็นที่สาคัญ
และรายงานผลการดาเนินงาน
•
ดา้ นเศรษฐกิจ (Economic)
•
ด้านสังคม (Social)
•
ดา้ นสิ่งแวดลอ้ ม (Environment)

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้กาหนดแนวทางการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมต่อความต้องการของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบและเขา้ ถึงความคาดหวัง ตลอดจนนาขอ้ คิดเห็นที่ไดร้ ับมาวิเคราะหแ์ ละเขา้ กับกระบวนการตัดสินใจในการดาเนินธุรกิจ
กลุ่มผูม้ สี ว่ นไดเ้ สีย
พนักงาน

วิธีการมีสว่ นรว่ ม
• การประเมินผล

➢ ค่าตอบแทน สิทธิประโยชนแ์ ละสวัสดิการ

• การสารวจความพึงพอใจ และการร้องเรียน

➢ การรักษาพนักงาน

ผา่ นหัวหนา้ งาน
• การได้รับการไว้วางใจ และสร้างสัมพันธ์ที่ดี

ลูกค้า

• การสารวจความพึงพอใจ
• ระบบและช่องทางการรอ้ งเรียน, เสนอแนะ

• กระบวนการคัดเลือก

คูค่ า้

ความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นไดเ้ สีย

➢ ความกา้ วหนา้ ในอาชีพ
➢ การพัฒนาศักยภาพ
➢ การบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ เช่น ไมม่ ีรถเสียระหว่าง

ใหบ้ ริการ ตรงตอ่ เวลา ติดตอ่ สะดวก
➢ ความสามารถในการแกไ้ ขปั ญหาได้อยา่ งเหมาะสมและ
ทันเวลา
➢ ความปลอดภัยในการใช้บริการ
➢ การจัดซื้อจัดจา้ งที่โปรง่ ใส เป็ นธรรมและตรวจสอบได้

• กระบวนการประเมินผลประจาปี
• การแถลงผลประกอบการทุกไตรมาส

ผูถ้ ือหุ้น

ประจาปี และการเปิ ดเผยขอ้ มูลสาคัญตา่ งๆ

• การจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี

➢ ดาเนินกิจการอยา่ งโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็ นธรรม
➢ ธุรกิจมีผลประกอบการที่ดี
➢ ดาเนินธุรกิจภายใต้การกากับกิจการที่ดี

• ช่องทางการสื่อสาร

คูแ่ ขง่
สังคมชุมชน
ภาครัฐ

• การดาเนินงานทางธุรกิจ

➢ ประพฤติปฏิบัติภายใตก้ รอบกติกาการแขง่ ขันที่ดี

• การมีสว่ นรว่ มในกิจกรรมชุม
• ช่องทางการร้องเรียน

➢ อยูร่ ว่ มกันอยา่ งยัง่ ยืน
➢ ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

• รายงานผลการดาเนินธุรกิจและผลการ

➢ ปฏิบัติงานสอดคลอ้ งกับกฎหมาย ระเบียบ ขอ้ บังคับ

ปฏิบัติงานตามที่หนว่ ยงานที่เกี่ยวขอ้ ง
กาหนด

➢ เปิ ดเผยขอ้ มูลการดาเนินงาน
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การประเมินประเด็นที่สำคัญและเชื่อมโยงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ขัน้ ตอนการประเมินประเด็นสาคัญต่อความยัง่ ยืน
1.

การะบุประเด็นสาคัญ:
ปั จจัยภายใน:

ปั จจัยภายนอก:
2.

การจัดลาดับประเด็นที่สาคัญ:

บริษัทไดก้ าหนดขอบเขตการวิเคราะหป์ ระเด็นที่มีความสาคัญตอ่ ความยัง่ ยืนดังนี้
วิเคราะห์จากประเด็นความยัง่ ยืนทีส่ ง่ ผลกระทบต่อห่วงโซ่คุณค่าเพื่อความยัง่ ยืนในระยะสัน้
และระยะยาว โดยครอบคลุม ตัง้ แตก่ ิจกรรมการเตรียมความพรอ้ มกอ่ นใหบ้ ริการจนกระทัง่
ส่งมอบริการ รวมถึงปั จจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ความยัง่ ยืน
ขององคก์ ร
วิเคราะห์จากประเด็นที่อยูใ่ นความสนใจของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสีย แนวโนม้ ของประเทศไทยและ
ของโลก และเป้าหมาย การพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน
นาประเด็นทีอ่ ยูใ่ นความสนใจจากปั จจัยภายในและภายนอกมาพิจารณา และให้ความ
ความสาคัญโดยกลุม่ ของผูม้ ีสว่ นไดเ้ สีย และผูบ้ ริหาร
ดังแสดงตามภาพ

ประเด็นความยัง่ ยืนทีส่ าคัญ

บริษัทกับความยัง่ ยืน

การกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance)

ขอบเขตของผลกระทบ
ภายในองคก์ ร
ผูม้ สี ว่ นไดเ้ สีย
ภายนอกองคก์ ร

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
แนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance)
การดาเนินงาน

การแกป้ ั ญหา (I-Solution)
• การสร้างเครื่องหมายการค้า
• เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านระบบและการมีส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนได้เสีย

การปฏิบัติงาน (I-Operation)
•

ความเป็ นเลิศด้านปฏิบัติการ

•

AI Platform

การบริการ (I-Service)
•

ศูนยฝ์ ึ กอบรม-พัฒนา

•

บุคลากร
ความปลอดภัย
(Safety)

การสรา้ งคุณคา่ รว่ ม
การพัฒนาบุคลากร (Personal Development)
การสรา้ งแรงจูงใจ (Talent Retention)
ความปลอดภัยในการให้บริการ (Safety service)
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และชีวอนามัย (Occupational
safety and health)

การกำหนดแนวทางการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ประเด็นสาคัญด้านความยัง่ ยืนที่ผา่ นการพิจารณาและเห็นชอบแล้วจะนามาใช้ในการกาหนดทิศทางการดาเนินงาน ในระดับ
แผนงาน/ โครงการ และนาไปกาหนดเป็ นกลยุทธใ์ นการขับเคลื่อนธุรกิจใหต้ อบสนองตอ่ ความตอ้ งการของกลุม่ ผูม้ ีสว่ นไดเ้ สีย และ
เหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจในปั จจุบัน
รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
Sustainability Report of ATP30 Public Company Limited

8

บริษัทกับความยั่งยืน
กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน
การเดินทางสูค่ วามยัง่ ยืนของบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงและคุณคา่ ที่บริษัทสง่ มอบ เป็ นกรอบกากับดา้ นบนอีกทัง้ มีการกากับดูแล
กิจการ และจรรยาบรรณที่ดีเป็ นกรอบกากับอีกด้าน

คุณค่าทีบ่ ริษทั ส่งมอบ “Journey with innovation”
I-Solution
➢ การสร้างเครื่องหมายการค้า
(Branding)
➢ เป็ นผูเ้ ชี่ยวาญดา้ นระบบและการมี

I-Operation

I-Servicing

➢ ความเป็ นเลิศด้านปฏิบัติการ
(Operational excellence)
➢ AI Platform

➢ ศูนยฝ์ ึ กอบรม-พัฒนา
(Training Development Center)
➢ การสรา้ งคุณคา่ รว่ ม
(Value co-creation)

• การคัดสรร
(Selection)
• การสารวจเสน้ ทาง
(Route survey)

• ดาเนินการตามความต้องการลูกค้า
(Operate customer requirement)
• การควบคุมมาตรฐานการทางาน
(Control operation standard)

• บริหารเวลาและจุดรับผูโ้ ดยสาร
(Time & pick up point management)
• มาตรฐานการตรวจสอบรถ
(Vehicle standard checking)
• การควบคุมภายใน
(Internal control)

• การซ่อมบารุงเชิงป้องกัน
(Preventive Maintenance)
• การตอบสนองลูกคา้
(Customer feedback)
• การควบคุมคา่ ใช้จา่ ย
(Cost Control)
• การพัฒนาด้านนวัตกรรม
(Innovation)
• การเรียกเก็บค่าบริการ (Billing)

ส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนได้เสีย
(Expert system & engagement)
• การสื่อสารกับลูกค้า
(Customer communication)
• ออกแบบการแกไ้ ขปั ญหาไดต้ รง

ตามความต้องการลูกค้า
(Design solution to serve
customer inquiry)
• การมีสว่ นรว่ มของลูกคา้
(Customer engagement)

รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
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การเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาที่ยั่งยืน
จากการรวบรวมขอ้ มูลจากผูม้ ีสว่ นไดส้ ว่ นเสียที่เกี่ยวขอ้ งกับการดาเนินธุรกิจ และการตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินธุรกิจที่อยูค่ ู่
กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม และเพื่อสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียได้อยา่ งมีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การ
พัฒนากระบวนการจัดการความยัง่ ยืน จากการประเมินประเด็นสาคัญที่มีผลตอ่ ความยัง่ ยืนของการดาเนินธุรกิจ บริษัทจึงไดก้ าหนดวิธีการ
ดาเนินงานและมีส่วนร่วมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณาประเด็นทีส่ าคัญไว้ดังนี้
ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย

พนักงาน

ลูกคา้

ช่องทางการมีส่วนร่วม
• ผูบ
้ ริหารมีการประชุมกับ
พนักงานอยา่ งนอ้ ยปี ละ 2 ครัง้
• จัดใหม้ ีกิจกรรมตา่ งๆ
• การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ
ภายในบริษัท

ความคาดหวัง

แนวทางปฏิบตั ิ

• คา่ ตอบแทน สิทธิประโยชนแ์ ละ

• จา่ ยคา่ ตอบแทนและสวัสดิการ

สวัสดิการ
• การรักษาพนักงาน
• ความกา้ วหนา้ ในอาชีพ
• การพัฒนาศักยภาพ

อยา่ งเหมาะสม
• สง่ เสริมใหเ้ ติบโตตามสายงานที่
สอดคล้องกับความรู้
ความสามารถ
• เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีส่วน
รว่ ม ในการจัดการดา้ นคุณภาพ
ชีวิตในการทางาน เช่น การ
จัดตัง้ คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• การสื่อสารตามแผนงาน

• การบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ

• พัฒนาบริการเพื่อตอบสนอง

• การพบปะลูกค้าตามกาหนด

เช่น ไมม่ ีรถเสียระหว่าง
ใหบ้ ริการ ตรงตอ่ เวลา ติดตอ่
สะดวก
• ความสามารถในการแกไ้ ข
ปั ญหาได้อยา่ งเหมาะสมและ
ทันเวลา
• ความปลอดภัยในการใช้บริการ

• การเขา้ พบของลูกคา้ ในวาระ

ตา่ งๆ
• การสารวจความพึงพอใจลูกคา้

คูค่ า้

• การสื่อสารผา่ นทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์
• การประชุมรว่ มกับคูค่ า้ ตาม
แผนงานบริษัท

• การจัดซื้อจัดจา้ งที่โปรง่ ใส เป็ น

ธรรมและตรวจสอบได้

รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
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ความตอ้ งการที่หลากหลาย
อยา่ งตอ่ เนื่อง ตลอดจนให้
คาแนะนาและเป็ นทีป่ รึกษาการ
บริหารการเดินรถที่มี
ประสิทธิภาพและสามารถมัน่ ใจ
ไดว้ า่ ไดร้ ับความปลอดภัยใน
การใช้บริการ
• คานึงถึงผลประโยชนร์ ว่ มกัน
• สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยน

องคค์ วามรูป้ ระสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญ
• ส่งเสริมนโยบายการแขง่ ขันทาง
การคา้ อยา่ งเสรีและเป็ นธรรม
• ให้ความสาคัญของ “คู่ค้า” ใน
ฐานะพันธมิตร โดยปฏิบัติกับ
คู่ค้าอยา่ งเป็ นธรรมและเสมอ
ภาค เพื่อสรา้ งความเชื่อถือ
พัฒนาและ รักษาสัมพันธภาพ
ที่ดตี อ่ กัน
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ผูม้ สี ว่ นไดส้ ว่ นเสีย

ผูถ้ ือหุ้น

คูแ่ ขง่

ช่องทางการมีสว่ นรว่ ม
• การประชุมสามัญประจาปี
• รายงานประจาปี
• กิจกรรมนักลงทุนพบผูบ
้ ริหาร

• การดาเนินงานทางธุรกิจ

ความคาดหวัง
• ดาเนินกิจการอยา่ งโปร่งใส

ภาครัฐ

• รับฟั งขอ้ คิดเห็นและขอ้ ร้องเรียน

• ปฏิบัติต่อผูถ้ ือหุ้นตามนโยบาย

ตรวจสอบได้ และเป็ นธรรม
• ธุรกิจมีผลประกอบการที่ดี
• ดาเนินธุรกิจภายใตก้ ารกากับ
กิจการที่ดี

จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทัง้
เคารพสิทธิของผูถ้ ือหุ้น ในการ
ไดร้ ับขอ้ มูลที่จาเป็ น ถูกตอ้ ง
ตามความจริง ตามที่สานักงาน
ก.ล.ต. และตลท.กาหนด

• ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบ

• ไมแ่ สวงหาขอ้ มูลที่เป็ นความลับ

กติกาการแขง่ ขันที่ดี

สังคมชุมชน

แนวทางปฏิบตั ิ

ของคูแ่ ขง่ ทางการคา้ ดว้ ยวิธีการ
ที่ไมส่ ุจริต หรือไมเ่ หมาะสม เช่น
การจา่ ยสินจา้ งใหแ้ กก่ รรมการ
และ พนักงานของคู่แขง่
• ไมท
่ าลายชื่อเสียงของคูแ่ ขง่
ดว้ ยการกลา่ วหาในทางรา้ ย
• ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

• อยูร่ ่วมกันอยา่ งยัง่ ยืน

• ให้ความร่วมมือในการดาเนิน

• รว่ มพัฒนาชุมชนและสังคม

โครงการเพื่อชุมชน ตามโอกาส
• ติดตามดูแลคุณภาพสิง่ แวดลอ้ ม

• การจัดส่งรายงานให้กับ

• ปฏิบัติงานสอดคล้องกับ

• ปฏิบัติตามกฎหมายและรายงาน

หนว่ ยงาน ราชการ ตามที่
กาหนด
• การเขา้ รว่ มในกิจกรรมและ
โครงการที่เหมาะสมของ
หนว่ ยงานราชการ

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้ บังคับ
• เปิ ดเผยขอ้ มูลการดาเนินงาน

ผลปฏิบัติงานอยา่ งเครง่ ครัด
• จ่ายภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ภาครัฐ
กาหนด

การมีสว่ นรว่ มกับชุมชนตาม
แผนงานของบริษัท

รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
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การดำเนินงาน
การแก้ปญ
ั หา (I-Solution)
1.1

1.2

การคัดสรร
รถโดยสาร
รถโดยสารของบริษัททุกคันเป็ นรถใหม่ ทัง้ แชสซีและเครื่องยนตแ์ ละระบบปรับอากาศเป็ นอุปกรณใ์ หมท่ ุกชิ้น สัง่ ซื้อโดยตรงจาก
บริษัทผูผ้ ลิตชัน้ นา อาทิ ฮีโน่ สแกนเนีย และเมอร์เซเดส-เบนซ์ โตโยต้า และยูท่ ง เป็ นต้น ตัวถังออกแบบตามหลักวิศวกรรม
และสอดคลอ้ งกับกฏหมาย โดยคานึงถึงความปลอดภัยเป็ นหลัก ลักษณะของตัวรถออกแบบเฉพาะสาหรับการใช้งานรับ-สง่
ผูโ้ ดยสารตามความต้องการของลูกค้า และสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน อาทิ ทีวี เครื่องเสียง ชุดปฐมพยาบาล ถังดับเพลิง
และอุปกรณด์ า้ นความปลอดภัย
พนักงานขับรถ
บริษัทใหค้ วามสาคัญในการสรรหานักขับเป็ นอยา่ งมาก ตัง้ แตก่ ารคัดเลือกอยา่ งเขม้ งวด อาทิ สัมภาษณ์ ตรวจสอบประวัติ
ทดสอบการขับขี่และตรวจสอบสภาพรา่ งกาย เป็ นตน้ เมื่อเขา้ มาเป็ นพนักงานขับรถของบริษัทตอ้ งผา่ นกระบวนการอบรม
เพื่อใหม้ ีความรูค้ วามสามารถและการปฏิบัติงานอยา่ งถูกตอ้ งตามมาตรฐานบริษัท เช่น การสรา้ งจิตสานึกในการใหบ้ ริการ
การรักษาดูแลสภาพรถ การขับขี่อยา่ งปลอดภัย ตลอดจนการวัดผลการปฏิบัติงานอยา่ งตอ่ เนื่อง
การตอบสนองและดาเนินการตามความต้องการลูกค้า
บริษัทไดด้ าเนินการดา้ นนโยบาย-แนวทางการปฏิบัติเพื่อสรา้ งความพึงพอใจและรับรูค้ วามตอ้ งการลูกคา้ , ผูโ้ ดยสารและผูใ้ ช้
ถนน โดยการเก็บขอ้ มูลระหว่างปี ทัง้ การชื่นชมและขอ้ เสนอแนะทัง้ จากลูกค้า, ผูโ้ ดยสาร (ผูไ้ ด้รับผลกระทบทางตรง) และผูใ้ ช้
ถนน (ผูไ้ ดร้ ับผลกระทบทางออ้ ม) และนามาใช้ในการวิเคราะหป์ ั ญหา เพื่อปรับปรุงการใหบ้ ริการและป้องกันปั ญหาซ้าซ้อน ซึ่ง
สามารถสรุปเป็ นเชิงปริมาณได้ ดังนี;้
จำนวนข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการและผู้ใช้ถนน: ขอ้ มูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564

นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า
1.
2.

3.

ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพตรงหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็ นธรรม
ใหข้ อ้ มูลเกี่ยวกับการบริการที่ถูกตอ้ ง เพียงพอ และทันตอ่ เหตุการณแ์ กล่ ูกคา้ เพื่อใหล้ ูกคา้ มีขอ้ มูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไมม่ ี
การกล่าวเกินความเป็ นจริง ทุกช่องทางการสื่อสาร อันเป็ นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเขา้ ใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของบริการ
รักษาความลับของลูกคา้ และไมน่ าไปใช้ประโยชนข์ องตนเอง หรือผูท้ ี่เกี่ยวขอ้ งโดยมิชอบ ตอบสนองความตอ้ งการของลูกคา้ ดว้ ย
ความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้า, ผูโ้ ดยสารและผูใ้ ช้ถนนร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการบริการและความ
พึงพอใจไดอ้ ยา่ งมีประสิทธิภาพ
รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
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การปฏิบัตงิ าน (I-Operation)
2.1

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน

กระบวนการกอ่ นให้บริการ
•

•

นักขับจะนารถมายังจุดจอดรถที่
กาหนด เพื่อเตรียมความพร้อม โดย
ตรวจสอบความพรอ้ มของรถสาหรับ
ให้บริการตามมาตรฐานบริษัท ความ
สะอาด ความเรียบรอ้ ย ภายในรถ
ให้บริการกอ่ นปฏิบัติงาน 30 นาที
เจา้ หนา้ ที่ฝ่ายปฏิบัติการตรวจวัด
ระดับแอลกอฮอล์ และความพร้อมทัง้
รา่ งกายและจิตใจของนักขับ ทุกครัง้
กอ่ นปฏิบัติงาน และการสุ่มตรวจหา
สารเสพติดอยา่ งนอ้ ย 10 ครัง้ ตอ่ คน
ต่อเดือน

กระบวนการกระหว่างให้บริการ
•

•

•

นักขับจะเริ่มเดินรถไปยังจุดรับ-สง่
ต่างๆ ตามเวลาและเส้นทางที่ได้
กาหนดไวก้ ับลูกคา้
นักขับจะทาการบันทึกเวลาเมื่อถึงจุด
และออกจากจุด-รับสง่ และบันทึก
จานวนพนักงานที่ขึ้นรถ เพื่อเก็บ
ขอ้ มูลใช้ในการรายงานลูกคา้
เมื่อนักขับรับ-ส่งพนักงานยังจุดหมาย
อยา่ งปลอดภัยแลว้ กาหนดใหน้ ักขับ
จะนารถไปยังจุดจอดรถตามกาหนด
เพื่อเตรียมตัวรับ-สง่ พนักงานในรอบ
ถัดไป

รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
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กระบวนการหลังให้บริการ
เมื่อการใหบ้ ริการประจาวันเสร็จสิ้น
เจ้าหนา้ ที่ฝ่ายปฏิบัติการจะรวบรวม
ขอ้ มูล อาทิ เวลาเริ่มรับผูโ้ ดยสาร
เวลาถึงจุดหมาย จานวนผูโ้ ดยสาร
เพื่อรายงานใหก้ ับเจา้ หนา้ ที่ของ
ลูกค้าทราบแบบรายวัน และใช้เป็ น
หลักฐานการแจง้ หนี้เมื่อใหบ้ ริการ
ครบเดือน
• บริษัทนาขอ้ มูลมาวิเคราะห์ เพื่อ
ประเมินและปรับเส้นทาง, เวลาการ
เดินรถ และจานวนผูโ้ ดยสารให้
เหมาะสม
เช่น กรณีที่บางจุดรับ-สง่ มีจานวน
ผูโ้ ดยสารเพิ่มขึ้นหรือลดลง บริษัทจึง
นาเสนอการปรับจุดหรือเวลารับ-สง่
ใหล้ ูกคา้ เพื่อใหล้ ูกคา้ สามารถ
ควบคุมค่าใช้จ่าย
•
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กรอบการปฏิบัตงิ านและการตรวจติดตาม
บริษัทผูใ้ ห้บริการด้านการเดินรถรับส่งพนักงานทีไ่ ด้ใบรับรองระบบ ISO 39001: 2012 โดยการขอการรับรองระบบ ISO นี้
สอดคลอ้ งกับนโยบายการดาเนินธุรกิจแบบยัง่ ยืน คือ การถือมัน่ ในความรับผิดชอบตอ่ สังคมและยังเป็ นการแสดงถึงความมุง่ มัน่ ของบริษัท
ในเรื่องความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานและผูใ้ ช้ถนนทัว่ ไปเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยแนวทางการดาเนินการจาแนก
องคป์ ระกอบหลักๆ 4 องคป์ ระกอบ ไดแ้ ก่
1.
การบริหารจัดการ “คน” (Driver Management)
2.
การบริหารจัดการ”รถ” (Vehicle Management)
3.
การบริหารจัดการ “ถนน” (Journey Management)
4.
การบริหารจัดการ “การตอบโตเ้ หตุฉุกเฉิน” (Emergency Response)
โดยบริษัทเชื่อมัน่ วา่ ระบบ ISO 39001 : 20012 นี้ จะเพิม่ ศักยภาพใหร้ ะบบบริหารความปลอดภัยของบริษัทใหไ้ ดร้ ับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล และสง่ เสริมการให้บริการมีคุณภาพและประสิทธิภาพอยา่ งยัง่ ยืน เนื่องจากได้รับการพัฒนาอยา่ งตอ่ เนื่อง

การติดตามและการตรวจสอบ
การติดตาม:
บริษัทจัดให้มีระบบติดตามรถโดยสารของบริษัทด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS Tracking) ซึ่งจะทางานร่วมกับ Software ที่เรียกว่า GPS
Tracking System โดย Software ทาหนา้ ที่เก็บรวบรวมขอ้ มูลทีไ่ ดร้ ับจากตัว GPS Tracking System เจา้ หนา้ ที่ฝ่ายปฏิบัติการใช้ในการ
ตรวจสอบตาแหนง่ ปั จจุบันของตัว GPS Tracking และยังสามารถตรวจสอบขอ้ มูลยอ้ นหลังได้ตลอดเวลา ตามความสามารถของ GPS
Tracking System เช่น ความเร็วรถ สถานะของรถ ระดับน้ามัน เป็ นตน้ นอกจากนี้บริษัทไดผ้ ลักดันใหร้ ถรว่ มบริการเริ่มทาการติดตัง้ ระบบ
GPS Tracking เพื่อใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงานอีกด้วย
การตรวจสอบ:
บริษัทกาหนดนิยาม “นักขับที่มีความพร้อมในการให้บริการ” คือ ไมม่ ีอาการป่วยใดๆ ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ เท่ากับ 0 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ และหากตรวจพบระดับแอลกอฮอล์มากกวา่ ระดับดังกลา่ วแตน่ อ้ ยกวา่ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ เจา้ หนา้ ที่ฝ่ายปฏิบัติการจะทา
การประเมินความพรอ้ มในการขับของนักขับเป็ นลาดับแรก หากนักขับอยูใ่ นเกณฑค์ วามพรอ้ มที่เพียงพอตอ่ การปฏิบัติงาน เจา้ หนา้ ที่ฝ่ายปฏิบัติการจะประจารถไปกับนักขับ เพื่อควบคุมและดูแลการเดินรถ แตใ่ นกรณีที่ตรวจพบวา่ นักขับมีระดับแอลกอฮอล์เกินกวา่ 50
มิลลิกรัมเปอรเ์ ซ็นต์ ซึ่งถือวา่ เป็ น “ผูเ้ มาสุรา” ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2537) และเป็ น “ผูท้ ี่ถูกหา้ มขับขี่รถ” ตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก (พ.ศ. 2522) ทางเจ้าหนา้ ที่ฝ่ายปฏิบัติการจะดาเนินการหานักขับทดแทน ซึ่งมาจากนักขับสารองของบริษัท หรือเจ้าหนา้ ที่
ฝ่ายปฏิบัติการจะเป็ นผูข้ บั แทน เพื่อบันทึกขอ้ มูลและทารายงานสง่ ลูกคา้
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การควบคุมค่าใช้จ่าย

2.2
•

การติดตามการใช้น้ามันใหไ้ ดป้ ระสิทธิภาพสูงสุด:
บริษัทกาหนดให้ฝ่ายปฏิบัติการดาเนินการติดตามการใช้น้ามันให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยกาหนดชนิดของน้ามันที่ใช้
ตรวจสอบการเติมน้ามัน ติดตามการเดินรถและวิเคราะหเ์ สน้ ทางอยา่ งสม่าเสมอ รวมถึงการกาหนดใหฝ้ ่ ายซ่อมบารุง
วางแผนการตรวจสอบรถอยา่ งสม่าเสมอ อยา่ งนอ้ ยเดือนละ 1 ครัง้ พร้อมทัง้ การจัดทาแบบรายการตรวจสอบรถพร้อมใช้กอ่ น
นาไปใหบ้ ริการโดยพนักงานขับรถมีหนา้ ที่รับผิดชอบ

•

การใช้ทรัพยากรน้าอยา่ งมีประสิทธิภาพ
บริษัทกาหนดใหใ้ ช้น้าหมุนเวียนในสว่ นของการตรวจสอบรอยรัว่ ของรถ โดยฝ่ายซ่อมบารุง ทัง้ นี้ เพื่อประหยัดทรัพยากรน้าซึ่ง
ได้ผลเป็ นที่นา่ พอใจ

การเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: ขอ้ มูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564

2.3

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการใช้น้ำมันสำหรับบริการและเดินทาง ปี 2564

หน่วย: kgCo2e

CF
จานวนรถ (คัน)

CF
จานวนรถ (คัน)

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

786,945

782,0478

919,760

771,487

860,763

914,285

365

378

387

393

416

458

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

1,031,492

1,033,333

1,056,313

1,072,375

1,070,473

1,014,769

458

458

458

458

470

528
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ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการใช้ไฟฟ้า ปี 2564
หน่วย: kgCo2e

หน่วย: kgCo2e
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การบริการ (I-Service)
3.1
การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
จากประสบการณแ์ ละรวบรวมขอ้ มูลการบริการของบริษัทไดร้ วบรวมปั ญหาที่พบมาทาการประเมินและวางแผนป้องกันผา่ นการ
ซ่อมบารุงเชิงป้องกัน เพื่อเพิ่มความไวว้ างใจในการบริการตอ่ ลูกคา้ ซึ่งถือเป็ นหนึ่งในพันธกิจของบริษัท ซึ่งมีวิธีการดังนี้
▪
การซ่อมบารุงตามระยะเวลา:
Preventive Maintennace no.1 (PM1)
คือ
การตรวจสอบและการบารุงรักษาตามคูม่ ือการใช้และบารุงรักษารถของแตล่ ะผูผ้ ลิต ซึ่งบริษัททาการตรวจสอบ แกไ้ ข
ปรับหรือเปลีย่ นอะไหล่และอุปกรณต์ ามที่ระบุในคู่มืออยา่ งเคร่งครัด
▪
การตรวจสอบสภาพรถประจาเดือน:
Preventive Maintenance no.2 (PM2)
คือ
บริษัทกาหนดการตรวจสอบรถตามมาตรฐานของบริษัท โดยฝ่ายซ่อมบารุง ประกอบด้วย ระบบเครื่องยนต์ ระบบส่ง
กาลัง ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบเบรค และรายละเอียดอื่นๆ ซึง่ การตรวจสอบดังกลา่ ว กาหนดความถี่อยา่ ง
นอ้ ย 1 ครัง้ ต่อคันต่อเดือน
▪
การตรวจสอบสภาพรถขยายผล:
Preventive Maintenance no.3 (PM3)
คือ
เมื่อตรวจสอบพบความผิดปกติหรือขอ้ บกพร่องต่างๆ ของรถ ฝ่ายซ่อมบารุงจะนาผลของวิธีการแกไ้ ขหรือวิธีการ
ป้องกันขอ้ บกพรอ่ งไปใช้กับรถใหบ้ ริการคันอื่นๆ ดว้ ย ซึ่งเป็ นการป้องกันการเกิดปั ญหาซ้า
▪
การตรวจสอบสภาพรถเพื่อป้องกันการเสียระหว่างให้บริการ: Preventive Maintenance no.4 (PM4)
คือ
การรวบรวมขอ้ มูลสาเหตุการเกิดเหตุรถเสีย และนามาวิเคราะห์ เพื่อกาหนดรายการการตรวจรถ และนาไปใช้ใน
การวางแผนซ่อมบารุงและการตรวจสอบรถเชิงป้องกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
▪
การกาหนดอายุการใช้งานลอ้ ยาง
คือ
บริษัทกาหนดอายุการใช้งานลอ้ ยางของรถแตล่ ะประเภทตามขอ้ กาหนดของผูผ้ ลิตยางตา่ งๆ โดยเก็บขอ้ มูลอยา่ ง
เครง่ ครัด และบริษัทมีนโยบายใช้งานลอ้ ยางใหมจ่ ากผูผ้ ลิตที่มีคุณภาพเทา่ นัน้
▪
การตรวจสอบสภาพตัวถัง
คือ
กาหนดตรวจสอบสภาพตัวถัง โดยเฉพาะ “การรัว่ ซึม” ซึ่งทางบริษัทจัดทาระบบทดสอบการรัว่ ซึมของตัวถัง โดยการ
พน่ น้าลงบนหลังคา รอบตัวถัง และขอบกระจกพรอ้ มกัน เพื่อป้องกันปั ญหาการรัว่ ซึมของน้าเขา้ มายังหอ้ งโดยสาร
กาหนดตรวจสอบการรัว่ ซึมตัวถังอย่างนอ้ ย 1 ครัง้ ต่อคันต่อปี

3.2

ระบบ IT สำหรับการบริหารการเดินรถ

รถรับ-สง่ พนักงานทุกคันของบริษัทติดตัง้ ระบบ GPS Tracking แบบ Real Time เพื่อใช้ในการบริหารการเดินรถ และ บริษัท
ออกแบบโปรแกรมเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ โดยใช้ช่อื “Back Office Program” สาหรับใช้ในการบริหารจัดการการเดินรถ โดย
โปรแกรมดังกลา่ วประกอบดว้ ย
▪

Maintenance Module จะทาหนา้ ทีต่ ิดตามการซ่อมบารุง ระยะเวลา ความคืบหนา้ ในการซ่อมบารุง ทัง้ การซ่อมบารุงแบบ
Preventive Maintenance และ Breakdown maintenance นอกจากนี้ยังใช้ในการควบคุมคลังอะไหลก่ วา่ 300 รายการใหม้ ี

▪

ความพร้อมในการใช้งาน
Operation Module จะทาหนา้ ที่วางแผนการเดินรถ การดาเนินการเดินรถและควบคุมการใช้น้ามันและวัดประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการการเดินรถ

▪

HR Module จะทาหนา้ ที่ตรวจสอบบันทึกประวัติพนักงานขับรถทัง้ กอ่ นเขา้ มาร่วมงานและระหว่างที่เป็ นพนักงาน ตลอดจน

ประวัติการฝึ กอบรม รวมถึงใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกตอ้ งตามที่กฎหมายกาหนด
▪

Safety Module จะทาหนา้ ที่ตรวจสอบบันทึก การใช้ความเร็วในการเดินรถ ประวัติอุบัติเหตุและติดตามแนวทางการป้องกัน

อุบัติเหตุ
▪

Customer suggestion Module จะทาหนา้ ที่ติดตามขอ้ ร้องเรียนของลูกค้าและแนวทางปฏิบัติ
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3.3

การพัฒนาการด้านนวัตกรรม
•

ATP 30 Passenger Application
คงปฏิเสธไมไ่ ดว้ า่ การใช้เทคโนโลยีมีบทบาทเพิ่มขึน้ ในชีวิตประจาวันของทุกคน ดังนัน้ การวางแผนการเดินทาง เป็ นการ
มุง่ เนน้ พัฒนาระบบการตรวจสอบตาแหนง่ รถโดยสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อมโยงระหว่างผูโ้ ดยสารและรถโดยสาร
เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทวางแผนการตอบสนองความตอ้ งการของสังคมดว้ ยนวัตกรรม
ATP 30 Passenger Application สร้างการเชื่อมต่อของเส้นทาง สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน รถ และถนนด้วยขอ้ มูลแบบ
ทันเวลา ทัง้ นี้ เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลาในการเดินทาง
บริษัทเห็นถึงศักยภาพจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยการดึงประโยชนม์ าใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ใหบ้ ริการและการบริหารจัดการ จึงไดผ้ ลลัพธค์ ือการจัดการการเดินรถอยา่ งมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุน่ สูงและการเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เขา้ ถึงได้ง่าย สามารถเขา้ ถึงผูใ้ ช้ได้ในทุกระดับ
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•

ATP 30 RPA (Robotic Process Automation): กระบวนการทางานโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดา้ น A.I.
หุ่นยนต์ หรือ A.I. จะเขา้ มาแทนที่แรงงานมนุษยใ์ นอนาคตนัน้ ไมใ่ ช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ในปั จจุบันองค์กรใหญบ่ างแห่งเริ่มมี
การแทนที่การจา้ งงานดว้ ยนวัตกรรมเทคโนโลยีดา้ น A.I. ซึ่งเป็ นสิ่งที่จะตอ้ งเขา้ มาในสังคมโลกมากขึ้น สังคมจะตอ้ ง
เปลี่ยนแปลงไปตามความกา้ วหนา้ ของเทคโนโลยี
บริษัทนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน A.I. เขา้ มาใช้ในส่วนของการตรวจสอบรถพร้อมบริการ แทนพนักงาน เพื่อลดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงานและลดความยุง่ ยากของขัน้ ตอนในกระบวนการตรวจสอบ รวมถึงเพิ่มศักยภาพในวงกวา้ งมากขึ้น

บันทึกเวลาจริงจาก GPS ทัง้ 4 จุด เพื่อไปเปรียบเทียบกับเวลาในแผนงาน เพื่อโทรเตือนนักขับ และหัวหนา้ งานหากผิดแผนงาน
•

การนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดมลพิษ: การใช้รถ EV (Electric Vehicle: รถไฟฟ้า) ทดแทนรถพลังงานน้ามัน
ขอ้ ดีของรถไฟฟ้า
1.
ค่าเชื้อเพลิงมีราคาไมแ่ พง
เนื่องจากพลังงานของรถไฟฟ้ามาจากการชารจ์ ประจุไฟฟ้าเขา้ ไปที่ตัวแบตเตอรี่ ทาใหอ้ ัตราคา่ ใช้จา่ ยเรื่องเชื้อเพลิงของ
รถไฟฟ้าก็ถูกกว่าเชื้อเพลิงน้ามัน
2.
เครื่องยนตท์ างานเงียบไมม่ ีเสียงรบกวน
เนื่องจากกลไกในการขับเคลื่อนไมม่ าเท่ารถที่ใช้เชื้อเพลิงน้ามัน ทาให้รถไฟฟ้ามีเสียงที่เงียบกว่ารถที่ใช้น้ามันเป็ น
พลังงานเชื้อเพลิง
3.
รักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการที่ไมต่ ้องจุดระเบิดเพื่อขับเคลื่อน ทาให้รถไฟฟ้าไมก่ อ่ ให้เกิดมลภาวะ เพราะไมม่ ีไอเสียจาก
การเผาผลาญพลังงานอยา่ งเช่นเครื่องยนตท์ ี่มีการเผาไหมแ้ บบสันดาป
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การกำกับดูแลกิจการ
หลักปฏิบัติสําหรับการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
วัตถุประสงค:์ บริษัทไดม้ ีการกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีของสานักงาน คณะกรรมการ
กากับหลักทรัพยแ์ ละตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพยแ์ ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เพื่อเป็ น
หลักใหค้ ณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือและปฏิบตั ิ เพื่อการสรา้ งคุณคา่ ให้ดาเนินกิจการอยา่ งยัง่ ยืน
และส่งเสริมการเป็ นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ นอกเหนือจากการสร้าง
ความเชื่อมันใหแ้ กผ่ ถู้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูเ้ กี่ยวขอ้ ง เพื่อใหก้ ิจการสามารถแขง่ ขันไดแ้ ละมีผล ประกอบการที่ดีโดย
คานึงถึงผลกระทบในระยะยาว สามารถประกอบธุรกิจอยา่ งมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบตอ่ ผูถ้ ือหุ้น และ
ผูม้ ีสว่ นไดเ้ สีย ตลอดจนการประกอบธุรกิจอยา่ งเป็ นประโยชนต์ อ่ สังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบดา้ นลบตอ่
สิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวไดภ้ ายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยสาระสาคัญของนโยบายกากับดูแลกิจการ
สามารถแบง่ ออกไดเ้ ป็ น 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นาํ องค์กรที่สร้างคุณค่าให้
กิจการอย่างยัง่ ยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
บริษัทกาหนดบทบาทหนา้ ที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อยา่ งชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยมีหนา้ ที่สาคัญในการ
กาหนดนโยบายและกลยุทธท์ ี่สาคัญในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรตา่ งๆ ซึ่งคณะกรรมการมีความเขา้ ใจในบทบาท
หนา้ ที่ ประโยชน์ และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในการสร้างคุณค่าให้กิจการอยา่ งยัง่ ยืน และดาเนินการติดตาม ประเมินผล และดูแล
การรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท เพื่อให้สอดคลอ้ งกับวัตถุประสงคแ์ ละเป้าหมาย ทัง้ นี้ คณะกรรมการจะกากับดูแลการดาเนินงาน
ของบริษัท โดยคานึงถึงความสามารถในการแขง่ ขันและการ ปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงจากปั จจัยแวดล้อมต่างๆ ทัง้ ภายในและ
ภายนอก เพื่อผลประกอบการที่ดีในระยะยาว โดยการประกอบธุรกิจที่ใหป้ ระโยชนต์ อ่ สังคมและคานึงถึงสิ่งแวดลอ้ ม ทัง้ นี้ประกอบกิจการ
อยา่ งมีจริยธรรม เคารพสิทธิและรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ้นและผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัทอยา่ งตอ่ เนื่อง ดังนี้
1.
ปฏิบัติตอ่ ผูถ้ ือหุน้ อยา่ งเทา่ เทียม
2.
การคานึงถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
3.
การเปิ ดเผยขอ้ มูล และความโปรง่ ใส เนน้ การสรา้ งคุณคา่ ใหก้ ิจการอยา่ งยัง่ ยืน
4.
การสง่ เสริมและพัฒนาด้านนวัตกรรม เช่น การนาเสนอเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกต่อผูโ้ ดยสารและการออกแบบการจัดการ
เดินรถรว่ มกับลูกคา้ เพื่อบริการไดต้ รงตามความตอ้ งการของลูกคา้ พรอ้ มกับการรักษาราคาใหอ้ ยูใ่ นระดับเหมาะสม เป็ นตน้
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีกาหนดหนา้ ที่และขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ ยต่างๆ และผูบ้ ริหารระดับสูง เช่น
ประธานกรรมการบริหาร (CEO) หรือกรรมการผูจ้ ัดการ (Managing Director) ไวอ้ ยา่ งชัดเจน และกากับดูแลใหก้ รรมการและผูบ้ ริหารมี
การปฏิบัติหนา้ ที่ตามกาหนดดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตยส์ ุจริต พรอ้ มดูแลการดาเนินงานของบริษัทใหเ้ ป็ นไปตาม
กฎหมายและขอ้ บังคับที่เกี่ยวขอ้ ง รวมถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น และ นโยบายต่างๆ ของบริษัท

หลักปฏิบัติ 2 : กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพือ่ ความยัง่ ยืน (Define Objectives that
Promote Sustainable Value Creation)
คณะกรรมการให้ความสาคัญอยา่ งยิ่งต่อการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดาเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตคู่กับสังคมด้วย
ความยัง่ ยืน สรา้ งคุณคา่ และเป็ นประโยชนต์ อ่ องคก์ ร ลูกคา้ พนักงาน คูค่ า้ ผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีสว่ นไดเ้ สียและสังคมโดยรวม
บริษัทส่งเสริมด้านการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร สะทอ้ นอยูใ่ นการตัดสินใจและการดาเนินงาน
ของบุคลากรในทุกระดับ ภายใตห้ ลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ในการนี้ คณะกรรมการไดก้ าหนดกลยุทธ์ แผนงานตา่ งๆ และติดตามใหม้ ี
การปฏิบัติงานอยา่ งสม่าเสมอ รวมถึงติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหบ้ รรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดย
นานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ปรับใช้อยา่ งเหมาะสม
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บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในการตัง้ วัตถุประสงคแ์ ละเป้าหมาย รวมถึงวิธีการดาเนินงานที่อาจนาไปสูก่ ารประพฤติผิดกฎหมาย หรือขาด
จริยธรรม (unethical conduct) ตลอดจนกากับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผา่ นกลยุทธ์และแผนงานให้ทวั่ ทัง้ องค์กร
โดยไดพ้ ิจารณาแผนธุรกิจและกลยุทธ์องค์กรตา่ งๆ โดยคานึงถึงการสรา้ งคุณคา่ ที่ยัง่ ยืนแกผ่ ถู้ ือหุน้ ผูม้ ีสว่ นไดเ้ สีย สังคมและ
สิ่งแวดลอ้ ม ผา่ นกระบวนการ “การคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูค้ วามสามารถ” และตระหนักถึง ความสาคัญใน “การพัฒนาบุคลากร” จึง
ได้จัดให้มีการประเมินผลและจัดอบรมอยา่ งสม่าเสมอ เช่น การสนับสนุนให้ พนักงานเขา้ อบรบเพื่อพัฒนาการทางานที่ตนรับผิดชอบ การ
สนับสนุนใหพ้ นักงานเขา้ อบรบเพื่อพัฒนาดา้ นอื่นเพื่อสง่ เสริมการทางานที่ดีขึ้น เป็ นตน้

หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
คณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ ยบุคคลผูม้ ีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณท์ ี่สามารถปฏิบัติหนา้ ที่
เพื่อประโยชนแ์ กบ่ ริษัท ทัง้ นี้ กรรมการบริษัท จะตอ้ งมีคุณสมบัติและไมม่ ีลักษณะตอ้ งหา้ มตามที่ กฎหมายกาหนด โดยคณะกรรมการ
บริษัทมีหนา้ ที่และความรับผิดชอบในการกาหนดและทบทวนโครงสร้าง
คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ ยกรรมการอิสระอยา่ งนอ้ ย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมด และไมน่ อ้ ยกวา่ 3 คน โดยกรรมการ
อิสระของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไมม่ ีลักษณะต้องหา้ มตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายและขอ้ กาหนดที่
เกี่ยวขอ้ งตามคุณสมบัติทสี่ านักงาน ก.ล.ต.กาหนด

Board Skill Matrix:

นายชาติชาย

พานิชชีวะ

ดร.วิวัฒน์

กรมดิษฐ์

นายปิ ยะ

เตชากูล

นางสมหะทัย

พานิชชีวะ

นายธานินทร์

หิรัญปั ณฑาพร

นางสุวรรณี

คามัน่

นายกาชัย

บุญจิรโชติ

นายประเสริฐ

อัครประถมพงศ์

การกากับ

ความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board diversity)
ปั จจุบันคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 3 ทา่ นจาก 8 ทา่ น เพื่อถว่ งดุลอานาจ
อยา่ งเหมาะสม รวมถึงการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ชุดยอ่ ยเพื่อช่วยคณะกรรมการจัดการตามขอบเขต
ที่ระบุในกฎบัตรของแต่ละคณะ เพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ
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ดูแลกิจการ

ความเสี่ยง

การบริหาร

วิศวกรรม

สารสนเทศ

เทคโนโลยี

การตลาด

กฎหมาย

การเงิน

ธุบัรญกิชีจ

จัดการ

การบริหาร

เพศหญิง

กรรมการ

อิสระ

กรรมการ

บริษัท

การศึกษาและประสบการณท์ างาน
กรรมการ

ชื่อกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทแตง่ ตัง้ บุคคลที่เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการ ทัง้ นี้ คณะกรรมการไดแ้ ตง่ ตัง้ คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน เพื่อทาหนา้ ที่สนับสนุน คณะกรรมการในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยกระบวนการที่โปร่งใสและ
ชัดเจน พรอ้ มพิจารณา คา่ ตอบแทนที่เหมาะสมกอ่ นเสนอใหผ้ ถู้ ือหุน้ อนุมัติ
คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ ที่กากับกรรมการทุกทา่ นให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนา้ ที่และจัดสรรเวลา อยา่ งเพียงพอ
และดูแลให้มีการเปิ ดเผยบทบาทและหนา้ ที่ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดยอ่ ย จานวนครัง้ ของการประชุม ตลอดจนจานวน
ครัง้ ที่กรรมการแตล่ ะทา่ นเขา้ รว่ มประชุมในปี ที่ผา่ นมา รวมถึงคณะกรรมการชุดยอ่ ยตอ้ งรายงานผลการปฏิบตั ิงาน และคณะกรรมการ
ทุกชุดต้องทาการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี โดยการประเมินทัง้ แบบคณะและรายบุคคล โดยใช้ผลการประเมินประกอบการพิจารณา
ความเหมาะสมขององคป์ ระกอบคณะกรรมการ รวมถึงคณะกรรมการตอ้ งดูแลใหก้ รรมการไดร้ ับการพัฒนาความรูท้ ี่จาเป็ นและเกี่ยวขอ้ ง
อยา่ งต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุนการดาเนินการของคณะกรรมการ รวมถึงการประสานงานให้มีการ
ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ตลอดจนจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดว้ ย

หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People
Management)
บริษัทกาหนดคุณสมบัติกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง เพื่อที่สามารถมัน่ ใจได้วา่ บริษัทได้สรรหากรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูงที่เหมาะสมและเพียงพอตอ่ การดาเนินงาน และปฏิบัติตามแผนธุรกิจและแนวทางการเตรียมพัฒนาผูส้ ืบทอดตาแหนง่
(Succession Plan) ตามที่ระบุในกฎบัตรและจรรยาบรรณธุรกิจ (code of conduct) ของบริษัทใหเ้ ป็ นไปตามวัตถุประสงคแ์ ละเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสาคัญกับการทาความเขา้ ใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุ้นใหญท่ ี่อาจ
สง่ ผลกระทบตอ่ การบริหารงานและอานาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัท เพื่อมิใหเ้ ป็ นอุปสรรคตอ่ การปฏิบัติหนา้ ที่ของ
คณะกรรมการบริษัทและจะดูแลให้มีการเปิ ดเผยขอ้ มูลที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการอยา่ งเหมาะสม ในการดาเนินการดังกล่าว
คณะกรรมการไดก้ าหนดโครงสรา้ งผลตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหาร ตลอดจนการประเมินผลที่เหมาะสมกับขอบเขตความ
รับผิดชอบของหนา้ ที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนช่วยกากับดูแลให้เป็ นไปตามนโยบายด้าน
การบริหารบุคคลและพัฒนาองคก์ รที่บริษัทอยูร่ ะหวา่ งจัดทา และมติของผูถ้ ือหุน้ ดา้ นการพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม เพื่อให้
สามารถจัดการบริหารกิจการใหเ้ ป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีไดอ้ ยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอยา่ งต่อเนื่อง

หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and
Responsible Business)
คณะกรรมการให้ความสาคัญและสนับสนุนการสร้างสรรนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงระบบหรือทรัพยส์ ินที่มีกอ่ ให้เกิด
มูลคา่ เพิ่มแกธ่ ุรกิจ โดยมุง่ เนน้ การศึกษา ทดลองใช้ และการปรับปรุงใหเ้ หมาะสมกับวัตถุประสงคก์ ารใช้งาน เพื่อสรา้ งความไดเ้ ปรียบ
ทางการแขง่ ขัน สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า และกา้ วหนา้ เหนือคู่แขง่ ขัน นอกจากนี้บริษัทส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมต่างๆ โดยการร่วม
พันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทที่ไดร้ ับการยอมรับโดยทัว่ ไปทางดา้ นการัฒนานวัตกรรม ซึ่งลูกคา้ และผูโ้ ดยสารเป็ นผูไ้ ดร้ ับผลประโยชน์
โดยตรง ทัง้ ด้านความปลอดภัย และความสะดวกสบาย
คณะกรรมการจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกาหนดใหม้ ีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมดา้ นเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้มีการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกาหนดให้
มีมาตรการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศอยา่ งเพียงพอและเหมาะสม โดยคานึงถึงการรักษาความลับ การรักษาความนา่ เชื่อถือ และ
ความพร้อมในการนาขอ้ มูลไปใช้ พร้อมทัง้ ป้องกันการนาขอ้ มูลไปใช้โดยมิชอบ รวมถึงการควบคุมดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอ้ บังคับ และมาตรฐานตา่ งๆ ที่เกี่ยวขอ้ งกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กาหนดแผนรองรับหากเกิดกรณีไมพ่ ึงประสงค์
กอ่ ให้เกิดอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจอยา่ งต่อเนื่อง เช่น เกิดสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan: BCP)
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นอกจากนี้ คณะกรรมการจะติดตามดูแลใหฝ้ ่ ายจัดการประกอบธุรกิจควบคูไ่ ปกับการสรา้ งคุณประโยชนต์ อ่ ผูม้ ีสว่ นไดเ้ สียทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ ง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจะส่งเสริมการดาเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัทตามสภาพปั จจัย
แวดลอ้ มที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ซึง่ อาจครอบคลุมการกาหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบยานพาหนะ
การวางแผนและติดตามการซ่อมบารุง การบริการใหเ้ กิดประสิทิภาพสูงสุด การปรับปรุงกระบวนการบริหารการเดินรถผา่ นระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดประสิธิภาพสูงสุดในการบริการและบริหารต้นทุน รวมทัง้ การร่วมมือกับคู่ค้า โดยบริษัทมุง่ มัน่ ที่จะ
ประกอบธุรกิจดว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริต โปรง่ ใส ยึดถือความเป็ นธรรม พรอ้ มใหบ้ ริการหละสรา้ งความพึงพอใจสุงสุดแกล่ ูกคา้ และทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวขอ้ ง บริษัทยินดีเขา้ แขง่ ขันในธุรกิจอยา่ งถูกต้อง ตรงไปตรงมา ยุติธรรม ไมเ่ อาเปรียบหรือแสวงหาประโยชนโ์ ดยมิชอบ ปฏิบัติอยูใ่ น
กรอบของธรรมาภิบาลอยา่ งเครง่ ครัด และตรวจสอบได้
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของบทบาทของผูม้ ีส่วนไดเ้ สียและปฏิบัติต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอยางโปร่งใส
เหมาะสม เสมอภาคและเป็ นธรรม

หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม (Strengthen Effective Risk
Management and Internal Control)
คณะกรรมการจะกากัดูแลให้มนั่ ใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคอ์ ยา่ งมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติใหเ้ ป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวขอ้ ง ทัง้ นี้ คณะกรรมการไดแ้ ตง่ ตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทุกท่านเป็ นกรรมการอิสระ และไมม่ ีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ ง รวมถึงมีคุณสมบัติและหนา้ ที่
ตามหลักเกณฑข์ องสานักงาน ก.ล.ต. และตลท. เพื่อใหส้ ามารถปฏิบัติหนา้ ที่ ไดอ้ ยา่ งมีประสิทธิภาพและมีความเป็ นอิสระ เพื่อทาหนา้ ที่
อยา่ งเหมาะสมตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหนา้ ที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุม
ภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย การพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี การเปิ ดเผยขอ้ มูลของบริษัท และการจัดทารายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็ นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลสนับสนุนคณะกรรมการในการดูแลระบบ
การบริหารความเสี่ยงตามที่กาหนดไวใ้ นนโยบายการบริหารความเสี่ยง ทัง้ นี้ เพื่อใหม้ ัน่ ใจไดว้ า่ คณะกรรมการสามารถกากับดูแลระบบ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงไดอ้ ยา่ งมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ งเพื่อช่วยจัดการการ
กากับดูแล ดังนี้
1.
จริยธรรมธุรกิจและขอ้ พึงปฏิบัติในการทางาน
2.
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
3.
นโยบายการทารายการระหวา่ งกัน
4.
นโยบายกากับดูแลป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัท
5.
นโยบายตอ่ ตา้ นการทุจริตคอรร์ ัปชัน่
6.
นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือขอ้ ร้องเรียนการกระทาผิดหรือการทุจริต
7.
อานาจอนุมัติดาเนินการระดับบริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต่อตา้ นการทุจริตคอรัปชัน่ ชัดเจน กาหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ โดยได้ส่อื สารให้บุคลากร
ทุกระดับขององคก์ รและบุคคลภายนอกเพื่อใหเ้ กิดการนาไปปฏิบัติ และคณะกรรมการบริษัทได้กากับดูแลใหม้ ีกลไกการรับเรื่องรอ้ งเรียน
และการดาเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทาผิดในกรณีที่ผมู้ ีส่วนได้เสียมีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของบริษัทสามารถสอบถามรายละเอียด แจง้ ขอ้ รอ้ งเรียน หรือเบาะแสการกระทาผิดทางกฎหมาย ความไมถ่ ูกตอ้ งของรายงาน
ทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ผา่ นกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท
โดยขอ้ มูลการรอ้ งเรียนและเบาะแสที่แจง้ มายังบริษัทจะถูกเก็บไวเ้ ป็ นความลับ ผูร้ ับขอ้ รอ้ งเรียนรวบรวมขอ้ เท็จจริงที่เกี่ยวขอ้ งกับการ
ฝ่าฝื น หรือไมป่ ฏิบัติตามขอ้ กาหนด รายงานขอ้ เท็จจริงต่อผูบ้ ริหาร และ/ หรือ กรรมการตรวจสอบ ตามความเหมาะสม เพื่อดาเนินการ
สอบสวนขอ้ เท็จจริง และกาหนดมาตรการดาเนินการตามความเหมาะสม และแจง้ ผลของการตรวจสอบใหผูร้ อ้ งเรียนทราบ หาก
ผูร้ อ้ งเรียนเปิ ดเผยตนเอง ในกรณีทเี่ ป็ นเรื่องสาคัญ ใหร้ ายงานผลตอ่ ประธานกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัททราบตอ่ ไป
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โดยบริษัทจัดใหม้ ีช่องทางรับขอ้ รอ้ งเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็น และเพิ่มช่องทางในการอีเมลถ์ ึงผูบ้ ริหารระดับสูง
โดยตรงที่ ผูม้ ีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็นผา่ นช่องทางการสื่อสารกับบริษัทได้ ดังนี้
1. ทางไปรษณีย์
นาสง่ ที่ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอทีพี30 จากัด (มหาชน) เลขที่ 9/30 หมูท่ ี่ 9 ตาบลบางนาง อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
2. ทางอีเมล์
นาส่งประธานกรรมการตรวจสอบโดยผา่ นเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ:
3.

info@atp30group.com
ทางเว็บไซต์ของบริษัท http://www.atp30.com

หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชือ่ ถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้ระบบการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยขอ้ มูลสาคัญถูกต้อง เพียงพอ
ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวขอ้ ง โดยดูแลใหม้ ีบุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสมกับงานจัดทารายงานทาง
เงินและการเปิ ดเผยขอ้ มูลของบริษัท รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชาระหนี้
รวมถึงแผนการแกไ้ ข กรณีประสบปั ญหาทางการเงินโดยคานึงถึงสิทธิของผูม้ ีสว่ นไดเ้ สีย ในการนี้ บริษัทไดม้ อบหมายให้ผจู้ ัดการฝ่าย
การเงินและควบคุมเป็ นผูท้ าหนา้ ที่ “นักลงทุนสัมพันธ์” (Investor Relations) เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลขา่ วสารที่จาเป็ นและเป็ น
ประโยชนต์ อ่ ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผูท้ ี่เกี่ยวขอ้ ง อยา่ งเหมาะสม เทา่ เทียมกัน และทันเวลา พรอ้ มทัง้ ช่วยดูแลการเผยแพร่
ขอ้ มูลของบริษัทตามเกณฑ์ที่กาหนดต่อสานักงาน ก.ล.ต. และตลท.และหนว่ ยงานที่เกี่ยวขอ้ ง ผา่ น “แบบแสดงรายการขอ้ มูลประจาปี
(แบบ 56-1 One Report)” และ/หรือ เว็บไซตข์ องบริษัท (www.atp30.com) เป็ นตน้ รวมถึงขอ้ มูลที่สาคัญที่มีผลกระทบตอ่ ราคาหลักทรัพย์
ของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัทอยา่ งถูกต้อง ไมท่ าให้สาคัญผิด และเพียงพอ
ตอ่ การตัดสินใจของนักลงทุน

หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with
Shareholders)
คณะกรรมการให้ความสาคัญกับผูถ้ ือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทดาเนินการเพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าผูถ้ ือหุ้นได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน
และผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิพ้นื ฐานในฐานะผูถ้ ือหุน้ ไดอ้ ยางครบถว้ น เช่น
(1) สิทธิในการซื้อขายหรือ โอนหุ้น
(2) สิทธิในการมีสว่ นแบง่ กาไรของบริษท
ั
(3) สิทธิในการไดร้ ับขอ้ มูลขา่ วสารที่เกี่ยวขอ้ งอยา่ งเพียงพอผา่ นช่องทาง “เว็บไซตข์ องบริษัท” (www.atp30.com) หรือ “เว็บไซตข์ อง
ตลท.” (www.set.or.th) หรือโดยวิธีการอื่นใด
(4) สิทธิในการเขา้ รว่ มประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อยา่ งเป็ นอิสระ เพื่อแตง่ ตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี การจ่ายเงินปั นผล การเพิ่มทุนและออกหุ้นใหม่ รวมทัง้ สิทธิในการตัง้ คาถามต่อ
คณะกรรมการ บริษัทเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการบริษัทและเรื่องอื่นใดที่นาเสนอตอ่ ที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติ สิทธิใน
การเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้ และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ รับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท และการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัท โดยกาหนดใหผ้ ถู้ ือหุน้ ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจานวนหุน้ ที่ถืออยูแ่ ละแตล่ ะหุน้ มีสิทธิออกเสียง
หนึ่งเสียง
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังตระหนักและใหค้ วามสาคัญถึงสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ไมก่ ระทาการใด ๆ อันเป็ นการละเมิดหรือ
ลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุ้น โดยมัน่ ใจได้ว่าผูถ้ ือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัท การดูแลให้การประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นไป
ดว้ ยความเรียบรอ้ ย โปรง่ ใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อใหผ้ ถู้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิของตน จะดูแลใหก้ ารเปิ ดเผยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และการ
จัดทารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นไปอยา่ งถูกต้องและครบถ้วน
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นโยบายการกำกับและดูแลกิจการทีด่ ี
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการตามแนวทางของตลท. เพื่อให้คณะกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานขององคก์ รทุกคนยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบัติ เพื่อสง่ เสริมใหบ้ ริษัทมีประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ มีความโปรง่ ใส
และตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทมีความมุง่ มัน่ ที่จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลขององค์กร ขอ้ พึงปฏิบัติที่ดีสาหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวขอ้ งของตลท. และสานักงานก.ล.ต. โดยมีความมุง่ มั่นที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับการ
กากับดูแลกิจการของบริษัทไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็ นเลิศในระดับสากล ซึ่งสร้างความเชื่อมัน่ ให้เกิดขึ้นแกผ่ ถู้ ือหุ้น ผูล้ งทุน และผูเ้ กี่ยวขอ้ งทุก
ฝ่าย และมุง่ มั่นที่จะกากับดูแลการบริหารงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ โดยสาระสาคัญของการกากับดูแลกิจการแบ่งออกเป็ น 5 หมวด
ดังนี้

หมวดที่ 1:

สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)

บริษัทให้ความสาคัญกับสิทธิของผูถ้ ือหุ้นทุกรายอยา่ งเท่าเทียมกัน ซึ่งสิทธิของผูถ้ ือหุ้นดังกล่าวครอบคลุมสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ
อาทิ การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมการ
ประชุมเพื่อออกเสียงในการประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และเรื่องที่มีรผลกระทบต่อบริษัท อาทิ
การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ และการลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็ นต้น ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิ
พื้นฐานดังกล่าวแล้ว บริษัทกาหนดให้มีการดาเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็ นการส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผูถ้ ือ
หุ้น ดังนี้
1)
บริษัทจะเผยแพร่ขอ้ มูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหนา้ ในเว็บไซด์ของบริษัทกอ่ นจัดส่งเอกสาร โดยบริษัทจะจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยระบุวัน เวลา สถานที่ วาระการ
ประชุม ตลอดจนเอกสารขอ้ มูลประกอบการประชุมอยา่ งครบถ้วน รวมถึงแจ้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมและสิทธิของผู้
ถือหุ้นในการเขา้ ประชุมและออกเสียงลงมติ
2)
ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ไมส่ ามารถเขา้ รว่ มประชุมดว้ ยตนเอง บริษัทจะเปิ ดโอกาสใหผ้ ถู้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะใหก้ รรมการอิสระหรือ
บุคคลใดๆ เขา้ ร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
3)
เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงในการ
ประชุม บริษัทจะจั ดสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้
อยา่ งเต็มที่และเป็ นอิสระ โดยบริษัทจะใหข้ อ้ มูลรายละเอียดในเรื่องดังกลา่ วอยา่ งเพียงพอแกผ่ ถู้ ือหุน้
4)
กรรมการทุกคนจะเขา้ รว่ มประชุมเวน้ แตก่ รณีที่มีเหตุจาเป็ น เพื่อใหผ้ ถู้ ือหุน้ สามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวขอ้ งได้
5)
เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทจะจัดทารายงานการประชุ มเพื่อ แสดงข้อ มูลอย่า งถูกต้อ ง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้

หมวดที่ 2:

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายการ ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริหารของบริษัท ผู้ถือหุ้น
รายใหญห่ รือผูถ้ ือหุน้ รายยอ่ ยอยา่ งเป็ นธรรมและเทา่ เทียมกัน เพื่อเป็ นการสรา้ งความมัน่ ใจใหก้ ับผูถ้ ือหุน้ วา่ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
ของบริษัทจะดูแลและใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างเหมาะสม โดยได้กาหนดแนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิ
ขัน้ พื้นฐานอยา่ งเทา่ เทียมกัน ซึ่งในการจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทจะเปิ ดโอกาสใหผ้ ูถ้ ือหุน้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ ดารงตาแหนง่
กรรมการล่วงหนา้ ในวันและเวลาอันควร รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นที่ไมส่ ามารถเขา้ ประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการ
มอบฉันทะใหก้ รรมการอิสระหรือผูอ้ ่ืนมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ ทั้งนี้การดาเนินการประชุม จะเป็ นไปตามขอ้ บังคับของบริษัท
และตามลาดับวาระการประชุมที่มี ซึ่งบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอยา่ งชัดเจนและเพียงพอ รวมทัง้ จะไม่
เพิ่มวาระการประชุมหากไมไ่ ด้แจ้งให้ทราบล่วงหนา้ โดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลกอ่ น
ตัดสินใจ
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บริษัทได้กาหนดมาตรการป้องกัน กรณีที่กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาประโยชนแ์ กต่ นเอง
หรือผู้อ่ืนในทางมิชอบ โดยกาหนดแนวทางเป็ นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ โดยนโยบาย
และวิธีการติดตามดูแลในการนาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนั้น ในกรณีที่มีกรรมการมีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูด้ ูแลและพิจารณาตัดสินความผิด ในกรณีที่ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างมีการ
ใช้ ข้อ มูล ภายในเพื่อ ประโยชน์ส่ว นตั ว และมอบหมายให้ ผู้บ ริ ห ารสู ง สุ ด เป็ น ผู้พิ จารณาความผิ ด ตามมาตรการลงโทษที่ กาหนดไว้
นอกจากนี้บริษัทยังไดแ้ จง้ ใหก้ รรมการและผูบ้ ริหารทราบถึงหนา้ ที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยข์ องบริษัทสาหรับตนเอง คูส่ มรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ตาม
กฎหมาย ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หมวดที่ 3:

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทใหค้ วามสาคัญกับการกากับดูแลผูม้ ีสว่ นไดเ้ สียทุกกลุม่ อาทิ ลูกคา้ พนักงาน คูค่ า้ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูล้ งทุน เจา้ หนี้ และชุมชน
ที่บริษัทตั้งอยู่ เป็ นต้น ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ ง บริษัทจะไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ น
การละเมิดสิทธิของผูม้ ีสว่ นไดเ้ สียตามกฎหมายหรือตามขอ้ ตกลงที่มี บริษัทไดพ้ ิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีสว่ นรว่ มของ
ผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาทและหน้าที่ที่มีในการสร้างเสริมผลการดาเนินงานของบริษัท เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็ นไปด้วยดี
รวมถึงสรา้ งความมัน่ คงอยา่ งยัง่ ยืนใหก้ ับกิจการ และสรา้ งผลประโยชนท์ ี่เป็ นธรรมใหก้ ับทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทยังจัดใหม้ ีช่องทางให้ผมู้ ี
ส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ หรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของ
บริษัท
บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ทาง
การเงินและความยัง่ ยืนของกิจการ ดังนี้
1)
ให้ความสาคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอยา่ งเท่าเทียม เป็ นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
กับความรูค้ วามสามารถของพนักงานแตล่ ะคน ควบคูไ่ ปกับการมุง่ เนน้ การพัฒนาศักยภาพและความรูค้ วามสามารถอยา่ ง
ต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความสาคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยคานึงถึงความปลอดภัยในการทางานและ
คุณภาพชีวิตพนักงานเป็ นสาคัญ
2)
การซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าจะเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทาร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อ
สรา้ งความสัมพันธ์ที่จะกอ่ ใหเ้ กิดประโยชนใ์ นระยะยาวกับทัง้ สองฝ่าย
3)
การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูย้ ืมตามขอ้ ตกลงที่มี
4)
การเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทัง้ ด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการที่ดีและได้มาตรฐาน
การรักษาความลับของลูกค้า และการให้ความสาคัญกับการกาหนดราคาที่เป็ นธรรมและเท่าเทียม ภายใต้นโยบายการกาหนด
ราคาที่มี
5)
การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแขง่ ขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการไมส่ ุจริตเพื่อทาลายคูแ่ ขง่ ทางการคา้
6)
ให้ความส าคั ญและรั บ ผิ ดชอบต่อ ชุ ม ชนและสั งคมใกล้ เคี ย ง เกี่ย วกับ สภาพแวดล้ อ ม รวมถึ ง การให้ การสนั บ สนุ นกิ จกรรม
สาธารณประโยชนต์ อ่ ชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดลอ้ มของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ้น โดยพิจารณาตาม
ความเหมาะสม

หมวดที่ 4:

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยขอ้ มูลโดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิ ดเผยขอ้ มูลที่เกี่ยวขอ้ งกับบริษัท ทัง้ ขอ้ มูลด้าน
การเงินและขอ้ มูลที่ไมใ่ ช่ดา้ นการเงินอยา่ งถูกตอ้ ง ครบถว้ น ทันเวลา และโปรง่ ใส โดยเปิ ดเผยผา่ นช่องทางตา่ งๆ ที่เขา้ ถึงขอ้ มูลไดง้ า่ ย
มีความเท่าเทียมกันและนา่ เชื่อถือ เป็ นไปตามช่องทางที่กฎหมายกาหนด ซึ่งขอ้ มูลสาคัญที่บริษัทจะเปิ ดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงินและ
ขอ้ มูลที่ไมใ่ ช่ขอ้ มูลทางการเงินตา่ งๆ ที่อาจสง่ ผลกระทบตอ่ ราคาหลักทรัพยข์ องบริษัท ซึ่งเป็ นไปตามขอ้ กาหนดของสานักงานก.ล.ต. และ
ตลท.
รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
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บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกตอ้ ง เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และผา่ นการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีที่เป็ นอิสระ ซึ่งได้รับการรับรองจากก.ล.ต. นอกจากนี้ บริษัทจะเปิ ดเผยขอ้ มูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส
ในการดาเนินธุรกิจ ได้แก่ เปิ ดเผยข้อมูลปฏิบัติหนา้ ที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จานวนครั้งของการ
ประชุมและจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเขา้ ร่วมประชุมในปี ที่ผา่ นมา เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแกก่ รรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ทั้งนี้
ขอ้ มูลตา่ งๆ ขา้ งตน้ นอกจากจะเปิ ดเผยขอ้ มูลสูส่ าธารณะผา่ นช่องทางสานักงานก.ล.ต. หรือตลท. บริษัทเปิ ดเผยผา่ นเว็บไซดบ์ ริษัทดว้ ย

หมวดที่ 5:

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามรถ และประสบการณ์ที่ ห ลากหลาย ซึ่ ง สามารถน า
ประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกาหนดนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัท มี
ความเป็ นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชนส์ ูงสุดของกิจการและผูถ้ ือหุน้ โดยรวม และมีหนา้ ที่สาคัญในการกาหนดนโยบายบริษัท รวมถึง
การกากับดูแล ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการดาเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ซึงบริษัทมี
คณะกรรมการจานวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจานวน 3 ท่าน และกรรมการบริษัทที่ไมเ่ ป็ นผูบ้ ริหารจานวน 5
ท่า น โดยมีกรรมการที่ มีคุณสมบั ติเป็ นอิ สระจานวน 3 ท่ า น ซึ่ง เกิ น 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งคณะ นอกจากนี้ บ ริ ษัท ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดว้ ย กรรมการอิสระจานวน 3 ทา่ น และมีวาระการดารงตาแหนง่ คราวละ 3 ปี โดยกาหนดขอบเขตและ
อานาจการดาเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อยา่ งชัดเจนในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทมีกระบวนการกาหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยนาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ซึ่งจะ
พิจารณาความเหมาะสมในการกาหนดคา่ ตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหนา้ ที่ความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ ะคน เพื่อใหอ้ ยูใ่ น
ระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามรถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนที่กาหนดสามารถ
เทียบเคียงไดก้ ับคา่ ตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกลเ้ คียงกัน
กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตน
อยา่ งเป็ นอิสระ และปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยูต่ ลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหนา้ ที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ โดย
คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตาม
ความรับผิดชอบอยา่ งเต็มที่และเพียงพอ รวมทัง้ ถือปฏิบัติในการเขา้ ประชุมคณะกรรมการ ยกเวน้ กรณีที่มีเหตุจาเป็ น
นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยขอ้ มูลที่เพียงพอต่อผูถ้ ือหุ้น ผูล้ งทุนและผูท้ ี่เกี่ยวขอ้ ง
ทุกฝ่าย ข้อมูลที่เปิ ดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการจัดส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์ สื่อของตลาดหลักทรัพยแ์ ละสานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซด์ของบริษัทภายหลังการนาหุ้นสามัญเขา้ จดทะเบียนในตลท.แล้ว
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นโยบายสำคัญและการติดตามให้มีการปฏิบัติ
บริษัทจัดให้มีหนว่ ยงานตรวจสอบภายใน ทาหนา้ ที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินที่สาคัญญโดยประสานงาน
ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อควบคุมให้การทางานเป็ นไปอยา่ งถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและวิธีการ
ตามที่บริษัทกาหนด
นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ กาหนดให้มีการตรวจสอบภายในอยา่ งเป็ นระบบตัง้ แต่ปี 2556 – 2560 โดยการใช้บริการของสานักตรวจสอบภายนอก
และบริ ษั ท จั ด ตั้ ง ฝ่ ายตรวจสอบภายใน เมื่ อ ปี 2561 เพื่ อ ก ากั บ ดู แ ลการท างานในด้ า นต่ า งๆ และรายงานโดยตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่ในการให้คาปรึกษา ตรวจสอบ และประเมินการควบคุมภายในระบบการบริหารความ
เสี่ยงเพื่อให้แนใ่ จว่า ระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการกากับดูแลกิจการของบริษัท ได้
จัดใหม้ ีขึ้นอยา่ งเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงคท์ ี่วางไว้
นโยบายด้านการเปิ ดเผยขอ้ มูลสารสนเทศ
บริษัทกาหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ ที่ในการเปิ ดเผยขอ้ มูลสารสนเทศ ทัง้ ที่เป็ นสารสนเทศด้านการเงิน และสารสนเทศ
เรื่องอื่นอยา่ งครบถ้วนและเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผูถ้ ือหุ้นของบริษัทได้รับสารสนเทศอยา่ งเท่าเทียมกัน โดย
สารสนเทศของบริษัทจะต้องจัดทาขึ้นอยา่ งรอบคอบ ชัดเจน กระทัดรัด เขา้ ใจง่ายและโปร่งใส และต้องเปิ ดเผยสารสนเทศอยา่ ง
สม่าเสมอทัง้ ในดา้ นบวกและดา้ นลบ ระมัดระวังไมใ่ หเ้ กิดขอ้ สับสนในขอ้ เท็จจริง รวมทัง้ จัดใหม้ ีหนว่ ยงานประชาสัมพันธข์ อ้ มูลที่
เป็ นประโยชนต์ ่อผูถ้ ือหุ้น ผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ยวขอ้ งกับบริษัท
นโยบายป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั
บริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญต่อการกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตยส์ ุจริต คุณธรรม และจริยธรรม ในการดาเนินธุรกิจ และเพื่อใหม้ นั่ ใจวา่ นักลงทุน
ในหลักทรัพยข์ องบริษัทได้รบั ขอ้ มูลขา่ วสารที่เชื่อถือได้อยา่ งเท่าเทียมและทันท่วงที สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1.
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับตอ้ งไมใ่ ช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทที่มีสาระสาคัญตอ่ การเปลี่ยนแปลงราคา
ของหลักทรัพยท์ ี่ยังมิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน หรือตลท. เพื่อการซื้อขายหลักทรัพยข์ องบริษัท อันนามาซึ่ง
ผลประโยชนข์ องตนเองและผูอ้ ่นื โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร ตอ้ งงดการซื้อขายหลักทรัพยข์ องบริษัท ในช่วงเวลา 30 วัน
กอ่ นการเปิ ดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน
2.
บริษัทมีหนา้ ที่เปิ ดเผยขอ้ มูลขา่ วสารเกี่ยวกับการดาเนินงานที่สาคัญของบริษัทใหส้ าธารณชนทราบโดยทันทีและอยา่ ง
ทัว่ ถึง โดยผา่ นสื่อและวิธีการที่ตลท. และนโยบายเปิ ดเผยขอ้ มูลของบริษทั กาหนดเพื่อให้แนใ่ จว่าขอ้ มูลขา่ วสารได้
เขา้ ถึงนักลงทุนทุกกลุม่ อยา่ งทันทว่ งทีและเทา่ เทียม
3.
กรรมการและผูบ้ ริหารมีหนา้ ที่รายงานการถือครองหลักทรัพยท์ ี่ออกโดยบริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไมบ่ รรลุ
นิติภาวะตอ่ สานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหง่ พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
4.
บริษัทกาหนดให้พนักงานทุกคนยึดมัน่ เกี่ยวกับการปกป้องรักษาความลับของขอ้ มูลขา่ วสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ใน
การดาเนินธุรกิจ และหา้ มไมใ่ หแ้ สวงหาผลประโยชนใ์ หต้ นเองและผูอ้ ่นื โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไมไ่ ดเ้ ปิ ดเผย
ตอ่ สาธารณะหรือดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจกอ่ ใหเ้ กิดความขัดแยง้ ทางผลประโยชนต์ อ่ องคก์ ร
5.
การกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน
5.1
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลพนักงาน ผูบ้ ริหาร และ กรรมการบริษัทในการนาขอ้ มูลภายในของบริษัทไปใช้
เพื่อประโยชนส์ ่วนตนไปเปิ ดเผยใหแ้ กบ่ ุคคลอื่น รวมทัง้ เพื่อการซื้อขายหลักทรัพยร์ วมถึงยังถือปฏิบัติตามกฎ
ของสานักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องการรายงานการซื้อขายหลักทรัพยข์ องกรรมการและผูบ้ ริหารดว้ ย
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5.2

บริษัทสื่อสารเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อเตือนใหพ้ นักงานทุกทา่ นทราบ โดยบรรจุรายละเอียดที่สาคัญในการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหมเ่ พื่อให้ลูกจา้ งทุกคนรับรู้ รายละเอียดสาคัญคือ “ให้คานึงถึงผลประโยชนข์ องบริษัทเป็ น
สาคัญ และสัญญาวา่ จะไมอ่ าศัยตาแหนง่ หนา้ ที่ในความรับผิดชอบที่ไดร้ ับมอบหมาย เพื่อแสวงหา
ผลประโยชนใ์ ดๆ ที่ทาใหบ้ ริษัทตอ้ งเสียหาย รวมทัง้ จะตอ้ งไมน่ าเอาความลับของบริษัทฯ และ/หรือของลูกคา้
ไปเปิ ดเผยให้คู่แขง่ ขันหรือบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด”

นโยบายด้านบัญชีและการเงิน
บริษัทให้ความสาคัญต่อการทารายงานทางบัญชีการเงิน ซึ่งต้องถูกต้องสมบูรณต์ ามความเป็ นจริง ทันเวลาสมเหตุสมผล เพื่อ
เสนอต่อผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุ้น หนว่ ยงานรัฐ และผูท้ ี่เกี่ยวขอ้ งอื่นๆ ดังนัน้ จึงกาหนดให้บุคคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน
กระบวนการตา่ งๆ ที่เกี่ยวขอ้ งกับระบบบัญชี การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึงขอ้ กาหนดทางบัญชีและการเงินของบริษัท
และหลักการบัญชีที่ยอมรับทัว่ ไปอยา่ งเคร่งครัด ดังนี้
1)
ความถูกตอ้ งของการบันทึกรายการ
การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอยา่ งของบริษัทจะต้องถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ โดยไมม่ ีขอ้ จากัดหรือ
ขอ้ ยกเวน้ การบันทึกรายการตามความเป็ นจริง ตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับ และตามขอ้ กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ ง
มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจครบถว้ นและเหมาะสม
2)
รายการทางบัญชีและการเงิน
รายการทางบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริษัทจะต้องมีความถูกต้องชัดเจน มีข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญเพียงพอ
รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไป และเป็ นไปตามระเบียบการบัญชีและ
การเงินของบริษัท พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงความถูกต้องของรายการบัญชีและการเงินของบริษัท เป็ นความ
รับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในรายการทางธุรกิจในขัน้ ตอน
ตา่ งๆ
นโยบายดา้ นการปฏิบตั งิ านการเสียภาษี
บริษัทตระหนักถึงบทบาทหนา้ ที่ความรับผิดชอบในการเป็ นผูเ้ สียภาษีทดี่ ี ดังนัน้ เพื่อให้มีการบริหารจัดการด้านภาษีที่รัดกุม
สง่ เสริม-สรา้ งมูลคา่ และคุณคา่ สูงสุดใหแ้ กผ่ มู้ ีสว่ นไดเ้ สีย มีการเสียภาษีอยา่ งถูกตอ้ งตามที่กฎหมายกาหนด ตลอดจนมีแนวทาง
ในการวางแผนและปฎิบัติงานด้านภาษีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยความโปร่งใสและเป็ นธรรม โดยตระหนักถึง ความ
เสี่ยงที่เกี่ยวขอ้ งกับภาษีทงั้ ทางตรงและทางออ้ ม ดังนี้
1)
ดาเนินการบริหารจัดการการวางแผนดา้ นภาษีอากร และการเสียภาษีอากรใหเ้ ป็ นไปตามขอ้ กาหนด ระเบียบปฏิบัติ
และกฎหมายภาษีที่เกี่ยวขอ้ ง เพื่อใหเ้ กิดประโยชนส์ ูงสุดแกบ่ ริษัทและผูม้ สี ่วนได้เสีย
2)
ดาเนินการนาสง่ ภาษีหรือขอคืนภาษีอยา่ งถูกตอ้ ง เหมาะสม และภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้ ง
กาหนด รวมถึงยึดมัน่ ในบทบาทหนา้ ที่การเป็ นพลเมืองที่ดี โดยการปฎิบัติตามกฎหมายภาษี เพื่อสะท้อนถึงความ
โปรง่ ใสในการดาเนินงานดา้ นภาษี
3)
มีการศึกษาและพิจารณาผลกระทบทางภาษีเมื่อมีโครงการลงทุนหรือมีธุรกรรมใหม่ รวมถึงเมื่อมีกฎหมายหรือนโยบาย
ทางภาษีอากรใหม่ เพื่อใหส้ อดคลอ้ งกับกิจกรรม กลยุทธท์ างธุรกิจ ความถูกตอ้ งตามกฎหมาย และครอบคลุมถึง
ประโยชนข์ องกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสีย
นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
บุคลากรทุกระดับจะตอ้ งปฏิบัติตามระเบียบ และขอ้ กาหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ ง ทัง้ ในประเทศ และ/หรือตา่ งประเทศ และ
กอ่ นการปฏิบัติงานใดๆ ที่อาจมีขอ้ กฎหมายกาหนดไว้ จะตอ้ งมีความระมัดระวังในการสอบทานอยา่ งรอบคอบ มีการตรวจสอบ
โดยผูท้ ี่รับผิดชอบ วา่ ได้ถือปฏิบัติตามขอ้ กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ งแล้ว
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นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทมีนโยบายที่จะให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวขอ้ งใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันประกอบด้วยวงจรเครือข่ายการ
สื่อ สารข้อ มู ล ระบบซอฟท์แวร์ที่ ใช้ ในการปฏิ บั ติ การและประมวลผลข้อ มู ล เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ พร้อ มทั้ง อุ ป กรณ์ต่อ พ่ ว ง
แฟ้มข้อมูล และข้อมูลบริษัทอย่า งมีประสิ ทธิภาพ ไม่ขัดต่อกฎหมายหรื อพระราชบัญญั ติที่เกี่ย วข้อ ง โดยมี มาตรฐานความ
ปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อประโยชนแ์ ละประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษัท จึงกาหนดให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
1)
การกากับดูแลและบริหารจัดการดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคก์ รทีด่ ี (Governance of Enterprise IT)
การกากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจุดมุง่ หมายเพื่อทาให้แนใ่ จว่า บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว้
โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็ นเครื่องมือในการสนับสนุน และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานได้อยา่ งมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีนนั้
ตอ้ งมีการเชื่อมโยงระหวา่ งกระบวนการบริหารงานดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรและขอ้ มูลที่มีประสิทธิ์ภาพเพื่อ
สนับสนุนนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายขององค์กรและการบริหารความเสีย่ งที่เหมาะสม รวมทัง้ มีการรายงานและติดตาม
การดาเนินงาน เพื่อใหม้ นั่ ใจวา่ เทคโนโลยีที่บริษัทนามาใช้งาน สามารถช่วยสนับสนุนกลยุทธ์และบรรลุวัตถุประสงคใ์ น
เชิงธุรกิจและสร้างศักยภาพในการแขง่ ขัน รวมทัง้ เพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท
2)

ความมัน่ คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทมีนโยบายที่จะใหพ้ นักงานและผูป้ ฏิบัติงานที่เกี่ยวขอ้ งใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันประกอบดว้ ยวงจร
เครือขา่ ยการสื่อสารขอ้ มูล ระบบซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการปฏิบัติการและประมวลผลขอ้ มูลเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมทัง้
อุปกรณต์ อ่ พว่ ง แฟ้มขอ้ มูล และขอ้ มูลบริษัทอยา่ งมีประสิทธิภาพ ไมข่ ัดตอ่ กฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวขอ้ ง
โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อประโยชนแ์ ละประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษัทจึงกาหนดให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
•
นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้ มาใช้ในทุกดา้ นของงานพรอ้ มกับพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ใหม้ ีความรู้
ความสามารถที่ทันสมัย
•
พนักงานจะตอ้ งนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อสง่ เสริมกิจการของบริษัทฯ ตอ้ งไมก่ ระทาเพื่อประโยชน์
ส่วนบุคคล หรือละเมิดจริยธรรมหรือศีลธรรมอันดี
•
ขอ้ มูลที่ไดบ้ นั ทึกผา่ นและเผยแพรผ่ า่ นระบบเทคโนโลยสารสนเทศถือเป็ นคามรับผิดชอบของเจา้ ของขอ้ มูล
ที่จะต้องดูแลไมใ่ ห้เกิดความผิดกฎหมาย หรือละเมิดต่อบุคคลที่สาม
•
ใช้ซอฟท์แวร์ที่ถูกกฎหมายและเป็ นมาตรฐาน
•
การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน จะตอ้ งไดร้ ับการอนุมัติและปฏิบัติตามระเบียบที่กาหนดไว้
•
เจ้าของขอ้ มูลจะต้องป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอ้ มูลที่สาคัญทางธุรกิจของตนเองจากการ
เขา้ ถึงภายนอกหรือการโจรกรรม และการบอ่ นทาลาย เพื่อใหแ้ นใ่ จวา่ ธุรกจของบริษัทฯ จะดาเนินการอยา่ ง
ต่อเนื่อง
•
ผูท้ ี่มีหนา้ ที่รับผิดชอบตอ่ ระบบสารสนเทศโดยรวม ที่ไดร้ ับการมอบหมายจากบริษัทมีหนา้ ที่ตอ้ งกาหนด
มาตรการในการควบคุมและป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมัน่ คงและปลอดภัย รวมทัง้ ต้อง
ติดตามใหบ้ ุคลากรทุกคนถือปฏิบัติตามขอ้ กาหนดโดยเครง่ ครัด

นโยบายการรักษาความปลอดภัยดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Policy)
1.
บริษัทต้องจัดให้มีหนา้ ที่ดูแลให้มีการกาหนดนโยบายความมัน่ คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นลายลักษณ์
อักษร และบริษัทตอ้ งทาการสื่อสารนโยบายดังกลา่ วเพื่อสรา้ งความเขา้ ใจและสามารถปฏิบัติตามไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ ง
โดยเฉพาะอยา่ งยิ่งระหว่างหนว่ ยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและหนว่ ยงานด้านอื่นภายในบริษัท เพื่อใหม้ ีการ
ประสานงานและสามารถดาเนินธุรกิจไดต้ ามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
2.
บริษัทตอ้ งจัดใหม้ ีการทบทวนนโยบายความมัน่ คงปลอดภัยดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ อยา่ งนอ้ ยปี ละ 1 ครัง้ หรือเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอ่ การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
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แนวทางปฏิบตั ิ
•
ห้ามใช้ทรัพยากรและเครือขา่ ยคอมพิวเตอร์ เพื่อกระทาการอันผิดกฎหมายและขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม
เช่น การจัดทาเว็บไซต์เพื่อดาเนินการคา้ ขาย หรือเผยแพรส่ ่ิงที่ผิดกฎหมาย หรือขัดตอ่ ศีลธรรมอันดี เป็ นตน้
•
ไมเ่ ขา้ ใช้เครือขา่ ยคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ดว้ ยชื่อบัญชีผใู้ ช้ของผูอ้ ่นื ทัง้ ทีไ่ ดร้ ับอนุญาต และ
ไมไ่ ด้รับอนุญาตจากเจ้าของชื่อบัญชีผใู้ ช้
•
หา้ มเขา้ ใช้ระบบคอมพิวเตอรแ์ ละขอ้ มูลที่มีการป้องกันการเขา้ ถึงของผูอ้ ่นื เพื่อแกไ้ ข ลบ เพิ่มเติม หรือคัดลอก
•
ห้ามเผยแพร่ขอ้ มูลของผูอ้ ่นื หรือของหนว่ ยงาน โดยไมไ่ ด้รับอนุญาตจากผูเ้ ป็ นจ้าของขอ้ มูลนัน้ ๆ
•
หา้ มกอ่ กวน ขัดขวาง หรือทาลายใหท้ รัพยากรและเครือขา่ ยคอมพิวเตอรข์ องบริษัทเกิดความเสียหาย เช่น การ
ส่งไวรัสคอมพิวเตอร์ การป้อนโปรแกรมที่ทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณเ์ ครือขา่ ยปฏิเสธการทางาน
(Denial of Service) เป็ นตน้
•
ห้ามลักลอบดักรับขอ้ มูลในเครือขา่ ยคอมพิวเตอร์ของบริษัท และของผูอ้ ่นื ที่อยูร่ ะหวา่ งการรับและส่งใน
เครือขา่ ยคอมพิวเตอร์
•
กอ่ นการใช้งานสื่อบันทึกพกพาต่างๆ หรือเปิ ดไฟล์ที่แนบมากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟล์ที่ดาวนโ์ หลด
มาจากอินเทอรเ์ น็ต ตอ้ งมีการตรวจสอบเพื่อหาไวรัสโดยโปรแกรมป้องกันไวรัสกอ่ น
•
ผูใ้ ช้ต้องไมอ่ นุญาตให้ผอู้ ่นื ใช้บัญชีใช้งานและรหัสผา่ นของตน ในการเขา้ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกัน
นโยบายการบริหารจัดการความเสีย่ งดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management):
ต้องสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Corporate Risk Management) และครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
1..
การกาหนดหนา้ ที่และความรับผิดชอบในการบริหารและจัดการความเสี่ยงดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูจ้ ัดการส่วนเทคโนโลยีมีหนา้ ที่รับผิดชอบในการศึกษา จัดหาวิธีการหรือแนวทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
ความเสี่ยงหรือจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ แลว้ นาเสนอใหก้ ับผูบ้ ริหารเพื่อพิจารณาในการจัดการความเสี่ยงด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.
การระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้ งกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Related Risk)
•
ความเสี่ยงดา้ นกายภาพและสภาพแวดลอ้ ม ไดแ้ ก่ หอ้ งศูนยก์ ลางขอ้ มูล (Data Center Room) ซึ่งเป็ นที่จัดเก็บ
ติดตัง้ เครื่องคอมพิวเตอร์แมข่ า่ ย(Server) อุปกรณเ์ ครือขา่ ยและอุปกรณอ์ ่นื ต้องมีการควบคุมการเขา้ -ออกและ
การใช้งาน การตรวจสอบระบบตา่ งๆ เช่น ระบบเตือนอุณหภูมิภายในหอ้ ง ระบบเตือนอัคคีภัย เป็ นตน้
•
ความเสี่ยงด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท เพื่อป้องกันการใช้งานการ
ติดตัง้ โปรแกรมที่ไมป่ ลอดภัยหรือไมป่ ระสงคด์ ี เช่น การดาวนโ์ หลดโปรแกรมจากภายนอกมาติดตัง้ ซึ่งอาจ
มีมัลแวร์ หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือมีช่องโหว่เชื่อมต่อเครือขา่ ยภายนอก เขา้ โจมตีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้
งานหรือเครื่องอื่นที่อยูบ่ นเครือขา่ ยเดียวกัน เป็ นตน้
•
ความเสี่ยงด้านการใช้งานระบบเครือขา่ ยคอมพิวเตอร์ของบริษัท ต้องมีตรวจสอบและเฝ้าระวังการใช้งาน
เครือขา่ ยภายในและระบบอินเทอรเ์ น็ต โดยมีการจัดทาระบบป้องกันการเขา้ ถึงและการโจมตีจากภายนอก
ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แมข่ า่ ย (Server) และเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกขา่ ย (Client) ที่ผปู้ ฏิบัติงานใช้งาน เช่น
ระบบป้องกันการเขา้ ออกใช้งานผา่ นอินเทอรเ์ น็ต การติดตัง้ โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ การกรอง
ขอ้ มูลรับส่งอีเมล เป็ นต้น
•
ความเสี่ยงดา้ นบุคคล ตอ้ งมีการกาหนดสิทธิ์การใช้งานเขา้ ถึงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณเ์ ครือขา่ ยตา่ งๆ
และขอ้ มูล ให้เป็ นไปตามสิทธิ์ที่พึงมี เพื่อป้องกันการเขา้ แกไ้ ขหรือเปลี่ยนแปลงขอ้ มูล
3.
การประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อจัดลาดับความสาคัญใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกาหนดความเสี่ยงไว้ 4 ประเภท ดังนี้
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ความเสี่ยงดา้ นเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นจากคอมพิวเตอรแ์ ละอุปกรณถ์ ูกโจมตี
•
ความเสี่ยงจากผูป้ ฏิบัติงาน ที่เกิดขึ้นจากการจัดการสิทธิ์ที่ไมเ่ หมาะสม ทาให้เกิดการเขา้ ถึงขอ้ มูลเกินกว่า
หนา้ ที่ และอาจทาใหเ้ กิดความเสียหายกับขอ้ มูลสารสนเทศได้
•
ความเสี่ยงจากภัยและสถานการณฉ์ ุกเฉิน ที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติหรือธรรมชาติ รวมทัง้ สถานการณอ์ ่นื เช่น
กระแสไฟฟ้าขัดขอ้ ง การชุมนุมประท้วง เป็ นต้น
•
ความเสี่ยงดา้ นบริหารจัดการ ที่เกิดขึ้นจากแนวนโยบายที่ทาการใช้งานอยูอ่ าจไมส่ อดคลอ้ งกับความเสีย่ งที่
อาจเกิดขึ้น
การกาหนดวิธีการหรือเครื่องมือในการบริหารและจัดการความเสี่ยงใหอ้ ยูใ่ นระดับทีบ่ ริษัทยอมรับได้ จัดทาตาราง
ลักษณะรายละเอียดความความเสี่ยง (Description of Risk) โดยมีหัวเรื่อง ชื่อความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง ลักษณะ
ความเสี่ยง ปั จจัยความเสี่ยง และผลกระทบ เป็ นตน้ กาหนดระดับโอกาสการเกิดเหตุการณแ์ ละระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบความเสี่ยง รวมถึงการทาแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
กาหนดตัวชี้วัดระดับความเสี่ยงดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk Indicator) รวมถึงจัดใหม้ ี
การติดตามและรายงานผลตัวชี้วัดต่อผูท้ ี่มีหนา้ ที่รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถบริหารและจัดการความเสี่ยงได้อยา่ ง
เหมาะสมและทันตอ่ เหตุการณ์
•

4.

5.

การวัดระดับความเสี่ยง

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ
บริษัทกาหนดให้เป็ นหนา้ ที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ ทาความเขา้ ใจ
และถือปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่กาหนดไว้ในคู่มือนี้อย่างเคร่งครัด ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องรับผิดชอบดูแล และถือ
เป็ นเรื่องสาคัญที่จะดาเนินการใหพ้ นักงานภายใตส้ ายบังคับบัญชาของตนทราบ และปฏิบัติตามคูม่ ือจรรยาบรรรณของบริษัท อยา่ งจริงจัง
หากกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานผูใ้ ดกระทาผิดหลักการการกากับดูแลกิจการตามที่กาหนดไว้ จะได้รับโทษทัง้ ทางวินัย และหากมีการ
กระทาที่เชื่อไดว้ า่ ทาผิดกฎหมาย กฎระเบียบและขอ้ บังคับของรัฐ บริษัทจะสง่ เรื่องใหเ้ จา้ หนา้ ที่ของรัฐดาเนินการตอ่ ไป
หากพนักงานพบเห็นการกระทาผิดกฎหมาย และ/หรือหลักการกากับดูแลกิจการตามที่กาหนดไว้ ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อ
กล่า วหาไปยัง ประธานกรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้บ ริ ห ารสู ง สุด หรื อ กรรมการบริหารของบริษัท ทั้ง นี้ บริษัทจะ
ดาเนินการตรวจสอบโดยไมเ่ ปิ ดเผยชื่อผูแ้ จ้งเบาะแส เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูแ้ จ้งขอ้ ร้องเรียนดังกล่าว
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นโยบายตอ่ ตา้ นการให้สนิ บนและการคอรร์ ปั ชัน่
บริษัทมีนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น อย่างสิ้น เชิ ง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบัติตามกฎหมาย
ทั้งหมดที่เกี่ยวขอ้ งกับการต่อตา้ นการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นในประเทศไทย บริษัทจะไมเ่ ขา้ ไปมีส่วนร่วมในการใหส้ ินบน
และการคอร์รัปชั่นทั้งทางตรงและทางอ้อม และมุ่งมั่นที่จะนาระบบที่มีประสิทธิผลมาใช้ในการต่อต้านการให้สินบนและการ
คอรร์ ัปชัน่
กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนักงานทุกคนของบริ ษั ท ต้อ งไม่เข้า ไปมี ส่ ว นร่วมในการคอร์รัป ชั่น การให้ / รั บ สิ น บนแก่/ จาก
เจ้าหนา้ ที่ของรัฐและเอกชน เช่น บุคคลของบริษัทต่างๆ ที่มีธุรกรรมร่วมกับบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาหรือ
คงไว้ซึ่งธุรกิจ หรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ได้กาหนดเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติในการตอ่ ตา้ นการสินบนและการคอรร์ ัปชัน่ ของบริษัทโดยครอบคลุม ในเรื่องตอ่ ไปนี้
1.
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในสายธุรกิจดาเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออ้ ม โดยครอบคลุมถึงทุกบริษัทในสายธุรกิจสินค้าอุปโภค/ บริโภค
รวมถึงผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และกาหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นนี้อยา่ งสม่าเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ
ขอ้ กาหนด ขอ้ บังคับ ประกาศ และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
2.
มาตรฐานการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการด าเนิ น ธุ ร กิ จ และเป็ น หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการของบริษัท ผูบ้ ริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกคนทุกระดับ ผูส้ ่งมอบหรือผูร้ ับเหมาช่วงที่จะมีส่วนในการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดดาเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่
กาหนด
3.
บริษัทพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่ ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ งรวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม
โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้ งหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชั่นและนามาจัดทาเป็ น
คู่มือแนวทางในการปฏิบัติแกผ่ เู้ กี่ยวขอ้ ง
4.
บริษัทไมก่ ระทาหรือสนับสนุนให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยูภ่ ายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาค
เพื่อการกุศล การบริจาคแก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งใสและ
ไมม่ ีเจตนาเพื่อโนม้ นา้ วใหเ้ จา้ หนา้ ที่ภาครัฐหรือเอกชนดาเนินการไมเ่ หมาะสม
5.
บริ ษั ทจัดให้ มีการควบคุมภายในที่ เหมาะสม สม่ า เสมอเพื่อป้ องกั นไม่ให้ พนั กงานมี การปฏิ บั ติที่ไ ม่เหมาะสม โดย
เฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ
6.
บริษัทจัดให้มีความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการ ผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างทุกคนทุก
ระดับ เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตยส์ ุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหนา้ ที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความ
มุง่ มัน่ ของบริษัท
7.
บริษัทจัดใหม้ ีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปรง่ ใสและถูกตอ้ งแมน่ ยา
8.
บริษัทสง่ เสริมใหม้ ีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อพนักงานและผูม้ ีสว่ นเกี่ยวขอ้ งสามารถแจง้ เบาะแสอันควรสงสัย
โดยมัน่ ใจไดว้ า่ ผูแ้ จง้ เบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไมใ่ หถ้ ูกลงโทษ โยกยา้ ยที่ไมเ่ ป็ นธรรมหรือกลัน่ แกล้งด้วยประการ
ใด รวมถึงการแตง่ ตัง้ บุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจง้ เขา้ มา
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จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
•
•
•
•
•
•

ดาเนินธุรกิจอยา่ งมีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอยา่ งเต็มที่ด้วยขอ้ มูลที่เพียงพอและมีหลักฐาน
สามารถอ้างอิงได้ ด้วยความระมัดระวัง รวมทัง้ ถือปฏิบัติตามขอ้ กฎหมาย และขอ้ กาหนดที่เกี่ยวขอ้ งอยา่ งเคร่งครัด
ดาเนินงานธุรกิจอยา่ งมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ ด้วยความซื่อสัตยส์ ุจริต มุง่ มั่นทาความดีต่อ
บุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติตามขอ้ ตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอยา่ งเป็ นธรรม หากปฏิบัติตามขอ้ ตกลงหรือเงื่อนไขไมไ่ ด้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกคา้
ทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน
ไมเ่ ปิ ดเผยขอ้ มูลของลูกค้าที่ได้ลว่ งรู้มา เนื่องจากการดาเนินธุรกิจอันเป็ นขอ้ มูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไวไ้ มเ่ ปิ ดเผย เว้นแต่
เป็ นการเปิ ดเผยตามหนา้ ที่ ตามกฎหมาย
เปิ ดเผยขา่ วสารขอ้ มูลของบริการอยา่ งถูกตอ้ งครบถว้ น
เปิ ดใหล้ ูกคา้ สามารถรอ้ งเรียนได้ เกี่ยวกับความไมส่ มบูรณข์ องบริการ

จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัตสิ ําหรับผู้บริหารและพนักงาน
บริษัทกาหนดจรรยาบรรณและขอ้ พึงปฏิบัติสาหรับผูบ้ ริหารและพนักงานเพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้
•
ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ผู้บ ริ ห ารจะต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้า ที่ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และระมั ด ระวั ง รอบคอบเอาใจใส่ และมี วิ สั ย ทั ศ น์ ก ว้ า งไกล ไม่ ห า
ผลประโยชนใ์ ห้ตนเองและพวกพอ้ งจากขอ้ มูลองค์กรซึ่งยังไมไ่ ด้เปิ ดเผยต่อสาธารณะและไมเ่ ปิ ดเผยขอ้ มูลความลับขององคก์ ร
ตอ่ บุคคลภายนอก รวมทัง้ ไมด่ าเนินการใดๆ อันเป็ นลักษณะที่อาจกอ่ ให้เกิดความขัดแยง้ ทางผลประโยชน์
•
ผูบ้ ริหารปฏิบัติต่อพนักงาน
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยไม่ลาเอียง สนนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหนา้
และเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเขา้ ใจในเรื่องจรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึง
ปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้พนักงานอยา่ งเมาะสมและปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจ รับฟั งขอ้ คิดเห็นและขอ้ เสนอแนะอยา่ งมี
เหตุผล
•
ผู้บริหารปฏิบัติต่อลูกค้า
ผูบ้ ริหารตอ้ งปฏิบัติตอ่ ลูกคา้ ตามขอ้ ปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจที่กิจการกาหนดไวอ้ ยา่ งเครง่ ครัด
•
ผู้บริหารต่อคู่ค้า
ผูบ้ ริหารจะตอ้ งปฏิบัติต่อคู่คา้ อยา่ งเป็ นธรรม ไมเ่ รียกรอ้ งหรือรับผลประโยชนใ์ ดๆ ที่ไมช่ อบธรรมจากคู่คา้ และหากปฏิบัติตาม
เงื่อนไขขอ้ ใดไมไ่ ด้ ให้รีบแจ้งคู่ค้าทราบล่วงหนา้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแกไ้ ข
•
ผูบ้ ริหารต่อคูแ่ ขง่ ทางการคา้
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่แขง่ ทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ ขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แขง่
ทางการคา้ ดว้ ยวิธีไมส่ ุจริต
•
ผู้บริหารปฏิบัติต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ผูบ้ ริหารตอ้ งปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้ งและรับผิดชอบตอ่ สังคม รวมถึงให้ความ
รว่ มมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนและอาสาทากิจกรรมที่เป็ นประโยชนต์ อ่ ชุมชนและสังคม
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ขอ้ พึงปฏิบัติสาหรับพนักงาน
•
พึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตยส์ ุจริต และด้วยความอุตสาหะ ขยันหมัน่ เพียร และปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานให้ดียิ่งขึ้น
•
พึงประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบขอ้ บังคับในการทางานของบริษัทโดยเครง่ ครัด
•
พึงใหค้ วามเคารพและเชื่อฟั งผูบ้ ังคับบัญชาที่สงั่ การโดยชอบดว้ ยนโยบาย และระเบียบขอ้ บังคับ
•
พึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกันและเอื้อเฟื้ อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไมก่ อ่ ให้เกิดความขัดแยง้ ซึ่งจะนาไปสู่ความเสียหายต่อ
บุคคลอื่นและบริษัท
•
พึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกัน หลีกเลี่ยงการนาข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อ่ืน ทั้งในเรื่องที่กี่ยวกับการปฏิบัติงานและ
เรื่องสว่ นตัวไปเปิ ดเผย หรือวิพากษว์ ิจารณใ์ นลักษณะที่จะกอ่ ใหเ้ กิดความเสียหาย ทัง้ ตอ่ พนักงานและตอ่ บริษัท
•
พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญใดๆ ที่อาจทาให้ตนเองรู้สึกอึดอัดในการปฏิบัติหนา้ ที่ในภายหน้า หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้แจ้งต่อ
ผูบ้ ังคับบัญชาทราบในทันที
•
ไมใ่ ช้ตาแหนง่ หนา้ ที่ หรือประโยชนจ์ ากหนา้ ที่การงานแสวงหาประโยชนส์ ่วนตนหรือพรรคพวกหรือทาธุรกิจแขง่ ขันกับบริษัท
•
พึงปฏิบัติตอ่ ลูกคา้ คูค่ า้ ดว้ ยความซื่อสัตยส์ ุจริต และดว้ ยความเสมอภาค
•
พึงรักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และองค์กรอยา่ งเคร่งครัด
•
พึงรายงานเรื่องที่ได้รับทราบให้ผูบ้ ังคับบัญชาโดยมิชักช้า เมื่อเรื่องที่รับทราบอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานหรือชื่อเสียง
ของบริษัท
•
พึงรักษา ดูแลสิทธิประโยชนแ์ ละทรัพยส์ ินของบริษัทใหม้ ีสภาพดี ใหไ้ ดใ้ ช้ประโยชนอ์ ยา่ งเต็มที่ ประหยัด มิใหส้ ิ้นเปลืองสูญเปลา่
เสียหาย หรือเสื่อมสลายกอ่ นเวลาอันสมควร
บทกาหนดโทษ
กรณีที่ฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนก์ ับบริษัท ให้พิจารณาไปตาม
โครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัท และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน ทั้งนี้ ให้แต่ละฝ่ายเป็ นผู้พิจารณาเองในเบื้องต้น และสรุป
เรื่องสง่ ตอ่ ใหผ้ บู้ ังคับบัญชาระดับสูง และสายงานที่เกี่ยวขอ้ งตอ่ ไป เพื่อตัดสินความผิด ทัง้ ระบุโทษตามความเหมาะสมตอ่ ไป แตห่ ากความ
ขัดแยง้ ทางผลประโยชนท์ ี่เกิดขึ้นรุนแรงและกอ่ ให้เกิดความเสียหายเป็ นอยา่ งมาก ไมอ่ าจอยูใ่ นวินิจฉัยของต้นสังกัด ก็ให้นาเรื่องเขา้ สู่ฝ่าย
บริหารของบริษัท เพื่อพิจารณาหาขอ้ สรุปและกาหนดโทษตอ่ ไป
1) ตักเตือนด้วยวาจา
2) ตักเตือนด้วยหนังสือ
3) ตัดค่าจ้าง
4) พักงาน
5) เลิกจา้ งโดยไมจ่ า่ ยคา่ ชดเชย
6) ดาเนินคดีตามกฎหมาย
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การบริหารความเสี่ยง
บริษัทไดใ้ หค้ วามสาคัญในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อใหอ้ งคก์ รมีพัฒนาการและกา้ วหนา้ อยา่ งมัน่ คง และ
ลดความเสียหายจากสภาวะแวดล้อมและภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อบุคลากร ทรัพยส์ ิน การดาเนินธุรกิจ รวมทัง้
ภาพลักษณข์ ององคก์ ร ดังนัน้ บริษทั จึงไดก้ าหนดนโยบายใหผ้ บู้ ริหารและพนักงานตอ้ งตระหนักถึงความเสี่ยง การใหค้ วามรว่ มมือและ
ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันทัว่ ทัง้ องค์กร มีการกาหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยา่ งชัดเจน
รวมถึงระดับความเสี่ยงที่องคก์ รยอมรับได้ และกาหนดใหเ้ ป็ นสว่ นหนึ่งของการจัดทาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน และการดาเนินกิจกรรม
โดยปกติของทุกหนว่ ยงาน มีมาตรการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการบริหารความ
เสี่ยงอยา่ งตอ่ เนื่อง เพื่อใหม้ นั่ ใจวา่ กระบวนการและนโยบายดังกลา่ วมีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม ในการดาเนินธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ บริษัทมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk
Management Committee: RMC) เพื่อทาหนา้ ที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงทัว่ ทัง้ องคก์ ร โดยรายงานตรงตอ่ คณะกรรมการ
บริษัทเป็ นประจา

นโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้มีความชัดเจน ครอบคลุมการบริหาร
จัดการองคก์ รใหม้ ีภาพรวมอยา่ งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงมีการเชื่อมโยงระบบการบริหาจัดการอื่นๆ อยา่ งเป็ นระบบทัว่ ทัง้
องค์กร โดยคานึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศนแ์ ละกลยุทธ์ขององค์กร จึงได้กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1.
บริษัทมีการจัดวางระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทัว่ ทัง้ องคก์ รที่สอดคลอ้ งกับกลยุทธแ์ ละเป้าหมายทางธุรกิจของ
บริษัท ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรที่จาเป็ นในด้านต่างๆ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงสามารถดาเนินการควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงใหอ้ ยูใ่ นระดับที่ยอมรับไดอ้ ยา่ งสมเหตุสมผล
2.
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอานาจหนา้ ที่ในการกาหนดนโยบาย เสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ กาหนด
กรอบมาตรฐานและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้ งกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงการกากับดูแลให้
ครอบคลุมกลยุทธ์หลักของบริษัทและสภาวการณท์ ี่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงพิจารณาติดตามและประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยงอยา่ งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3.
ใหก้ รรมการที่แตง่ ตัง้ ขึ้นสาหรับดาเนินการดา้ นตา่ งๆ ของบริษัทมีอานาจหนา้ ที่ในการบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัท
ตามขอบเขตหนา้ ที่ความรับผิดชอบที่กาหนดไว้
4.
ผูบ้ ริหารที่ไดร้ ับมอบหมายใหร้ ับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงแตล่ ะระดับในองคก์ ร มีหนา้ ที่บริหารและจัดการความเสี่ยง
โดยมีพนักงานทุกระดับสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง ผูบ้ ริหารได้รับมอบหมายมีหนา้ ที่ติดตามและรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกาหนด
5.
พนักงานทีป่ ฏิบัติตามระบบบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกาหนด รวมทัง้ นากระบวนการบริหารความเสี่ยงเขา้ เป็ นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงาน เพื่อสรา้ งใหเ้ กิดวัฒนธรรมองคก์ รที่ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนตอ้ งถือปฏิบัติ
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

ผลการดำเนินงาน
บริษัทได้มีโครงการด้านการบริหารความเสี่ยงและวิกฤตการณท์ ี่กอ่ ให้เกิดประโยชนเ์ ชิงธุรกิจ (เช่น ลดต้นทุน ลดความเสี่ยง
เพิ่มการเติบโตของรายได้ หรือดา้ นอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ ง) โดยแบง่ ตัวอยา่ งตามความเสี่ยง 4 ดา้ น ดังนี้
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk)
บริษัทกาหนดกลยุทธ์ส่งเสริมทางด้านการศึกษาและพัฒนาด้านนวัตกรรม เพื่อนาเสนอ
และตอบสนองความตอ้ งการของลูกคา้ รักษาสว่ นแบง่ ทางการตลาด ไมเ่ พียงเทา่ นัน้
บริษัทยังคานึงถึงเรื่องของความยัง่ ยืนด้านสิ่งแวดล้อม และดาเนินการตามนโยบายการ
จัดการ ลดปริมาณการใช้น้ามันและประยุกตเ์ ขา้ กับกระบวนบริหารจัดการการเดินรถ
และการซ่อมบารุงเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ความเสี่ยงดา้ นการปฏิบัติการ
(Operational Risk)

บริษัทไดน้ าเทคโนโลยีอัจฉริยะตา่ งๆ มาประยุกตใ์ ช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดตน้ ทุน
และลดความสูญเสียในด้านต่างๆ ของกระบวนการบริการ โดยมีการส่งเสริมทางด้าน
นวัตกรรมใหเ้ ป็ นสว่ นหนึ่งของวัฒนธรรมองคก์ ร เพื่อใหส้ อดคลอ้ งกับวิสัยทัศนแ์ ละ
พันธกิจของบริษัท เพื่อการยกระดับขีดความสามารถในการแขง่ ขัน ตลอดจนการ
สรา้ งสรรคม์ ูลคา่ ใหแ้ กอ่ งคก์ รอยา่ งยัง่ ยืน และเพื่อเป็ นการรักษามาตรฐานทางดา้ น
คุณภาพ บริษัทให้ความสาคัญในการควบคุม ติดตามผล ปรับปรุงและพัฒนาทัง้
ทรัพยากรตา่ งๆ และทรัพยากรบุคคล ใหส้ ามารถดาเนิธุรกิจไดอ้ ยา่ งเต็มประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันปั ญหาซึ่งอาจสง่ ผลกระทบตอ่ ประเด็นทางดา้ นสิง่ แวดลอ้ ม และสรา้ ง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอ่ ชุมชนใกล้เคียงให้นอ้ ยทีส่ ุด โดยมุง่ มัน่ ที่จะรักษา
ความสัมพันธแ์ ละความเขา้ ใจอันดีทมี่ ีตอ่ ชุมชนรอบขา้ งของบริษัท
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ความเสี่ยงดา้ นการเงิน (Financial Risk)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
(Compliance Risk)

จากสถานการณโ์ รคระบาด (โรคโควิด-19) สง่ ผลใหเ้ กิดการชะลอตัวของภาคการผลิต
ความผันผวนทางเศรษฐกิจ และรูปแบบการดาเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจส่งผล
กระทบตอ่ ความเสี่ยงทางดา้ นการเงินของบริษัท เพื่อปิ ดความเสี่ยงในดา้ นนี้ ผูบ้ ริหาร
บริษัทไดร้ ายงานสรุปตอ่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
รับทราบเป็ นประจา นอกจากนี้ บริษทั ได้มีแนวทางการวางแผนทางการเงินและการ
ลงทุนอยา่ งระมัดระวัง
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ ที่
เกี่ยวขอ้ งทุกกระบวนการดาเนินงาน รวมถึงดา้ นความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม ด้านแรงงาน ด้านการเปิ ดเผยขอ้ มูล ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ ตลอดจน
มาตรฐานตา่ งๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวขอ้ งในการดาเนินธุรกิจ โดยจากการดาเนินการที่
ผา่ นมา บริษัทไมเ่ คยละเมิดกฎหมายหรือขอ้ บังคับใด

ความเสี่ยงใหม่และมาตรการจัดการ
ประเด็นเสีย่ ง

มาตรการจัดการ

ความเสีย่ งจากเทคโนโลยีทมี่ าแทนของเดิมอยา่ งสิน้ เชิง (Disruptive
technology)

เช่น รถไฟฟ้า (EV) ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑใ์ หมท่ ี่มี
ราคาสูงกว่ารถพลังงานน้ามัน มีความต้องการใช้พลังงานจากไฟฟ้า
มากขึ้น สง่ ผลกระทบเล็กนอ้ ยในระยะสัน้ ตอ่ ตน้ ทุนบริการ และอาจจะ
ส่งผลกระทบอยา่ งมีนัยสาคัญในระยะยาวได้ เนื่องจากสินทรัพย์
สว่ นมากของบริษัท คือ รถพลังงานน้ามัน

1)

ความเสีย่ งจากการขาดแคลนบุคลากรด้านความพร้อมในการรองรับ
การเปลีย่ นผา่ นไปสูย่ คุ ดิจทิ ลั

1) เนน้ การสรรหาพนักงานใหมแ่ ละเนน้ การอบรมพนักงาน

ความสามารถในการแขง่ ขันลดลงและไมส่ ามารถรักษามาตรฐาน
คุณภาพการให้บริการได้

ศึกษาเทคโนโลยีใหมเ่ พื่อปรับปลี่ยน หรือทดแทนการ
ใช้รถพลังงานน้ามัน
2) ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีกับผูเ้ ชีย่ วชาญ

เดิมให้มีทักษะตรงกับความต้องการของบริษัท
2) เนน้ การจัดอบรมพนักงานให้มีทักษะสอดคล้องกับ
สภาวะการณท์ ี่เปลี่ยนแปลงไป
3) เนน้ ผลักดันนโยบายดา้ นทรัพยากรบุคคลมากขึ้น
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ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
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 ซึ่ง
แนวทางในการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน
ประกอบด้วย การทำความเข้าใจระบบ (Understanding) การจัดทำระบบ
(Implementing) การขอรับรองระบบ (Getting Certified) และ การพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง (Continue Improvement)

ขอบเขตการดำเนินงานของระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
ระบบบริหารจัดการ

Journey with
CARE

การจัดการความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัย

วัตถุประสงค์ดา้ นความปลอดภัย
•
•
•
•
•

ปฏิบัติงานและใหบ้ ริการดว้ ยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ภายใตก้ ฎหมาย ระเบียบขอ้ บังคับ และมาตรฐานความปลอดภัย
ของบริษัท
สรา้ งสิ่งแวดลอ้ ม สถานที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนกระบวนการปฏิบัติงานใหม้ ีความปลอดภัยเสมอ
เตรียมความพร้อม สนับสนุน และจัดหาทรัพยากรที่จาเป็ นต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
ปรับปรุงและพัฒนาอยา่ งตอ่ เนื่อง ทัง้ การพัฒนาตนเองและทักษะในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กร เริ่มจากพฤติกรรมส่วนบุคคล เพื่อกอ่ ให้เกิดการตระหนักถึงความปลอดภัย
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การกำจัดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
•

ชีบ้ ง่ อันตราย:

•

ประเมินและลดความเสีย่ ง:

เพื่อคน้ หาและจาแนกลักษณะ ขัน้ ตอน สาเหตุ และองคป์ ระกอบของสภาวะที่กอ่ ใหเ้ กิดอุบัติเหตุ
และมีการเก็บขอ้ มูล นามาวิเคราะหแ์ ละเผยแพรผ่ ลการวิเคราะหส์ ภาวะที่กอ่ ใหเ้ กิดอุบัติเหตุ
อยา่ งเป็ นระบบ
นาขอ้ มูลมาประเมินความเสี่ยงวา่ อยูใ่ นเกณฑท์ ี่สามารถยอมรับไดห้ รือไม่ หากอยูใ่ นเกณฑ์
ที่ไมส่ ามารถยอมรับได้ นามาวิเคราะห์เพื่อกาหนดมาตรการป้องกัน หรือลดความเสี่ยงต่อไป

การส่งเสริมด้านความปลอดภัย
•
•

ฝึ กอบรมดา้ นความปลอดภัย: เพื่อใหพ้ นักงานมีความรู้ ความชานาญ เพื่อสามารถปฏิบัติงานไดอ้ ยา่ งปลอดภัย
สื่อสารและประชาสัมพันธ์: จัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารและเผยแพรค่ วามรู้ ความเขา้ ใจ และให้ความสาคัญเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย เพื่อสง่ เสริมใหท้ ุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยรว่ มกัน

กิจกรรมสร้างเสริมด้านความปลอดภัย
•
•
•

อบรมหลักสูตร DDT
รักษารถดี ขับขี่ปลอดภัย (12 ยิ้ม)”
กิจกรรม Safety Day

ระบบการป้องกันประสิทธิภาพการเดินรถ
•
•

ระบบการป้องกันอุบัติเหตุ:
ระบบการรักษาความปลอดภัย:

ป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมสภาวะที่กอ่ ให้เกิดอุบัติเหตุ
ป้องกันการกระทาผิดกฎหมายและการรบกวนผูโ้ ดยสาร

•

ระบบการประกันคุณภาพ:

สง่ มอบความมัน่ ใจในการใช้บริการตอ่ ผูโ้ ดยสารและผูป้ ระสานงาน

การประกันคุณภาพ
บริษัทมุง่ เนน้ การปฏิบัติให้สอดคล้องตามระเบียบขอ้ บังคับที่กาหนดไว้ เพื่อตอบสนองประสิทธิภาพและความคาดหวัง
ของผูร้ ับบริการ และสามารถควบคุมพฤติกรรมไมพ่ ึงประสงคท์ ี่อาจกอ่ ใหเ้ กิดสภาวะเสี่ยงตอ่ การเกิดอันตรายได้
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กระบวนการการประกันความปลอดภัย
บริษัทสง่ เสริมใหม้ ีการประกันคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์ ควบคุม ตรวจสอบ และจัดการการตรวจสอบ เพื่อใหม้ นั่ ใจวา่ การ
ปฏิบัติงานเป็ นไปตามเกณฑท์ ี่กาหนด
มุง่ เนน้ คุณภาพกอ่ นการให้บริการ ดังนี้
1)
การตรวจสอบทรัพยากร
2)
การตรวจสอบและทดสอบความสามารถของบุคลากร
3)
การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอ้ กาหนด
การจัดการความปลอดภัยและการประกันความปลอดภัย
•
ควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบขอ้ บังคับ
•
ระบุความต้องการในการปฏิบัติงาน ปรับปรุง แกไ้ ขพื้นที่อนั ตราย และระบบความปลอดภัย รวมถึงการจัดการ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สง่ ผลกระทบตอ่ การปฏิบัติงาน

เป้าหมายการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัทไมเ่ พียงแค่ให้ความสาคัญด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมของพนักงาน แต่ยงั รวมไปถึงผูร้ ับเหมา และ
คูค่ า้ โดยบริษัทมีความมุง่ มัน่ ที่จะบรรลุเป้าหมายการเป็ น “อัตราการบาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงานให้เป็ นศูนย”์ ซึ่งถือเป็ นตัวชี้วัดประสิทธิภาพใน
การดาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานในองคก์ ร รวมทัง้ เป็ นดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานบริษัท
จากการรวบรวมขอ้ มูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไมพ่ บวา่
บริษทั มีอบุ ตั เิ หตุและการเสียชีวติ จากการทางาน หรือ
อุบตั เิ หตุและการบาดเจ็บจากการทางานถึงขัน้ หยุดงาน

ขั้นตอนการการบ่งชี้อันตรายและประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัทตระหนักถึงอันตรายในทุกขัน้ ตอนการปฏิบัติงานของพนักงาน จึงไดด้ าเนินการการชี้บง่ อันตรายและประเมินความเสี่ยง
ด้านอาชีวอนามัยและความความปลอดภัย โดยวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย พิจารณากิจกรรมและงานทัง้ หมด แจกแจงงานเป็ น
ขัน้ ตอนยอ่ ย จากนัน้ ชีบ้ ง่ อันตรายและผลกระทบที่เกิดขึ้น บริษัทไดร้ วบรวมความเสี่ยงดา้ นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อ
หาแนวทางและจัดทาแผนการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ลักษณะงานหรือกระบวนการทางาน บริษัทดาเนินการป้องกันและลดความเสี่ยงดา้ นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และนาเสนอแผนควบคุมหรือลดความเสี่ยงต่อผูบ้ ริหาร เพื่อขออนุมัติในการจัดทาตามแผนควบคุมความเสี่ยง
นอกจากนี้บริษัทยังดาเนินการจัดโครงการดา้ นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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การบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีจานวนพนักงานทัง้ สิ้น 635 คน สามารถแบง่ ตามลักษณะงาน ดังนี้
(หนว่ ย: คน)
ชาย
หญิง
2
7
ผูบ้ ริหาร
51
24
พนักงานสว่ นสานักงาน
528
23
พนักงานขับรถ
581
54
รวม

การพัฒนาบุคลากร (Personal Development)
1.

2.

การฝึ กอบรม: บริษัทไดจ้ ัดทาหลักสูตรมาตรฐานที่พนักงานและพนักงานขับรถทุกคนจะตอ้ งไดร้ ับการอบรมดังนี้
•
การปฐมนิเทศ: อบรมให้กับพนักงานทุกคนกอ่ นเริ่มงาน โดย เจ้าหนา้ ทีฝ่ ่ ายทรัพยากรมนุษย์ หัวขอ้ การอบรม
ประกอบดว้ ย ระเบียบและขอ้ บังคับการทางาน, วินัยและโทษทางวินยั , การรอ้ งทุกข์ และการเลิกจา้ งและคา่ ชดชเชย
•
หลักสูตรความปลอดภัยขัน้ พื้นฐาน: อบรมให้กับพนักงานทุกคน โดยเจ้าหนา้ ที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
•
หลักสูตรพื้นฐานการตระหนักรูม้ าตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน (Basic ISO 39001 Awareness):
อบรมให้กับพนักงานทุกคน โดยเจ้าหนา้ ที่ฝ่ายประกันคุณภาพ
•
หลักสูตรเทคนิคการขับขี่เชิงป้องกัน (Defensive driving technique): บริษัทรว่ มกับสถาบันสง่ เสริมความปลอดภัย
ทาการฝึ กอบรมพนักงานขับรถของบริษัททัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่เชิงป้องกัน และเมื่อผูเ้ ขา้
อบรมผา่ นการประเมินพนักงานขับรถจะไดร้ ับวุฒิบัติจาก “สถาบันสง่ เสริมความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้ ม
ในการทางาน”
•
หลักสูตรเทคนิคการใหบ้ ริการอยา่ งนักขับมืออาชีพ (Service mind for professional driver technique) เป็ นการ
พัฒนาทัศนคติในการใหบ้ ริการและสรา้ งจิตสานึกในความรับผิดชอบตอ่ ผูโ้ ดยสารและผูร้ ว่ มทาง
การติดตามหลังการฝึ กอบรม:
•
บริษัทกาหนดขัน้ ตอนการติดตามจรรยาบรรณพนักงานและพนักงานขับรถทุกคน ผลการติดตามพบวา่ “ไมม่ ีผฝู้ ่ าฝื น”
•
บริษัทได้ทาการอบรมเจ้าหนา้ ที่ฝ่ายปฏิบัติการเพื่อทาการติดตามประเมิน พฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถอยา่ ง
ตอ่ เนื่องเพื่อเป็ นการกระตุน้ ใหพ้ นักงานขับรถนาความรูก้ ารขับขี่เชิงป้องกันไปประยุกตใ์ ช้ในการขับขีป่ ระจาวัน
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นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน โดยคานึงถึงความเหมาะสม ความเป็ นธรรมตามความรู้ ความสามารถ รวมถึง
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนพนักงานทั้งระยะสัน้ และ
ระยะยาวต้องเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท
•
ผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ได้แก่ เงินเดือน รวมรายได้อ่ืนๆ เช่น โบนัส กองทุนสารองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทได้มีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ สาหรับ
พนักงานของบริษัทที่สมัครเข้าเป็ นสมาชิกกองทุนฯ บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิ กรไทย
จากัด เป็ นผู้จัดการกองทุน บริษัทจะจ่ายเงินสมทบ เข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน โดยพนักงาน
จ่ายเงินสะสม ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน นอกจากนี้บริษัทจัดใหม้ ีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานตามที่กฎหมาย
กาหนด และจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น ชุดฟอร์ม การประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม รวมถึงการตรวจ
สุขภาพประจาปี
โดยมีหลักการประเมินผลการทางานสาหรับพนักงาน บริษัทจึงต้องหาวิธีวัดผลในมิติต่างๆ มาประมวลเข้าด้วยกัน
เพื่อให้สามารถประเมินผลงานได้ใกล้เคียงกับความเป็ นจริงมากที่สุด อันจะเป็ นประโยชน์แก่ตัวพนักงานเองและเป็ น
ประโยชนต์ อ่ องคก์ รดว้ ย ดังนี้
•
วัดตามเป้าหมายของการปฏิบัติงาน
ประเมินผลงานทุก 6 เดือน เพื่อประเมินความสาเร็จตามเป้าหมายคือเขา้ ใกลเ้ ป้าหมาย ทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
•
วัดจากประสิทธิภาพในการทางานตามแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
วัดผลในเชิงพฤติกรรมของพนักงานตามบทบาทของพนักงานในแตล่ ะตาแหนง่ ที่ไดก้ าหนดไวแ้ ลว้ เช่น การใหค้ วาม
ร่วมมือ ความเชื่อถือได้ การตัดสินใจ
•
วัดจากพนักงานให้คะแนนความพึงพอใจในงานของตนเอง
พนักงานที่มีความพึงพอใจในงานของตนจะเป็ นตัวชี้วัดอยา่ งหนึ่งให้ทราบว่าพนักงานมีแนวโนม้ ที่จะลาออกในอนาคต
อันใกลน้ ี้หรือไม่
•
วัดจากผลงานของทีม
วัดผลโดยรวมของทีม และผลงานของแตล่ ะบุคคลประกอบกันจะช่วยพิจารณาไดว้ า่ สมาชิกในทีมสามารถทางาน
ร่วมกันได้ดีหรือไม่ หรือจาเป็ นต้องทาการจัดสรรทีมใหม่เพื่อกระตุ้นให้ทางานได้อยา่ งมีประสิทธิภาพมากขึน้
•
วัดจากการขาด ลา มาสาย
พนักงานขาด ลา มาสายบอ่ ยจนมีผลกระทบตอ่ งานหรือไม่ ตอ้ งคานึงถึงเหตุผลความจาเป็ น ไมค่ วรดูจากจานวนวันแต่
เพียงอยา่ งเดียว

การสร้างแรงจูงใจ (Talent Retention)
บริษัทตระหนักถึงการสรา้ งแรงจูงใจ ซึ่งพลังที่อยูภ่ ายในตัวของบุคคลที่คอยผลักดันพฤติกรรมบางอยา่ ง และยังเป็ นสิง่ ที่กาหนด
ทิศทางหรือเป้าหมายของพฤติกรรมนัน้ ด้วย ซึ่งแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อผลิตภาพของการทางาน ฉะนัน้ แล้วบริษัทต้องเขา้ ใจว่าอะไรคือ
แรงจูงใจที่จะทาใหพ้ นักงานปฏิบัติงานอยา่ งเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
บริษัทกาหนดวิธีการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน ดังนี้
•
การสรา้ งความสัมพันธท์ ี่ดีภายในองคก์ ร
•
การสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน
•
การใหร้ างวัล
•
การสง่ เสริมการพัฒนาบุคลากร
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นโยบายด้านสืบทอดตำแหน่งงาน
บริษัทให้ความสาคัญในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อสืบทอดตาแหนง่ งานทุกระดับที่สาคัญอยา่ งโปร่งใส และเป็ นธรรมเพื่อให้
มัน่ ใจไดว้ า่ การดาเนินธุรกิจของบริษัทจะมีความตอ่ เนื่องในการบริหาร สามารถรองรับการขยายฐานธุรกิจและกลุม่ ลูกคา้ ไดอ้ ยา่ งทันทว่ งที
ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็ นผูก้ ากับดูแลและผลักดันให้มีการจัดทาและทบทวนแผนสืบทอดตาแหนง่ งานในตาแหนง่ คณะกรรมการ
และตาแหนง่ งานที่เป็ นตาแหนง่ งานหลัก (Key Jobs) ซึ่งมีความสาคัญตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริษัทอันไดแ้ ก่ ผูบ้ ริหารสูงสุดหรือกรรมการ
ผูจ้ ัดการ ตาแหนง่ ที่มีความสาคัญในโครงสร้างการบริหารจัดการ ตาแหนง่ งานที่มีทักษะเฉพาะด้านมีความชานาญเชิงลึกและยากแกก่ าร
ทดแทน
แนวทางปฏิบตั ิ
▪
ประเมินจากสถานการณใ์ นการดาเนินธุรกิจ
▪
ความพรอ้ มของบุคลากรตามกลยุทธข์ องบริษัททัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
▪
วางแผนในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงต้องมี
ทักษะความเป็ นผูน้ าอยา่ งเพียงพอ
▪
เตรียมความพร้อมและพัฒนาในทุกด้านที่เกี่ยวขอ้ ง ซึ่งเป็ นไปตามแผนการพัฒนาบุคลากร (ศักยภาพ) ตามตาแหนง่
▪
ประเมินผลศักยภาพตามกาหนดเวลาวา่ สามารถปฏิบัติหนา้ ทีไ่ ดจ้ ริงตามที่คาดหวัง นาไปสูก่ ารขับเคลื่อนองคก์ รใหบ้ รรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรที่ตงั้ ไว้
▪
นาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ เห็นชอบ และ/หรือรับทราบตอ่ ไป รวมถึงรายงานผลการดาเนินการให้
คณะกรรมการบริษัททราบอยา่ งนอ้ ยปี ละ 1 ครัง้
หลักการปฏิบตั เิ มื่อตาแหนง่ ผูบ้ ริหารระดับสูงวา่ งลง
▪
เมื่อตาแหนง่ ผูบ้ ริหารระดับสูงหรือกรรมการผู้จัดการว่างลง หรือผูอ้ ยูใ่ นตาแหนง่ ไมส่ ามารถปฏิบัติหนา้ ทีไ่ ด้ บริษัทจะมีระบบ
ใหผ้ บู้ ริหารระดับใกลเ้ คียง หรือระดับรองเป็ นผูร้ ักษาการในตาแหนง่ จนกวา่ จะมีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะตาม
หลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด และต้องเป็ นผูม้ ีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรม
องคก์ ร โดยผูท้ ี่มีคุณสมบัติดังกลา่ วผา่ นการสรรหาและผา่ นการพิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ ผูท้ ี่มีความเหมาะสมให้ดารงตาแหนง่ แทนต่อไป
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การบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน
บริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญตอ่ การเคารพสิทธิมนุษยชนดว้ ยความเสมอภาคและความเทา่ เทียมกันโดยคานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ และเสรีภาพของบุคคล และไมแ่ บ่งแยกความแตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา
ศาสนา วัฒนธรรม ชนชัน้ ความพิการ สถานภาพการสมรส สถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเชื่อทางสังคม การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง และอื่นๆ ตามหลักการพื้นฐานทีส่ าคัญของกฎหมายสากล
วา่ ดว้ ยสิทธิมนุษยชน ซึ่งตอ้ งปฏิบัตติ ามนโยบายอยา่ งเครง่ ครัด
แนวทางปฏิบตั ิ
1.
ใหโ้ อกาสกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน อยา่ งเทา่ เทียมกันในการทางาน ภายใตก้ ฎ ระเบียบ ขอ้ บังคับในการทางาน
ประกาศ และคาสัง่ ต่างๆ ของบริษัทที่ชอบด้วยกฎหมายเดียวกัน
2.
ใหค้ วามสาคัญดา้ นแรงงาน โดยปฏิบัติตอ่ พนักงานตามกฎหมายแรงงานและขอ้ บังคับที่เกี่ยวขอ้ งกับแรงงานอยา่ งเป็ นธรรม
3.
ปฏิบัติอยา่ งเทา่ เทียมในทุกกระบวนการการจา้ งงาน ตัง้ แตก่ ารสรรหา การจา่ ยคา่ ตอบแทน เวลาทางานและวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึ กอบรมพัฒนา และอื่นๆ โดยไมเ่ ลือกปฏิบัติ
4.
ไมก่ ระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดหรือคุกคาม ไมว่ า่ จะเป็ นทางวาจา หรือทางการกระทาตอ่ บุคคลอื่น ไมเ่ ลือกปฏิบัติหรือ
กีดกันผูห้ นึ่งผูใ้ ด
5.
สง่ เสริมใหบ้ ุคลากรทุกคนมีความตระหนักและสานึกในสิทธิหนา้ ที่และความรับผิดชอบของตนที่มีตอ่ บุคคลอื่นและสังคม
6.
บริษัทไมใ่ ช้แรงงานบังคับ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการลงโทษที่เป็ นการขม่ ขู่ คุกคาม หรือการใช้
ความรุนแรงในรูปแบบใดตอ่ รา่ งกายหรือจิตใจบุคลากรทุกคน
7.
ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการตามความสามารถอยา่ งเหมาะสม เป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
8.
จัดสภาพแวดลอ้ มที่ดีในที่ทางาน รวมถึงการจัดหาอุปกรณท์ ี่จาเป็ น เพื่อสุขอนามัยที่ดีและความปลอดภัยสาหรับการทางาน
9.
ส่งเสริมและสนับสนุนใหพ้ นักงานไดร้ ับการฝึ กอบรมทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรอยา่ งสม่าเสมอ เพื่อเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความชานาญในวิชาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการทางานแกอ่ งคก์ ร รวมถึงการบริการลูกคา้ ไดอ้ ยา่ งครอบคลุม
และเพียงพอในทุกกระบวนการ
10.
จัดหาระบบและอุปกรณค์ วามปลอดภัยตามขอ้ กาหนดและกฎหมายสาหรับพนักงาน ลูกคา้ รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ ง
เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานหรืออาจส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพยส์ นิ สิ่งแวดล้อมและชื่อเสียงของลูกค้า

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับพนักงาน
บริษัทใหค้ วามสาคัญตอ่ การเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน และสรา้ งความตระหนักดา้ นสิทธิมนุษยชนผา่ นการฝึ กอบรม
ในรูปแบบตา่ งๆ เพื่อให้เกิดโอกาสที่เทา่ เทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ อีกทัง้ ยังคงมุง่ เนน้ การจัดสวัสดิการที่เป็ นธรรมและเอื้อประโยชน์
ตอ่ พนักงานในทุกรูปแบบทัง้ ดา้ นสวัสดิการและการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ ยังมุง่ มัน่ สง่ เสริมการเติบโตในหนา้ ที่การงานของพนักงานหญิง
โดยสามารถติดตามการวัดผลจากสัดส่วนของผูบ้ ริหารหญิงขององค์กร ตามรายละเอียดดังนี้
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ผู้บริหารบริษัท
1
2
3
4
5
6
7
8
9

นายปิ ยะ
นางสาวนิชานันท์
นางสาวพรรณี
นายอธิเมศร์
นางสาวกุลวรินทร์
นางสาวโชติกา
นางสางอรอินทุ์
นางสาวปั ทมาพร
นางสุกานดา

เตชากูล
รัตนเกตุ
คูหาวัลย์
ฉัตรวรียโ์ ชติ
ปฐมพิชญสิทธิ์
วีระศิลป์
อินทรเ์ จริญสุข
ประสาทเขตการณ์
พุทธรักษา

ตาแหนง่
ตาแหนง่
ตาแหนง่
ตาแหนง่
ตาแหนง่
ตาแหนง่
ตาแหนง่
ตาแหนง่
ตาแหนง่

กรรมการผูจ้ ัดการ
ผูช้ ่ วยกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)
ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผูจ้ ัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ
ผูจ้ ัดการฝ่ายปฏิบัติการ
ผูจ้ ัดการฝ่ายการเงินและควบคุม
ผูจ้ ัดการฝ่ายบัญชี
ผูจ้ ัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
เลขานุการบริษัท

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
บริษัทกาหนดช่องทางการร้องเรียน และกระบวนการจัดการขอ้ ร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการแจ้งผลการแกไ้ ขเหตุ
รอ้ งเรียนไปยังผูร้ อ้ งเรียน

ช่องทางการติดต่อ
บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
9/30 หมูท
่ ี่ 9 ตาบลบางนาง อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทรศัพท์: 66 (0) 38 468 788 โทรสาร: 66 (0) 38 468 788
อีเมล info@atp30group.com

การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
บริษัทกาหนดเกณฑก์ ารประเมินความเสี่ยงดา้ นสิทธิมนุษยชนดาเนินการโดยพิจารณาจาก 2 ปั จจัย ไดแ้ ก่ โอกาสที่จะเกิดขึ้น
และผลกระทบ จากผลการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน บริษัทได้กาหนดมาตรการในการควบคุมและบรรเทาผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นหลังจากจัดทาแนวทางการป้องกันและแกไ้ ขดา้ นสิทธิมนุษยชนในการดาเนินธุรกิจ เพื่อใหม้ นั่ ใจวา่ การบริหารจัดการดา้ นสิทธิ
มนุษยชนมีประสิทธิภาพในการควบคุมผลกระทบตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อรองรับประเด็นขอ้ ร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน
บริษัทมีช่องทางเพื่อรับและบริหารจัดการรอ้ งเรียนสาหรับผูม้ ีสว่ นไดเ้ สียทุกกลุม่ ทัง้ ช่องทางภายในสาหรับพนักงาน และ
ช่องทางสาหรับบุคคลภายนอก เช่น เว็บไซต์บริษัท โทรศัพท์ โทรสาร และ จดหมาย เป็ นต้น
โดยในปี 2564 ไมพ่ บขอ้ รอ้ งเรียนทีเ่ กิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกประเด็น
หรือการปฏิบตั ทิ ไี่ มส่ อดคล้องกับกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน
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กิจกรรมบริษัท
กิจกรรมทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
บริษัทมีนโยบายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานขับรถผูซ้ ึ่งมีความสาคัญในการดาเนินธุรกิจ
ดังนัน้ บริษัทจึงได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสาคัญของตนเองและหนา้ ที่ทรี่ ับผิดชอบ
อาทิเช่น กิจกรรมทาบุญสงกรานต์ กิจกรรม Happy Body กิจกรรม Safety Day กิจกรรมการมอบประกาศกียรติคุณสาหรับ
พนักงานเกษียณอายุ (ประจาปี ) กิจกรรมมอบโบนัสทองโครงการ “รักษารถดี ขับขี่ปลอดภัย (12 ยิ้ม)” เป็ นต้น

อบรมหลักสูตร DDT

รักษารถดี ขับขี่ปลอดภัย (12 ยิ้ม)
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กิจกรรม Safety Day
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