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จุดมุ่งหมายของเรา 

 

 

วิสัยทัศน์ 

 

เราจะเป็นผู้นำในการให้บริการรับส่งบุคลากรให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมุ่งมัน่พัฒนาการบริการ 

เพื่อให้เกิดความพงึพอใจแก่ผู้ใช้บริการและสร้างมาตรฐานการให้บริการจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 

พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 

• รักษาฐานธุรกิจให้เขม้แข็ง เสริมสร้างการเติบโต และขยายฐานธุรกิจอยา่งต่อเนื่องสู่ความยัง่ยืน 

• ปรับใช้เทคโนโลยีในการให้บริหารและควบคุมการเดินรถเพื่อความปลอดภัย และตอบสนองความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการอยา่ง
สม่าเสมอ 

• พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบคุลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์การในดำเนินงานของบริษัท 

• รักษาฐานลูกค้าเดิม และควบคู่ไปกับสร้างฐานลูกค้าใหม ่ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ 

• พัฒนาระบบปฏิบัติการ และมาตรฐานการให้บริการรับส่งบุคลากรอยา่งต่อเนื่อง 
• พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบคุลากรฝ่ายปฏิบัติการ และผูข้ับขี่ใหไ้ด้มาตรฐาน 

• ให้ความส าคัญและเสริมสร้างความพึงพอใจแกผู่ใ้ช้บริการ 
 

  



รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ยืน บริษัท เอทีพ ี30 จำกัด (มหาชน) 

Sustainability Report of ATP30 Public Company Limited 

 

 

  5 

 

การบริหารจัดการด้านความย่ังยืน 

 

  ตลอดระยะเวลาการด าเนินธุรกิจที่ผา่นมาพบว่า การปรับตัวอยา่งรวดเร็วและทันต่อสถานการณปั์จจุบันถือเป็นปัจจัยส าคัญของ
ความกา้วหนา้ทางธุรกิจ โดยบริษัทน านโยบายความปลอดภัยในการให้บริการรถโดยสารขนส่งบุคคลากรมาโดยตลอด เป็นบริษัทผูน้ าใน
การใช้รถโดยสารที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้บริการขนส่งพนักงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจัดการเดินรถแก่
ลูกค้า เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรคุ้มค่าที่สุดส าหรับลูกค้า จึงเป็นที่ยอมรับของบริษัทและโรงงานชั้นน าต่างๆ ในนิคม
อุตสาหกรรมภาคตะวันออก และพื้นที่ใกล้เคียง 

ในโลกยุคปัจจุบัน คนส่วนใหญมี่ความต้องการได้รับการตอบสนองความต้องการอยา่งรวดเร็ว ธุรกิจจึงมีความจ าเป็นต้องปรับ
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หนึ่งในวิธีการที่จะให้ผลลพัธ์ตามที่คาดหวังคือการร่วมมือกันระหว่างองค์กรและผูมี้ส่วนได้เสีย 
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแขง่ขัน และเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่ม 
การร่วมมือกันนี้ยังสร้างประโยชนแ์ละเสริมความแข็งแกร่ง เพื่อการเติบโตอยา่งยัง่ยนืในอนาคต 

บริษัทได้เตรียมมอบคุณค่าการเดินทางจากการสร้างสรรค์สิ่งใหมใ่นการให้บริการ “Journey with innovation”  
ด้วยแนวคิด “บรษิทัมเิพยีงส่งมอบบริการด้วยความปลอดภยั ความเชื่อถอืได้ และความสะดวกสบายเท่านัน้ การสร้างประโยชน์และ
รบัผิดชอบต่อผูม้สี่วนได้เสยีทัง้กระบวนการเป็นวธิกีารขบัเคลื่อนการพฒันาอยา่งยัง่ยนื เพื่อส่งเสรมิให้ธรุกจิเตบิโตได้อยา่งต่อเนื่อง”  
ทัง้นี้ การด าเนินการภายใต้การบริหารจัดการที่ดี เร่ิมจากพนักงานที่มีประสิทธิภาพ และท างานอยา่งมีประสทิธิภาพ ในฐานะฟันเฟือง
ส าคัญต่อความยัง่ยืนของบริษัท และส่งต่อไปยังสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

 

กรอบการดำเนินงานดา้นความยั่งยืน 

Items C  A  R  E Economic Social Environmental 

I-Solution I-Operation I-Service Success Responsibility Responsibility 

Reasonable Price •    ✓    

Communication •     ✓   

Reliability •   •  ✓  ✓   

Branding •    ✓    

Service mind •     ✓   

Knowledge Management •     ✓   

Solution Management •    ✓    

Cost Management •   •  ✓  ✓   

Time Management  •   ✓    

Innovation •  •  •  ✓    

Anti-Corruption •  •   ✓    

Safety  •  •  ✓  ✓  ✓  

Quality  •  •  ✓  ✓  ✓  

ISO Standard  •  •  ✓    

Professional  •   ✓  ✓   

Regulatory Compliance •  •  •  ✓  ✓  ✓  

Customer satisfaction   •  ✓  ✓   

Training  •  •  ✓  ✓   

Health  •    ✓   

Human Right  •    ✓   

Comfort   •   ✓   

Emission •      ✓  

Note: I ย่อมาจาก Innovation       
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ภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

 

บริษัท เอทีพ3ี0 จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผูใ้ห้บริการรถโดยสารขนส่งบุคลากรระหว่างแหล่งที่พักอาศัยในเขตชุมชน  
ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ โดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ซึ่งได้รับใบอนุญาตผูป้ระกอบการ
ขนส่งไมป่ระจ าทางจากกรมการขนส่งทางบก โดยบริษัทมีรถโดยสารที่ให้บริการ 2 รูปแบบ  

  (หนว่ย: คัน) 
ประเภทยานพาหนะบรกิาร รถโดยสารของบรษิทั รถโดยสารรถร่วมบรกิาร 

รถบัส 265 4 

รถมินิบัส 42 - 
รถตู้ 216 65 

 หมายเหตุ: ปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกค้าจ านวน 55 ราย ให้บริการขนส่งผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 15,000 – 20,000 คน 

 

นอกจากนี้ บริษัทได้น ามาตรฐานการบริหารความปลอดภัยทางถนน (BSI ISO39001: 2012 Road traffic safety management 

system) มาใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการเดินรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการต่อลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด อีกทัง้
การให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานขับรถตัง้แต่กระบวนการสรรหา ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การ
อบรม การสร้างจิตส านึกในการให้บริการและปลูกฝังการใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตและทรัพยส์นิของผูโ้ดยสารและผูร่้วมใช้เส้นทาง  

 

แนวโนม้ส าหรับปี 2565 บริษัทมุง่เนน้ขยายฐานตลาดการให้บริการภาคขนส่งผูโ้ดยสารในเขตภาคตะวันออกและเขตภาคกลาง  
▪ ขยายฐานกลุ่มลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมที่ผลิตต่อเนื่อง 
▪ ขยายฐานกลุ่มอุตสาหกรรมที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทสัญชาติญ่ีปุ่ นรายใหญ ่ 

โดยเนน้การใช้บริการรับส่งที่มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีต่างๆ มาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า 
รวมถึงการเพิ่มความสะดวกสบาย รวมถึงการช่วยลดต้นทุนให้แกลู่กค้า เพิ่มศักยภาพการแขง่ขันมากขึ้น 
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้และการประเมินประเด็นที่สำคัญ 

 

บริษัท เอทีพี 30 จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดท ารายงานฉบับนี้เพื่อแสดงถึงความมุง่มัน่ในการเปิดเผยขอ้มูลการด าเนินธุรกิจ
ที่ส าคัญอยา่งถูกต้องและโปร่งใส เพื่อผูท้ี่มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมัน่ในการด าเนินงาน 

 

แนวทางการดำนินงาน 

บริษัทจัดท ารายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2564 ตามแนวทางการจัดท ารายงานการพัฒนาอยา่งยัง่ยืน โดยขอบขา่ยของรายงานฉบบันี้ 
สอดคล้องกับกรอบการรายงานของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) โดยเนื้อหา ที่รายงานจะสอดคล้องกับบริบทของธุรกิจ 
การประเมินประเด็นที่ส าคัญต่อความยัง่ยืนของบริษัทและผูมี้ส่วนได้เสยี รวมถึงนโยบายและแนวทางการบรหิารจัดการประเด็นที่ส าคัญ 
และรายงานผลการด าเนนิงาน 

• ด้านเศรษฐกิจ (Economic)  

• ด้านสังคม (Social)  

• ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)  

 

การมีส่วนรว่มของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทได้ก าหนดแนวทางการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมต่อความต้องการของกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบและเขา้ถึงความ-
คาดหวัง ตลอดจนน าขอ้คิดเห็นที่ได้รับมาวิเคราะห์และเขา้กับกระบวนการตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจ 

 

กลุ่มผูม้สี่วนได้เสยี วธิีการมสี่วนร่วม ความคาดหวงัของผู้มสี่วนได้เสยี 

พนักงาน • การประเมินผล 

• การส ารวจความพึงพอใจ และการร้องเรียน
ผา่นหัวหนา้งาน 

➢ ค่าตอบแทน สิทธิประโยชนแ์ละสวัสดิการ 
➢ การรักษาพนักงาน 

➢ ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

➢ การพัฒนาศักยภาพ 

ลูกค้า • การได้รับการไว้วางใจ และสร้างสัมพันธ์ที่ดี 

• การส ารวจความพึงพอใจ 

• ระบบและช่องทางการร้องเรียน, เสนอแนะ 

➢ การบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ เช่น ไมมี่รถเสียระหว่าง
ให้บริการ ตรงต่อเวลา ติดต่อสะดวก 

➢ ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาได้อยา่งเหมาะสมและ
ทันเวลา 

➢ ความปลอดภัยในการใช้บริการ 
คู่ค้า • กระบวนการคัดเลือก 

• กระบวนการประเมินผลประจ าปี 

➢ การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

ผูถื้อหุ้น • การแถลงผลประกอบการทุกไตรมาส 
ประจ าปี และการเปิดเผยขอ้มูลส าคัญต่างๆ 

• การจัดประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 

• ช่องทางการสื่อสาร 

➢ ด าเนินกิจการอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม  
➢ ธุรกิจมีผลประกอบการที่ดี 
➢ ด าเนินธุรกิจภายใต้การก ากับกิจการที่ดี 

คู่แขง่ • การด าเนินงานทางธุรกิจ ➢ ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแขง่ขันที่ดี 
สังคมชุมชน • การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุม 

• ช่องทางการร้องเรียน 

➢ อยูร่่วมกันอยา่งยัง่ยืน 

➢ ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

ภาครัฐ • รายงานผลการด าเนินธุรกิจและผลการ
ปฏิบัติงานตามที่หนว่ยงานที่เก่ียวขอ้ง
ก าหนด 

➢ ปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ 

➢ เปิดเผยขอ้มูลการด าเนินงาน 

  



รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ยืน บริษัท เอทีพ ี30 จำกัด (มหาชน) 

Sustainability Report of ATP30 Public Company Limited 

 

 

  8 

 

การประเมินประเด็นที่สำคญัและเชื่อมโยงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
 

ขัน้ตอนการประเมินประเด็นส าคญัต่อความยัง่ยืน 

  

1. การะบุประเด็นส าคัญ: บริษัทได้ก าหนดขอบเขตการวิเคราะห์ประเด็นที่มีความส าคัญต่อความยัง่ยืนดังนี ้
 ปัจจัยภายใน: วิเคราะห์จากประเด็นความยัง่ยืนทีส่ง่ผลกระทบต่อห่วงโซ่คุณค่าเพื่อความยัง่ยืนในระยะสัน้

และระยะยาว โดยครอบคลุม ตัง้แต่กิจกรรมการเตรียมความพร้อมกอ่นให้บริการจนกระทัง่
ส่งมอบริการ รวมถึงปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อวิสัยทัศน ์พันธกิจ และกลยุทธ์ ความยัง่ยืน
ขององค์กร 

 ปัจจัยภายนอก: วิเคราะห์จากประเด็นที่อยูใ่นความสนใจของกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสีย แนวโนม้ของประเทศไทยและ
ของโลก และเป้าหมาย การพัฒนาเพื่อความยัง่ยนื 

2. การจัดล าดับประเด็นที่ส าคัญ: น าประเด็นทีอ่ยูใ่นความสนใจจากปัจจัยภายในและภายนอกมาพิจารณา และให้ความ
ความส าคัญโดยกลุ่มของผูมี้ส่วนได้เสีย และผูบ้ริหาร  
ดังแสดงตามภาพ 

 

 

 

ประเดน็ความยัง่ยนืทีส่ าคญั 

 

ขอบเขตของผลกระทบ 

ภายในองคก์ร ผูม้สีว่นได้เสยี
ภายนอกองคก์ร 

บริษัทกับความยัง่ยนื การก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance)   

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

แนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance) 

  

การด าเนินงาน การแกปั้ญหา (I-Solution)   

• การสร้างเคร่ืองหมายการค้า   

• เป็นผูเ้ชี่ยวชาญด้านระบบและการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสยี   

การปฏิบัติงาน (I-Operation)   

• ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ   

• AI Platform   

การบริการ (I-Service)   

• ศูนยฝึ์กอบรม-พัฒนา   

• การสร้างคุณค่าร่วม   

บุคลากร การพัฒนาบุคลากร (Personal Development)   

การสร้างแรงจูงใจ (Talent Retention)   

ความปลอดภัย 
(Safety) 

ความปลอดภัยในการให้บริการ (Safety service)   

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และชีวอนามัย (Occupational 

safety and health) 

  

 

การกำหนดแนวทางการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย  

 ประเด็นส าคัญด้านความยัง่ยืนที่ผา่นการพิจารณาและเห็นชอบแล้วจะน ามาใช้ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน ในระดับ
แผนงาน/ โครงการ และน าไปก าหนดเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสีย และ
เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน 
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บริษัทกับความย่ังยืน 

 

 

กลยุทธด์้านความยั่งยืน  

การเดินทางสู่ความยัง่ยืนของบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงและคุณค่าที่บริษัทส่งมอบ เป็นกรอบก ากับด้านบนอีกทัง้มีการก ากับดูแล
กิจการ และจรรยาบรรณที่ดีเป็นกรอบก ากับอีกด้าน 

 

คุณค่าทีบ่ริษทัส่งมอบ “Journey with innovation” 
 

I-Solution I-Operation I-Servicing 

➢ การสร้างเคร่ืองหมายการค้า 
(Branding) 

➢ ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ
(Operational excellence) 

➢ ศูนยฝึ์กอบรม-พัฒนา 
(Training Development Center) 

➢ เป็นผูเ้ชี่ยวาญด้านระบบและการมี
ส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสยี 

(Expert system & engagement) 

➢ AI Platform ➢ การสร้างคุณค่าร่วม 

(Value co-creation) 

   

• การสื่อสารกับลูกค้า  • การคัดสรร • ด าเนินการตามความต้องการลูกค้า 
(Customer communication) (Selection) (Operate customer requirement) 

• ออกแบบการแกไ้ขปัญหาได้ตรง • การส ารวจเส้นทาง • การควบคุมมาตรฐานการท างาน 

ตามความต้องการลูกค้า (Route survey) (Control operation standard) 

(Design solution to serve  • บริหารเวลาและจุดรับผูโ้ดยสาร • การซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน 

customer inquiry) (Time & pick up point management) (Preventive Maintenance) 

• การมีส่วนร่วมของลูกค้า • มาตรฐานการตรวจสอบรถ • การตอบสนองลูกค้า 
(Customer engagement) (Vehicle standard checking) (Customer feedback) 

 • การควบคุมภายใน • การควบคุมค่าใช้จ่าย 

 (Internal control) (Cost Control) 

  • การพัฒนาด้านนวัตกรรม 

  (Innovation) 

  • การเรียกเก็บค่าบริการ (Billing) 
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การเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

จากการรวบรวมขอ้มูลจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนนิธรุกิจ และการตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินธุรกิจที่อยูคู่่
กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม และเพื่อสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การ
พัฒนากระบวนการจัดการความยัง่ยืน จากการประเมินประเด็นส าคัญที่มีผลต่อความยัง่ยืนของการด าเนนิธรุกิจ บริษัทจึงได้ก าหนดวิธีการ
ด าเนินงานและมีส่วนร่วมกับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณาประเด็นทีส่ าคัญไว้ดังนี ้
 
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ช่องทางการมสี่วนร่วม ความคาดหวงั แนวทางปฏบิตั ิ

พนักงาน • ผูบ้ริหารมีการประชุมกับ
พนักงานอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

• จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ 

• การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ 
ภายในบริษัท 

• ค่าตอบแทน สิทธิประโยชนแ์ละ
สวัสดิการ 

• การรักษาพนักงาน 

• ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

• การพัฒนาศักยภาพ 

• จ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
อยา่งเหมาะสม  

• ส่งเสริมให้เติบโตตามสายงานที ่
สอดคล้องกับความรู้
ความสามารถ  

• เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วน
ร่วม ในการจัดการด้านคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน เช่น การ
จัดตัง้คณะกรรมการอาชีว-
อนามัยและความปลอดภัย  

ลูกคา้ • การสื่อสารตามแผนงาน  

• การพบปะลูกค้าตามก าหนด  

• การเขา้พบของลูกค้าในวาระ
ต่างๆ  

• การส ารวจความพึงพอใจลูกค้า 

• การบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ 
เช่น ไมมี่รถเสียระหว่าง
ให้บริการ ตรงต่อเวลา ติดต่อ
สะดวก 

• ความสามารถในการแกไ้ข
ปัญหาได้อยา่งเหมาะสมและ
ทันเวลา 

• ความปลอดภัยในการใช้บริการ 

• พัฒนาบริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่หลากหลาย 

อยา่งต่อเนื่อง ตลอดจนให้
ค าแนะน าและเป็นทีป่รึกษาการ
บริหารการเดินรถที่มี
ประสิทธิภาพและสามารถมัน่ใจ
ได้ว่าได้รับความปลอดภัยใน
การใช้บริการ 

คูค่า้ • การสื่อสารผา่นทางสื่อ 

อิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์  
• การประชุมร่วมกับคู่ค้าตาม 

แผนงานบริษัท 

• การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เป็น
ธรรมและตรวจสอบได้ 

• ค านึงถึงผลประโยชนร่์วมกัน  

• สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ประสบการณ ์และ
ความเชี่ยวชาญ  

• ส่งเสริมนโยบายการแขง่ขันทาง 
การค้าอยา่งเสรีและเป็นธรรม 

• ให้ความส าคัญของ “คู่ค้า” ใน
ฐานะพันธมิตร โดยปฏิบัติกับ 

คู่ค้าอยา่งเป็นธรรมและเสมอ
ภาค เพื่อสร้างความเชื่อถือ
พัฒนาและ รักษาสัมพนัธภาพ 

ที่ดต่ีอกัน 
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ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ช่องทางการมสี่วนร่วม ความคาดหวงั แนวทางปฏบิตั ิ

ผูถ้ือหุ้น • การประชุมสามัญประจ าปี 

• รายงานประจ าปี  

• กิจกรรมนักลงทุนพบผูบ้ริหาร  

• ด าเนินกิจการอยา่งโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม  

• ธุรกิจมีผลประกอบการที่ดี 
• ด าเนินธุรกิจภายใต้การก ากับ
กิจการที่ดี 

• ปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นตามนโยบาย 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทัง้
เคารพสิทธิของผูถื้อหุ้น ในการ
ได้รับขอ้มูลที่จ าเป็น ถูกต้อง
ตามความจริง ตามที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. และตลท.ก าหนด 

คูแ่ขง่ • การด าเนินงานทางธุรกิจ • ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบ
กติกาการแขง่ขันที่ดี 

• ไมแ่สวงหาขอ้มูลที่เป็นความลับ 

ของคู่แขง่ทางการค้าด้วยวิธีการ 
ที่ไมสุ่จริต หรือไมเ่หมาะสม เช่น 

การจ่ายสินจ้างให้แกก่รรมการ
และ พนักงานของคู่แขง่  

• ไมท่ าลายชื่อเสียงของคู่แขง่ 
ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย  

• ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน 

สังคมชุมชน • รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้ร้องเรียน 

การมีส่วนร่วมกับชุมชนตาม 

แผนงานของบริษัท 

• อยูร่่วมกันอยา่งยัง่ยืน 

• ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

• ให้ความร่วมมือในการด าเนิน
โครงการเพื่อชุมชน ตามโอกาส 

• ติดตามดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ภาครัฐ • การจัดส่งรายงานให้กับ
หนว่ยงาน ราชการ ตามที่
ก าหนด 

• การเขา้ร่วมในกิจกรรมและ 
โครงการที่เหมาะสมของ
หนว่ยงานราชการ 

• ปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ 

• เปิดเผยขอ้มูลการด าเนินงาน 

• ปฏิบัติตามกฎหมายและรายงาน 

ผลปฏิบัติงานอยา่งเคร่งครัด  

• จ่ายภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ภาครัฐ
ก าหนด 
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การดำเนินงาน 

 

การแก้ปญัหา (I-Solution) 

1.1 การคัดสรร 
รถโดยสาร  
รถโดยสารของบริษัททุกคันเป็นรถใหม ่ทัง้แชสซีและเคร่ืองยนต์และระบบปรับอากาศเป็นอปุกรณใ์หมทุ่กชิ้น สัง่ซื้อโดยตรงจาก
บริษัทผูผ้ลิตชัน้น า อาทิ ฮีโน ่สแกนเนีย และเมอร์เซเดส-เบนซ์ โตโยต้า และยูท่ง เป็นต้น ตัวถังออกแบบตามหลักวิศวกรรม
และสอดคล้องกับกฏหมาย โดยค านงึถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ลักษณะของตัวรถออกแบบเฉพาะส าหรับการใช้งานรับ-ส่ง
ผูโ้ดยสารตามความต้องการของลูกค้า และสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน อาทิ ทีวี เคร่ืองเสียง ชุดปฐมพยาบาล ถังดับเพลิง 
และอุปกรณด้์านความปลอดภัย  
พนักงานขบัรถ  
บริษัทให้ความสาคัญในการสรรหานักขับเป็นอยา่งมาก ตัง้แต่การคัดเลือกอยา่งเขม้งวด อาทิ สัมภาษณ ์ตรวจสอบประวัติ 
ทดสอบการขับขี่และตรวจสอบสภาพร่างกาย เป็นต้น เม่ือเขา้มาเป็นพนกังานขับรถของบริษัทต้องผา่นกระบวนการอบรม 
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและการปฏิบัติงานอยา่งถูกต้องตามมาตรฐานบริษัท เช่น การสร้างจิตส านึกในการให้บริการ  
การรักษาดูแลสภาพรถ การขับขี่อยา่งปลอดภัย ตลอดจนการวัดผลการปฏิบัติงานอยา่งต่อเนื่อง 

1.2 การตอบสนองและด าเนินการตามความต้องการลูกค้า 
 บริษัทได้ด าเนนิการด้านนโยบาย-แนวทางการปฏิบัติเพื่อสร้างความพึงพอใจและรับรู้ความต้องการลูกค้า, ผูโ้ดยสารและผูใ้ช้

ถนน โดยการเก็บขอ้มูลระหว่างปี ทัง้การชื่นชมและขอ้เสนอแนะทัง้จากลูกค้า, ผูโ้ดยสาร (ผูไ้ด้รับผลกระทบทางตรง) และผูใ้ช้
ถนน (ผูไ้ด้รับผลกระทบทางอ้อม) และน ามาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อปรับปรุงการให้บริการและป้องกันปัญหาซ้าซ้อน ซึ่ง
สามารถสรุปเป็นเชิงปริมาณได้ ดังนี;้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

นโยบายการปฏิบัติต่อลกูคา้ 
 

1. ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพตรงหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม  

2. ให้ขอ้มูลเก่ียวกับการบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณแ์กลู่กค้า เพื่อให้ลูกค้ามีขอ้มูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไมมี่
การกล่าวเกินความเป็นจริง ทุกช่องทางการสื่อสาร อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเขา้ใจผิดเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไข-
ใดๆ ของบริการ  

3. รักษาความลับของลูกค้าและไมน่ าไปใช้ประโยชนข์องตนเอง หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย
ความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้า, ผูโ้ดยสารและผูใ้ช้ถนนร้องเรียนเก่ียวกับคุณภาพการบริการและความ 

พึงพอใจได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

จำนวนข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บรกิารและผู้ใช้ถนน: ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2564 
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การปฏิบัตงิาน (I-Operation) 
 

2.1 ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

 

 
กระบวนการกอ่นให้บรกิาร กระบวนการกระหว่างให้บริการ กระบวนการหลงัให้บรกิาร 

• นักขับจะน ารถมายังจุดจอดรถที่
ก าหนด เพื่อเตรียมความพร้อม โดย
ตรวจสอบความพร้อมของรถส าหรับ
ให้บริการตามมาตรฐานบริษัท ความ
สะอาด ความเรียบร้อย ภายในรถ
ให้บริการกอ่นปฏิบัติงาน 30 นาท ี

• เจ้าหนา้ที่ฝ่ายปฏิบัติการตรวจวัด
ระดับแอลกอฮอล์ และความพร้อมทัง้ 

• นักขับจะเร่ิมเดินรถไปยังจุดรับ-ส่ง
ต่างๆ ตามเวลาและเส้นทางที่ได้
ก าหนดไว้กับลูกค้า 

• นักขับจะท าการบันทึกเวลาเมื่อถึงจุด
และออกจากจุด-รับส่ง และบันทึก
จ านวนพนักงานที่ขึ้นรถ เพื่อเก็บ
ขอ้มูลใช้ในการรายงานลูกค้า 

• เมื่อนักขับรับ-ส่งพนักงานยังจุดหมาย 

• เม่ือการให้บริการประจ าวันเสร็จสิ้น 
เจ้าหนา้ที่ฝ่ายปฏิบัติการจะรวบรวม
ขอ้มูล อาทิ เวลาเร่ิมรับผูโ้ดยสาร 
เวลาถึงจุดหมาย จ านวนผูโ้ดยสาร 
เพื่อรายงานให้กับเจ้าหนา้ที่ของ
ลูกค้าทราบแบบรายวนั และใช้เป็น
หลักฐานการแจ้งหนี้เม่ือให้บริการ
ครบเดือน 

ร่างกายและจิตใจของนักขับ ทุกครัง้
กอ่นปฏิบัติงาน และการสุ่มตรวจหา 
สารเสพติดอยา่งนอ้ย 10 ครัง้ต่อคน
ต่อเดือน 

อยา่งปลอดภัยแล้ว ก าหนดให้นักขบั
จะน ารถไปยังจุดจอดรถตามก าหนด 
เพื่อเตรียมตัวรับ-ส่งพนักงานในรอบ
ถัดไป 

• บริษัทน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ เพื่อ
ประเมินและปรับเส้นทาง, เวลาการ
เดินรถ และจ านวนผูโ้ดยสารให้
เหมาะสม  

  เช่น กรณีที่บางจุดรับ-ส่ง มีจ านวน
ผูโ้ดยสารเพิ่มขึ้นหรือลดลง บริษัทจึง
น าเสนอการปรบัจุดหรือเวลารับ-ส่ง 
ให้ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
ควบคุมค่าใช้จ่าย 

 

 

  



รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ยืน บริษัท เอทีพ ี30 จำกัด (มหาชน) 

Sustainability Report of ATP30 Public Company Limited 

 

 

  14 

 

กรอบการปฏิบัตงิานและการตรวจติดตาม 

     

บริษัทผูใ้ห้บริการด้านการเดินรถรับส่งพนักงานทีไ่ด้ใบรับรองระบบ ISO 39001: 2012 โดยการขอการรับรองระบบ ISO นี้
สอดคล้องกับนโยบายการด าเนนิธุรกิจแบบยัง่ยืน คือ การถือมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคมและยังเป็นการแสดงถึงความมุง่มัน่ของบริษัท
ในเร่ืองความปลอดภัยและสวสัดิภาพของพนักงานและผูใ้ช้ถนนทัว่ไปเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยแนวทางการด าเนินการจ าแนก
องค์ประกอบหลักๆ 4 องค์ประกอบ ได้แก ่ 
1. การบริหารจัดการ “คน” (Driver Management)  

2. การบริหารจัดการ”รถ” (Vehicle Management)  

3. การบริหารจัดการ “ถนน” (Journey Management)  

4. การบริหารจัดการ “การตอบโต้เหตุฉุกเฉิน” (Emergency Response) 

โดยบริษัทเชื่อมัน่ว่า ระบบ ISO 39001 : 20012 นี้ จะเพิ่มศักยภาพให้ระบบบริหารความปลอดภัยของบริษัทให้ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล และสง่เสริมการให้บริการมีคุณภาพและประสิทธิภาพอยา่งยัง่ยืน เนื่องจากได้รับการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง   
 

การติดตามและการตรวจสอบ 

 

การติดตาม:  

บริษัทจัดให้มีระบบติดตามรถโดยสารของบริษัทด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS Tracking) ซึ่งจะท างานร่วมกับ Software ที่เรียกว่า GPS 
Tracking System โดย Software ท าหนา้ที่เก็บรวบรวมขอ้มูลทีไ่ด้รับจากตัว GPS Tracking System เจ้าหนา้ที่ฝ่ายปฏิบัติการใช้ในการ
ตรวจสอบต าแหนง่ปัจจุบันของตัว GPS Tracking และยังสามารถตรวจสอบขอ้มูลยอ้นหลังได้ตลอดเวลา ตามความสามารถของ GPS 
Tracking System เช่น ความเร็วรถ สถานะของรถ ระดับน้ามัน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทได้ผลักดันให้รถร่วมบริการเร่ิมท าการติดตัง้ระบบ 

GPS Tracking เพื่อใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงานอีกด้วย 

 

การตรวจสอบ:  

บริษัทก าหนดนิยาม “นักขบัที่มีความพร้อมในการให้บริการ” คือ ไมมี่อาการป่วยใดๆ ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ เท่ากับ 0 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ และหากตรวจพบระดับแอลกอฮอล์มากกว่าระดับดังกล่าวแต่นอ้ยกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ เจ้าหนา้ที่ฝ่ายปฏิบัติการจะท า
การประเมินความพร้อมในการขับของนักขับเป็นล าดับแรก หากนักขับอยูใ่นเกณฑ์ความพร้อมที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เจ้าหนา้ที่- 
ฝ่ายปฏิบัติการจะประจ ารถไปกับนักขับ เพื่อควบคุมและดูแลการเดินรถ แต่ในกรณีที่ตรวจพบว่านักขับมีระดับแอลกอฮอล์เกินกว่า 50 
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าเป็น “ผูเ้มาสุรา” ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2537) และเป็น “ผูท้ี่ถูกห้ามขับขี่รถ” ตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก (พ.ศ. 2522) ทางเจ้าหนา้ที่ฝ่ายปฏิบัติการจะด าเนินการหานักขับทดแทน ซึ่งมาจากนักขับส ารองของบริษัท หรือเจ้าหนา้ที่
ฝ่ายปฏิบัติการจะเป็นผูข้บัแทน เพื่อบันทึกขอ้มูลและท ารายงานส่งลูกค้า  
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2.2 การควบคุมค่าใช้จ่าย 

• การติดตามการใช้น้ามันให้ได้ประสทิธิภาพสูงสุด:  

บริษัทก าหนดให้ฝ่ายปฏิบัติการด าเนินการติดตามการใช้น้ามันให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยก าหนดชนิดของน้ามันที่ใช้ 
ตรวจสอบการเติมน้ามัน ติดตามการเดินรถและวิเคราะห์เส้นทางอยา่งสม่าเสมอ รวมถึงการก าหนดให้ฝ่ายซ่อมบ ารุง 
วางแผนการตรวจสอบรถอยา่งสม่าเสมอ อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้ พร้อมทัง้การจัดท าแบบรายการตรวจสอบรถพร้อมใช้กอ่น
น าไปให้บริการโดยพนักงานขับรถมีหนา้ที่รับผิดชอบ 

• การใช้ทรัพยากรน้าอยา่งมีประสิทธภิาพ  

บริษัทก าหนดให้ใช้น้าหมุนเวียนในส่วนของการตรวจสอบรอยรัว่ของรถ โดยฝ่ายซ่อมบ ารุง ทัง้นี้ เพื่อประหยัดทรัพยากรน้าซึ่ง
ได้ผลเป็นที่นา่พอใจ 

 

2.3 การเปดิเผยขอ้มูลการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก: ขอ้มูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
CF  

786,945 782,0478 919,760 771,487 860,763 914,285 

จ านวนรถ (คัน) 365 378 387 393 416 458 

 
 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
CF  1,031,492 1,033,333 1,056,313 1,072,375 1,070,473 1,014,769 

จ านวนรถ (คัน) 458 458 458 458 470 528 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย: kgCo2e 

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการใช้น้ำมันสำหรับบริการและเดินทาง ปี 2564 
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หน่วย: kgCo2e 

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการใช้ไฟฟ้า ปี 2564 

หน่วย: kgCo2e 
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การบริการ (I-Service) 

3.1 การซ่อมบำรงุเชิงป้องกัน 

จากประสบการณแ์ละรวบรวมขอ้มูลการบริการของบริษัทได้รวบรวมปัญหาที่พบมาท าการประเมินและวางแผนป้องกันผา่นการ
ซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน เพื่อเพิ่มความไว้วางใจในการบริการต่อลูกค้า ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพนัธกิจของบริษัท ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 
▪ การซ่อมบ ารุงตามระยะเวลา:  Preventive Maintennace no.1 (PM1) 

คือ  การตรวจสอบและการบ ารุงรักษาตามคู่มือการใช้และบ ารุงรักษารถของแต่ละผูผ้ลิต ซึ่งบริษัทท าการตรวจสอบ แกไ้ข  
ปรับหรือเปลีย่นอะไหล่และอปุกรณต์ามที่ระบุในคู่มืออยา่งเคร่งครัด 

▪ การตรวจสอบสภาพรถประจ าเดือน: Preventive Maintenance no.2 (PM2) 

คือ  บริษัทก าหนดการตรวจสอบรถตามมาตรฐานของบริษัท โดยฝ่ายซ่อมบ ารุง ประกอบด้วย ระบบเคร่ืองยนต์ ระบบส่ง
ก าลัง ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบเบรค และรายละเอียดอื่นๆ ซึง่การตรวจสอบดังกล่าว ก าหนดความถ่ีอยา่ง
นอ้ย 1 ครัง้ ต่อคันต่อเดือน 

▪ การตรวจสอบสภาพรถขยายผล: Preventive Maintenance no.3 (PM3) 

คือ  เม่ือตรวจสอบพบความผิดปกติหรือขอ้บกพร่องต่างๆ ของรถ ฝ่ายซ่อมบ ารุงจะน าผลของวิธีการแกไ้ขหรือวิธีการ
ป้องกันขอ้บกพร่องไปใช้กับรถให้บริการคันอื่นๆ ด้วย ซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาซ้า 

▪ การตรวจสอบสภาพรถเพื่อป้องกันการเสียระหว่างให้บริการ: Preventive Maintenance no.4 (PM4) 

คือ  การรวบรวมขอ้มูลสาเหตุการเกิดเหตุรถเสีย และน ามาวิเคราะห์ เพื่อก าหนดรายการการตรวจรถ และน าไปใช้ใน 

การวางแผนซ่อมบ ารุงและการตรวจสอบรถเชิงป้องกัน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการให้บริการ 
▪ การก าหนดอายุการใช้งานล้อยาง 

คือ  บริษัทก าหนดอายุการใช้งานล้อยางของรถแต่ละประเภทตามขอ้ก าหนดของผูผ้ลิตยางต่างๆ โดยเก็บขอ้มูลอยา่ง 
เคร่งครัด และบริษัทมีนโยบายใช้งานล้อยางใหมจ่ากผูผ้ลิตที่มีคุณภาพเท่านัน้ 

▪ การตรวจสอบสภาพตัวถัง 
คือ  ก าหนดตรวจสอบสภาพตัวถัง โดยเฉพาะ “การรัว่ซึม” ซึ่งทางบริษัทจัดท าระบบทดสอบการรัว่ซึมของตัวถัง โดยการ

พน่น้าลงบนหลังคา รอบตัวถัง และขอบกระจกพร้อมกัน เพื่อป้องกันปัญหาการรัว่ซึมของน้าเขา้มายังห้องโดยสาร 
ก าหนดตรวจสอบการรัว่ซึมตัวถังอย่างนอ้ย 1 ครัง้ ต่อคันต่อปี 

 

3.2 ระบบ IT สำหรบัการบรหิารการเดินรถ 

 รถรับ-ส่งพนักงานทุกคันของบริษัทติดตัง้ระบบ GPS Tracking แบบ Real Time เพื่อใช้ในการบริหารการเดินรถ และ บริษัท
ออกแบบโปรแกรมเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ โดยใช้ชื่อ “Back Office Program” ส าหรับใช้ในการบริหารจัดการการเดินรถ โดย
โปรแกรมดังกล่าวประกอบด้วย 

▪ Maintenance Module จะท าหนา้ทีติ่ดตามการซ่อมบ ารุง ระยะเวลา ความคืบหนา้ในการซ่อมบ ารุง ทัง้การซ่อมบ ารุงแบบ 
Preventive Maintenance และ Breakdown maintenance นอกจากนี้ยังใช้ในการควบคุมคลังอะไหล่กว่า 300 รายการให้มี
ความพร้อมในการใช้งาน 

▪ Operation Module จะท าหนา้ที่วางแผนการเดินรถ การด าเนินการเดินรถและควบคุมการใช้น้ามันและวัดประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการการเดินรถ 

▪ HR Module จะท าหนา้ที่ตรวจสอบบนัทึกประวัติพนักงานขับรถทัง้กอ่นเขา้มาร่วมงานและระหว่างที่เป็นพนักงาน ตลอดจน
ประวัติการฝึกอบรม รวมถึงใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด 

▪ Safety Module จะท าหนา้ที่ตรวจสอบบนัทึก การใช้ความเร็วในการเดินรถ ประวัติอุบัติเหตุและติดตามแนวทางการป้องกัน
อุบัติเหต ุ

▪ Customer suggestion Module จะท าหนา้ที่ติดตามขอ้ร้องเรียนของลูกค้าและแนวทางปฏิบัติ 
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3.3 การพัฒนาการด้านนวัตกรรม 

•  ATP 30 Passenger Application 

คงปฏิเสธไมไ่ด้ว่า การใช้เทคโนโลยมีีบทบาทเพิ่มขึน้ในชีวิตประจ าวันของทุกคน ดังนัน้ การวางแผนการเดินทาง เป็นการ
มุง่เนน้พัฒนาระบบการตรวจสอบต าแหนง่รถโดยสาร เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและความเชื่อมโยงระหว่างผูโ้ดยสารและรถโดยสาร 
เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง  บริษัทวางแผนการตอบสนองความต้องการของสังคมด้วยนวัตกรรม 

ATP 30 Passenger Application สร้างการเชื่อมต่อของเส้นทาง สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน รถ และถนนด้วยขอ้มูลแบบ
ทันเวลา ทัง้นี้ เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลาในการเดินทาง  
บริษัทเห็นถึงศักยภาพจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยการดึงประโยชนม์าใช้ในการเพิ่มประสิทธภิาพของการ
ให้บริการและการบริหารจัดการ จึงได้ผลลัพธ์คือการจัดการการเดินรถอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุน่สูงและการเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เขา้ถึงได้ง่าย สามารถเขา้ถึงผูใ้ช้ได้ในทุกระดับ  
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• ATP 30 RPA (Robotic Process Automation): กระบวนการท างานโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน A.I. 

หุ่นยนต์ หรือ A.I. จะเขา้มาแทนที่แรงงานมนุษยใ์นอนาคตนัน้ ไมใ่ช่เร่ืองไกลตัวอีกต่อไป ในปัจจุบันองค์กรใหญบ่างแห่งเร่ิมมี
การแทนที่การจ้างงานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน A.I. ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องเขา้มาในสังคมโลกมากขึ้น สังคมจะต้อง
เปลี่ยนแปลงไปตามความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี  
บริษัทน านวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน A.I. เขา้มาใช้ในส่วนของการตรวจสอบรถพร้อมบริการ แทนพนักงาน เพื่อลดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงานและลดความยุง่ยากของขัน้ตอนในกระบวนการตรวจสอบ รวมถึงเพิ่มศักยภาพในวงกว้างมากขึ้น 

 

 

 

 

• การน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดมลพิษ: การใช้รถ EV (Electric Vehicle: รถไฟฟ้า) ทดแทนรถพลังงานน้ามัน 

ขอ้ดขีองรถไฟฟ้า 
1. ค่าเชื้อเพลิงมีราคาไมแ่พง  
 เนื่องจากพลังงานของรถไฟฟ้ามาจากการชาร์จประจุไฟฟ้าเขา้ไปที่ตัวแบตเตอร่ี ท าให้อัตราค่าใช้จ่ายเร่ืองเชื้อเพลิงของ

รถไฟฟ้าก็ถูกกว่าเชื้อเพลิงน้ามัน  
2. เคร่ืองยนต์ท างานเงยีบไมมี่เสียงรบกวน  
 เนื่องจากกลไกในการขับเคลื่อนไมม่าเท่ารถที่ใช้เชื้อเพลิงน้ามัน ท าให้รถไฟฟ้ามีเสียงที่เงยีบกว่ารถที่ใช้น้ามันเป็น

พลังงานเชื้อเพลิง 
3.  รักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการที่ไมต้่องจุดระเบิดเพื่อขับเคลื่อน ท าให้รถไฟฟ้าไมก่อ่ให้เกิดมลภาวะ เพราะไมมี่ไอเสียจาก

การเผาผลาญพลังงานอยา่งเช่นเคร่ืองยนต์ที่มีการเผาไหมแ้บบสนัดาป 

 

 

 

 

 

 

  

บันทึกเวลาจริงจาก GPS ทัง้ 4 จุด เพื่อไปเปรียบเทียบกับเวลาในแผนงาน เพื่อโทรเตือนนักขับ และหัวหนา้งานหากผิดแผนงาน 
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การกำกับดแูลกิจการ  

 

หลักปฏิบัติสําหรับการกํากับดแูลกิจการ (Corporate Governance) 

วัตถุประสงค์:  บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของส านักงาน คณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เพื่อเป็น
หลักให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือและปฏิบติั เพื่อการสร้างคุณค่าให้ด าเนินกิจการอยา่งยัง่ยนื 
และส่งเสริมการเป็นองค์กรที่มีประสทิธิภาพในการด าเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ นอกเหนือจากการสร้าง
ความเชื่อมันให้แกผู่ถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อให้กิจการสามารถแขง่ขันได้และมีผล ประกอบการที่ดีโดย
ค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว สามารถประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น และ
ผูมี้ส่วนได้เสีย ตลอดจนการประกอบธุรกิจอยา่งเป็นประโยชนต่์อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อ
สิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยสาระส าคัญของนโยบายก ากับดูแลกจิการ 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 8 หลักปฏบิัต ิดังนี้  

 

หลักปฏิบัติที่ 1 :  ตระหนักถงึบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นาํองค์กรที่สร้างคณุค่าให้

กิจการอย่างยัง่ยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)  

บริษัทก าหนดบทบาทหนา้ที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อยา่งชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยมีหนา้ที่ส าคัญในการ
ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการมีความเขา้ใจในบทบาท
หนา้ที่ ประโยชน ์และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในการสร้างคุณค่าให้กิจการอยา่งยัง่ยืน และด าเนินการติดตาม ประเมินผล และดูแล
การรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ทัง้นี้ คณะกรรมการจะก ากับดูแลการด าเนินงาน
ของบริษัท โดยค านึงถึงความสามารถในการแขง่ขันและการ ปรบัตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ทัง้ภายในและ
ภายนอก เพื่อผลประกอบการที่ดีในระยะยาว โดยการประกอบธุรกิจที่ให้ประโยชนต่์อสังคมและค านึงถึงสิ่งแวดล้อม ทัง้นี้ประกอบกิจการ
อยา่งมีจริยธรรม เคารพสิทธิและรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสยีของบริษัทอยา่งต่อเนื่อง ดังนี ้
1. ปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทยีม 

2. การค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย  
3. การเปิดเผยขอ้มูล และความโปร่งใส เนน้การสร้างคุณค่าให้กิจการอยา่งยัง่ยืน  
4. การส่งเสริมและพัฒนาด้านนวัตกรรม เช่น การน าเสนอเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกต่อผูโ้ดยสารและการออกแบบการจัดการ

เดินรถร่วมกับลูกค้า เพื่อบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า พร้อมกับการรักษาราคาให้อยูใ่นระดับเหมาะสม เป็นต้น  

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีก าหนดหนา้ที่และขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ และผูบ้ริหารระดับสูง เช่น 
ประธานกรรมการบริหาร (CEO) หรือกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) ไว้อยา่งชัดเจน และก ากับดูแลให้กรรมการและผูบ้ริหารมี
การปฏิบัติหนา้ที่ตามก าหนดด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตยส์ุจริต พร้อมดูแลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้บังคับที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผูถื้อหุ้น และ นโยบายต่างๆ ของบริษัท 

 

หลักปฏิบัติ 2 :  กําหนดวัตถปุระสงค์และเปา้หมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน (Define Objectives that 

Promote Sustainable Value Creation)  

คณะกรรมการให้ความส าคัญอยา่งยิ่งต่อการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการด าเนนิธุรกิจให้สามารถเติบโตคู่กับสังคมด้วย
ความยัง่ยืน สร้างคุณค่า และเป็นประโยชนต่์อองค์กร ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม  
บริษัทส่งเสริมด้านการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร สะทอ้นอยูใ่นการตัดสินใจและการด าเนินงาน
ของบุคลากรในทุกระดับ ภายใต้หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ด ีในการนี้ คณะกรรมการได้ก าหนดกลยุทธ์ แผนงานต่างๆ และติดตามให้มี
การปฏิบัติงานอยา่งสม่าเสมอ รวมถึงติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดย
น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ปรับใช้อยา่งเหมาะสม 
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บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในการตัง้วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงวิธีการด าเนินงานที่อาจน าไปสู่การประพฤติผิดกฎหมาย หรือขาด
จริยธรรม (unethical conduct) ตลอดจนก ากับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผา่นกลยุทธ์และแผนงานให้ทัว่ทัง้องค์กร 
โดยได้พิจารณาแผนธุรกิจและกลยุทธ์องค์กรต่างๆ โดยค านึงถึงการสร้างคุณค่าที่ยัง่ยืนแกผู่ถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนได้เสีย สังคมและ 
สิ่งแวดล้อม ผา่นกระบวนการ “การคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ” และตระหนักถึง ความส าคัญใน “การพัฒนาบุคลากร” จึง
ได้จัดให้มีการประเมินผลและจัดอบรมอยา่งสม่าเสมอ เช่น การสนบัสนนุให้ พนักงานเขา้อบรบเพื่อพัฒนาการท างานที่ตนรับผิดชอบ การ
สนับสนุนให้พนักงานเขา้อบรบเพื่อพัฒนาด้านอื่นเพื่อส่งเสริมการท างานที่ดีขึ้น เป็นต้น  

 

หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสทิธิผล (Strengthen Board Effectiveness)  
 

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผูมี้ความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณท์ี่สามารถปฏิบัติหนา้ที่
เพื่อประโยชนแ์กบ่ริษัท ทัง้นี้ กรรมการบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติและไมมี่ลักษณะต้องห้ามตามที่ กฎหมายก าหนด โดยคณะกรรมการ
บริษัทมีหนา้ที่และความรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้าง  

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด และไมน่อ้ยกวา่ 3 คน โดยกรรมการ
อิสระของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไมมี่ลักษณะต้องหา้มตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายและขอ้ก าหนดที่
เก่ียวขอ้งตามคุณสมบัติทีส่ านักงาน ก.ล.ต.ก าหนด 

 

Board Skill Matrix: 

 

ชื่อกรรมการ 
การศึกษาและประสบการณท์ างาน 
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นายชาติชาย  พานิชชีวะ             

ดร.วิวัฒน ์ กรมดิษฐ์             

นายปิยะ เตชากูล             

นางสมหะทัย พานิชชีวะ             

นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร             

นางสุวรรณ ี ค ามัน่             

นายก าชัย บุญจิรโชติ             

นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์             

 

ความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board diversity) 

 

ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 3 ท่านจาก 8 ท่าน เพื่อถ่วงดุลอ านาจ
อยา่งเหมาะสม รวมถึงการแต่งตัง้คณะกรรมการ 
ชุดยอ่ยเพื่อช่วยคณะกรรมการจัดการตามขอบเขต 

ที่ระบุในกฎบัตรของแต่ละคณะ เพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ 
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คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ ทัง้นี้ คณะกรรมการได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน เพื่อท าหนา้ที่สนับสนนุ คณะกรรมการในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยกระบวนการที่โปร่งใสและ
ชัดเจน พร้อมพิจารณา ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกอ่นเสนอให้ผูถื้อหุ้นอนมุัติ 

คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่ก ากับกรรมการทุกท่านให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนา้ที่และจัดสรรเวลา อยา่งเพียงพอ 
และดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดยอ่ย จ านวนครัง้ของการประชุม ตลอดจนจ านวน
ครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีที่ผา่นมา รวมถึงคณะกรรมการชุดยอ่ยต้องรายงานผลการปฏิบตัิงาน และคณะกรรมการ 
ทุกชุดต้องท าการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี โดยการประเมินทัง้แบบคณะและรายบุคคล โดยใช้ผลการประเมินประกอบการพิจารณา
ความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ รวมถึงคณะกรรมการต้องดูแลให้กรรมการได้รับการพัฒนาความรู้ที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้ง
อยา่งต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อสนบัสนนุการด าเนินการของคณะกรรมการ รวมถึงการประสานงานให้มีการ
ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ตลอดจนจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุ้นด้วย  

 

หลักปฏิบัติ 4 :  สรรหาและพัฒนาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบคุลากร (Ensure Effective CEO and People 

Management)  
 

บริษัทก าหนดคุณสมบัติกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูง เพื่อที่สามารถมัน่ใจได้ว่า บริษัทได้สรรหากรรมการและผูบ้ริหาร
ระดับสูงที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการด าเนินงาน และปฏิบัติตามแผนธุรกิจและแนวทางการเตรียมพัฒนาผูส้ืบทอดต าแหนง่ 
(Succession Plan) ตามที่ระบุในกฎบัตรและจรรยาบรรณธุรกิจ (code of conduct) ของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังให้ความส าคัญกับการท าความเขา้ใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถื้อหุ้นใหญท่ี่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานและอ านาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัท เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหนา้ที่ของ
คณะกรรมการบริษัทและจะดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการอยา่งเหมาะสม ในการด าเนินการดังกล่าว 
คณะกรรมการได้ก าหนดโครงสร้างผลตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร ตลอดจนการประเมินผลที่เหมาะสมกับขอบเขตความ
รับผิดชอบของหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนช่วยก ากับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายด้าน
การบริหารบุคคลและพัฒนาองค์กรที่บริษัทอยูร่ะหวา่งจัดท า และมติของผูถื้อหุ้นด้านการพัฒนาบุคลากร  
คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม เพื่อให้
สามารถจัดการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีได้อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอยา่งต่อเนื่อง 
 

หลักปฏิบัติ 5 :  ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมคีวามรับผิดชอบ (Nurture Innovation and 

Responsible Business)  
 

คณะกรรมการให้ความส าคัญและสนับสนนุการสร้างสรรนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงระบบหรือทรัพยส์ินที่มีกอ่ให้เกิด
มูลค่าเพิ่มแกธุ่รกิจ โดยมุง่เนน้การศึกษา ทดลองใช้ และการปรับปรุงใหเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแขง่ขัน สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า และกา้วหนา้เหนือคู่แขง่ขนั นอกจากนี้บริษัทส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมต่างๆ โดยการร่วม
พันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทที่ได้รับการยอมรับโดยทัว่ไปทางด้านการัฒนานวัตกรรม ซึ่งลูกค้าและผูโ้ดยสารเป็นผูไ้ด้รับผลประโยชน์
โดยตรง ทัง้ด้านความปลอดภัย และความสะดวกสบาย  

คณะกรรมการจัดตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อก าหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้มีการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงก าหนดให้
มีมาตรการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศอยา่งเพยีงพอและเหมาะสม โดยค านึงถึงการรักษาความลับ การรักษาความนา่เชื่อถือ และ
ความพร้อมในการน าขอ้มูลไปใช้ พร้อมทัง้ป้องกันการน าขอ้มูลไปใช้โดยมิชอบ รวมถึงการควบคุมดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บังคับ และมาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ก าหนดแผนรองรับหากเกิดกรณีไมพ่ึงประสงค์
กอ่ให้เกิดอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื่อง เช่น เกิดสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan: BCP)  
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นอกจากนี้ คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชนต่์อผูมี้ส่วนได้เสียทุก
ฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจะส่งเสริมการด าเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัทตามสภาพปัจจัย
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ซึง่อาจครอบคลุมการก าหนดรูปแบบธรุกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบยานพาหนะ 
การวางแผนและติดตามการซ่อมบ ารุง การบริการให้เกิดประสิทิภาพสูงสุด การปรับปรุงกระบวนการบริหารการเดินรถผา่นระบบ-
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดประสิธิภาพสูงสุดในการบริการและบริหารต้นทุน รวมทัง้การร่วมมือกับคู่ค้า โดยบริษัทมุง่มัน่ที่จะ 
ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย ์สุจริต โปร่งใส ยึดถือความเป็นธรรม พร้อมให้บริการหละสร้างความพึงพอใจสุงสุดแกลู่กค้า และทุกฝ่าย
ที่เก่ียวขอ้ง บริษัทยนิดีเขา้แขง่ขนัในธุรกิจอยา่งถูกต้อง ตรงไปตรงมา ยุติธรรม ไมเ่อาเปรียบหรือแสวงหาประโยชนโ์ดยมิชอบ ปฏิบัติอยูใ่น
กรอบของธรรมาภิบาลอยา่งเคร่งครัด และตรวจสอบได้ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มอยางโปร่งใส
เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม  

 

หลักปฏิบัติ 6 :  ดูแลให้มีระบบการบรหิารความเส่ียงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม (Strengthen Effective Risk 

Management and Internal Control)  
 

คณะกรรมการจะก ากัดูแลให้มัน่ใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์อยา่งมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้คณะกรรมการได้แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ และไมมี่ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงมีคุณสมบัติและหนา้ที่
ตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลท. เพื่อให้สามารถปฏิบัติหนา้ที ่ได้อยา่งมปีระสิทธิภาพและมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหนา้ที่
อยา่งเหมาะสมตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหนา้ที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุม
ภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย การพิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชี การเปิดเผยขอ้มูลของบริษัท และการจัดท ารายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลสนบัสนนุคณะกรรมการในการดูแลระบบ
การบริหารความเสี่ยงตามที่ก าหนดไวใ้นนโยบายการบริหารความเสี่ยง ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าคณะกรรมการสามารถก ากับดูแลระบบ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งเพื่อช่วยจัดการการ
ก ากับดูแล ดังนี้ 
1.  จริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบัติในการท างาน  

2.  นโยบายการบริหารความเสี่ยง  
3.  นโยบายการท ารายการระหว่างกัน  

4.  นโยบายก ากับดูแลป้องกันการใช้ขอ้มูลภายในของบริษัท 

5.  นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

6.  นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนการกระท าผิดหรือการทุจริต  

7.  อ านาจอนุมัติด าเนินการระดบับริหาร  
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ชัดเจน ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ โดยได้สื่อสารให้บุคลากร 

ทุกระดับขององค์กรและบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบัติ และคณะกรรมการบริษัทได้ก ากับดูแลให้มีกลไกการรับเร่ืองร้องเรียน
และการด าเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส การรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและการกระท าผิดในกรณีที่ผูมี้ส่วนได้เสียมีขอ้สังเกตเก่ียวกับการ
ด าเนินงานของบริษัทสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งขอ้ร้องเรียน หรือเบาะแสการกระท าผิดทางกฎหมาย ความไมถู่กต้องของรายงาน
ทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ผา่นกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท 
โดยขอ้มูลการร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ผูรั้บขอ้ร้องเรียนรวบรวมขอ้เท็จจริงที่เก่ียวขอ้งกับการ 
ฝ่าฝืน หรือไมป่ฏิบัติตามขอ้ก าหนด รายงานขอ้เท็จจริงต่อผูบ้ริหาร และ/ หรือ กรรมการตรวจสอบ ตามความเหมาะสม เพื่อด าเนินการ
สอบสวนขอ้เท็จจริง และก าหนดมาตรการด าเนินการตามความเหมาะสม และแจ้งผลของการตรวจสอบใหผูร้้องเรียนทราบ หาก 

ผูร้้องเรียนเปิดเผยตนเอง ในกรณีทีเ่ป็นเร่ืองส าคัญ ให้รายงานผลต่อประธานกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป  
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โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางรับขอ้ร้องเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็น และเพิ่มช่องทางในการอีเมล์ถึงผูบ้ริหารระดับสูง
โดยตรงที่ ผูมี้ส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็นผา่นช่องทางการสื่อสารกับบริษัทได้ ดังนี ้
 1.  ทางไปรษณยี ์ น าส่งที่ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  บริษัท เอทีพี30 จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 9/30 หมูท่ี่ 9 ต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  

2.  ทางอีเมล ์ น าส่งประธานกรรมการตรวจสอบโดยผา่นเลขานุการบริษัทและเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ:  
   info@atp30group.com  

3.  ทางเว็บไซต์ของบริษัท http://www.atp30.com  

 

หลักปฏิบัติ 7 :  รักษาความน่าเชือ่ถือทางการเงินและการเปดิเผยขอ้มูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)  
 

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้ระบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลส าคัญถูกต้อง เพียงพอ 
ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เก่ียวขอ้ง โดยดูแลให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสมกับงานจัดท ารายงานทาง
เงินและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัท รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการช าระหนี้ 
รวมถึงแผนการแกไ้ข กรณีประสบปัญหาทางการเงินโดยค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสีย ในการนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ผูจั้ดการฝ่าย
การเงินและควบคุมเป็นผูท้ าหนา้ที่ “นักลงทุนสัมพันธ์” (Investor Relations) เพื่อสื่อสารและประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลขา่วสารที่จ าเป็นและเป็น
ประโยชนต่์อผูถื้อหุ้น นักลงทุน นักวเิคราะห์ และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง อยา่งเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทนัเวลา พร้อมทัง้ช่วยดูแลการเผยแพร่
ขอ้มูลของบริษัทตามเกณฑ์ที่กาหนดต่อส านักงาน ก.ล.ต. และตลท.และหนว่ยงานที่เก่ียวขอ้ง ผา่น “แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
(แบบ 56-1 One Report)” และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัท (www.atp30.com) เป็นต้น รวมถึงขอ้มูลที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
ของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนได้เสียของบริษัทอยา่งถูกต้อง ไมท่ าให้ส าคัญผิด และเพียงพอ
ต่อการตัดสินใจของนักลงทุน 

 

หลักปฏิบัติ 8 :  สนับสนุนการมีส่วนรว่มและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with 

Shareholders)  
 

คณะกรรมการให้ความส าคัญกับผูถื้อหุ้นของบริษัท โดยบริษัทด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าผูถื้อหุ้นได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน
และผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธพิื้นฐานในฐานะผูถื้อหุ้นได้อยางครบถ้วน เช่น 

(1)  สิทธิในการซื้อขายหรือ โอนหุ้น  
(2)  สิทธิในการมีส่วนแบ่งก าไรของบริษทั 

(3)  สิทธิในการได้รับขอ้มูลขา่วสารที่เก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอผา่นช่องทาง “เว็บไซต์ของบริษัท” (www.atp30.com) หรือ “เวบ็ไซต์ของ
ตลท.” (www.set.or.th) หรือโดยวิธีการอื่นใด  

(4)  สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งเป็นอิสระ เพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหุ้นใหม ่รวมทัง้ สิทธิในการตัง้ค าถามต่อ
คณะกรรมการ บริษัทเก่ียวกับรายงานของคณะกรรมการบริษัทและเร่ืองอื่นใดที่น าเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติ สิทธิใน
การเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท และการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในเร่ืองส าคัญของบริษัท โดยก าหนดให้ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจ านวนหุ้นที่ถืออยูแ่ละแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียง
หนึ่งเสียง  

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังตระหนักและให้ความส าคัญถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น ไมก่ระท าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือ
ลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยมัน่ใจได้ว่าผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองส าคัญของบริษัท การดูแลให้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสทิธิภาพ และเอื้อให้ผูถื้อหุ้น สามารถใช้สิทธิของตน จะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมผูถื้อหุ้นและการ
จัดท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอยา่งถูกต้องและครบถ้วน 
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http://www.atp30.com/
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นโยบายการกำกบัและดแูลกิจการทีด่ี 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการตามแนวทางของตลท. เพื่อให้คณะกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานขององค์กรทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส 
และตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทมีความมุง่มัน่ที่จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลขององค์กร ขอ้พึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องของตลท. และส านักงานก.ล.ต. โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับการ
ก ากับดูแลกิจการของบริษัทไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศในระดับสากล ซึ่งสร้างความเชื่อมัน่ให้เกิดขึ้นแกผู่ถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุก
ฝ่าย และมุ่งมั่นที่จะก ากับดูแลการบริหารงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ โดยสาระส าคัญของการก ากับดูแลกิจการแบ่งออกเป็น 5 หมวด 
ดังนี้ 
 

หมวดที่ 1:  สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders) 
  

บริษัทให้ความส าคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าวครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ 
อาทิ การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมการ
ประชุมเพื่อออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเร่ืองที่มีรผลกระทบต่อบริษัท อาทิ 
การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ และการลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิ
พื้นฐานดังกล่าวแล้ว บริษัทก าหนดให้มีการด าเนินการในเร่ืองต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผูถื้อ
หุ้น ดังนี ้
1) บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซด์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร โดยบริษัทจะจัดส่ง

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยระบุวัน เวลา สถานที่ วาระการ
ประชุม ตลอดจนเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน รวมถึงแจ้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมและสิทธิของผู้
ถือหุ้นในการเขา้ประชุมและออกเสียงลงมติ 

2) ในกรณีที่ผูถื้อหุ้นไมส่ามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
บุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม 

3) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงในการ
ประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้
อยา่งเต็มที่และเป็นอิสระ โดยบริษัทจะให้ขอ้มูลรายละเอียดในเร่ืองดังกล่าวอยา่งเพียงพอแกผู่ถื้อหุ้น 

4) กรรมการทุกคนจะเขา้ร่วมประชุมเว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็น เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถซักถามในเร่ืองที่เก่ียวขอ้งได้ 

5) เม่ือการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทจะจัดท ารายงานการประชุมเพื่อแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้ 

 

หมวดที่ 2:  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 
  

บริษัทมีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายการ ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท ผู้ถือหุ้น
รายใหญห่รือผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กับผูถื้อหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
ของบริษัทจะดูแลและใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิ
ขัน้พื้นฐานอยา่งเท่าเทียมกัน ซึ่งในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการล่วงหนา้ในวันและเวลาอันควร รวมถึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นที่ไมส่ามารถเขา้ประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือผูอ้ื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ ทั้งนี้การด าเนินการประชุม จะเป็นไปตามขอ้บังคับของบริษัท
และตามล าดับวาระการประชุมที่มี ซึ่งบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอยา่งชัดเจนและเพียงพอ รวมทัง้จะไม่
เพิ่มวาระการประชุมหากไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อน
ตัดสินใจ 
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บริษัทได้ก าหนดมาตรการป้องกัน กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์แก่ตนเอง
หรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยก าหนดแนวทางเป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ โดยนโยบาย
และวิธีการติดตามดูแลในการน าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนั้น ในกรณีที่มีกรรมการมีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผูดู้แลและพิจารณาตัดสินความผิด ในกรณีที่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างมีการ
ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้พิจารณาความผิด ตามมาตรการลงโทษที่ก าหนดไว้ 
นอกจากนี้บริษัทยังได้แจ้งให้กรรมการและผูบ้ริหารทราบถึงหนา้ที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยข์องบริษัทส าหรับตนเอง คู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ตาม
กฎหมาย ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 

หมวดที่ 3:  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 
  

บริษัทให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผูถื้อหุ้นหรือผูล้งทุน เจ้าหนี้ และชุมชน
ที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง บริษัทจะไม่กระท าการใดๆ ที่เป็น
การละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงที่มี บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาทและหน้าที่ที่มีในการสร้างเสริมผลการด าเนินงานของบริษัท เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี 
รวมถึงสร้างความมัน่คงอยา่งยัง่ยืนให้กับกิจการ และสร้างผลประโยชนท์ี่เป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีช่องทางให้ผูมี้
ส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ หรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของ
บริษัท 

บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่งทาง
การเงินและความยัง่ยนืของกิจการ ดังนี้ 
1) ให้ความส าคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอยา่งเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

กับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุง่เนน้การพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถอยา่ง 
ต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความส าคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยค านึงถึงความปลอดภัยในการท างานและ
คุณภาพชีวิตพนักงานเป็นส าคัญ 

2) การซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ท าร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ที่จะกอ่ให้เกิดประโยชนใ์นระยะยาวกับทัง้สองฝ่าย 

3) การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูย้ืมตามขอ้ตกลงที่มี 

4) การเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทัง้ด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการที่ดีและได้มาตรฐาน 
การรักษาความลับของลูกค้า และการให้ความส าคัญกับการก าหนดราคาที่เป็นธรรมและเท่าเทียม ภายใต้นโยบายการก าหนด
ราคาที่ม ี

5) การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแขง่ขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการไมสุ่จริตเพื่อท าลายคู่แขง่ทางการค้า 
6) ให้ความส าคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียง เก่ียวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงการให้การสนับสนุนกิจกรรม

สาธารณประโยชนต่์อชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น โดยพิจารณาตาม
ความเหมาะสม 

 

หมวดที่ 4:  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

 

 บริษัทให้ความส าคัญกับการเปิดเผยขอ้มูลโดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับบริษัท ทัง้ขอ้มูลด้าน
การเงินและขอ้มูลที่ไมใ่ช่ด้านการเงินอยา่งถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยเปิดเผยผา่นช่องทางต่างๆ ที่เขา้ถึงขอ้มูลได้ง่าย  
มีความเท่าเทียมกันและนา่เชื่อถือ เป็นไปตามช่องทางที่กฎหมายก าหนด ซึ่งขอ้มูลส าคัญที่บริษัทจะเปิดเผย ได้แก ่รายงานทางการเงินและ
ขอ้มูลที่ไมใ่ช่ขอ้มูลทางการเงินต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพยข์องบริษัท ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงานก.ล.ต. และ
ตลท. 
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บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ไป และผา่นการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีที่เป็นอิสระ ซึ่งได้รับการรับรองจากก.ล.ต. นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส
ในการด าเนินธุรกิจ ได้แก่ เปิดเผยข้อมูลปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จ านวนครั้งของการ
ประชุมและจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ทั้งนี้ 
ขอ้มูลต่างๆ ขา้งต้น นอกจากจะเปิดเผยขอ้มูลสู่สาธารณะผา่นช่องทางส านักงานก.ล.ต. หรือตลท. บริษัทเปิดเผยผา่นเว็บไซด์บริษัทด้วย 

 

หมวดที่ 5:  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 
 

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามรถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถน า
ประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและก าหนดนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัท มี
ความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชนส์ูงสุดของกิจการและผูถื้อหุ้นโดยรวม และมีหนา้ที่ส าคัญในการก าหนดนโยบายบริษัท รวมถึง
การก ากับดูแล ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการด าเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ซึงบริษัทมี
คณะกรรมการจ านวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจ านวน 3 ท่าน และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 5 

ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ นอกจากนี้บริษัทได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน และมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี โดยก าหนดขอบเขตและ
อ านาจการด าเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อยา่งชัดเจนในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทมีกระบวนการก าหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยน าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะ
พิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหนา้ที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เพื่อให้อยูใ่น
ระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามรถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนที่ก าหนดสามารถ
เทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 

กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตน
อย่างเป็นอิสระ และปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ โดย
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม
ความรับผิดชอบอยา่งเต็มที่และเพียงพอ รวมทัง้ถือปฏิบัติในการเขา้ประชุมคณะกรรมการ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจ าเป็น 

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังให้ความส าคัญกับการเปิดเผยขอ้มูลที่เพียงพอต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 
ทุกฝ่าย ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เก่ียวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการจัดส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย ์สื่อของตลาดหลักทรัพยแ์ละส านักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซด์ของบริษัทภายหลังการน าหุ้นสามัญเขา้จดทะเบียนในตลท.แล้ว 
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นโยบายสำคัญและการติดตามให้มีการปฏิบัติ 
  

บริษัทจัดให้มีหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ท าหนา้ที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินที่ส าคัญญโดยประสานงาน
ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อควบคุมให้การท างานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและวิธีการ
ตามที่บริษัทก าหนด 

นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีการตรวจสอบภายในอยา่งเป็นระบบตัง้แต่ปี  2556 – 2560 โดยการใช้บริการของส านักตรวจสอบภายนอก 
และบริษัทจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน เมื่อปี 2561 เพื่อก ากับดูแลการท างานในด้านต่างๆ และรายงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ตรวจสอบ และประเมินการควบคุมภายในระบบการบริหารความ
เสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่า ระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการก ากับดูแลกิจการของบริษัท  ได้
จัดให้มีขึ้นอยา่งเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

 

นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 

บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่ในการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ ทัง้ที่เป็นสารสนเทศด้านการเงิน และสารสนเทศ
เร่ืองอื่นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดย
สารสนเทศของบริษัทจะต้องจัดท าขึ้นอยา่งรอบคอบ ชัดเจน กระทัดรัด เขา้ใจง่ายและโปร่งใส และต้องเปิดเผยสารสนเทศอยา่ง
สม่าเสมอทัง้ในด้านบวกและด้านลบ ระมัดระวังไมใ่ห้เกิดขอ้สับสนในขอ้เท็จจริง รวมทัง้จัดให้มีหนว่ยงานประชาสัมพันธ์ขอ้มูลที่
เป็นประโยชนต่์อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบริษัท 

 

นโยบายป้องกนัการใช้ขอ้มลูภายในของบรษิทั 
บริษัทตระหนักและเล็งเหน็ถึงความส าคัญต่อการก ากับดูแลการใช้ขอ้มูลภายในให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
โดยยึดมัน่ในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตยส์ุจริต คุณธรรม และจริยธรรม ในการด าเนินธุรกิจ และเพื่อให้มัน่ใจว่า นักลงทุน
ในหลักทรัพยข์องบริษัทได้รับขอ้มูลขา่วสารที่เชื่อถือได้อยา่งเท่าเทียมและทันท่วงท ีสรุปสาระส าคัญได้ดังนี ้
1.  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไมใ่ช้ขอ้มูลภายในของบริษัทที่มีสาระส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา

ของหลักทรัพยท์ี่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือตลท. เพื่อการซื้อขายหลักทรัพยข์องบริษัท อนัน ามาซึ่ง
ผลประโยชนข์องตนเองและผูอ้ื่น โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร ต้องงดการซื้อขายหลักทรัพยข์องบริษัท ในช่วงเวลา 30 วัน
กอ่นการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน 

2. บริษัทมีหนา้ที่เปิดเผยขอ้มูลขา่วสารเก่ียวกับการด าเนินงานที่ส าคัญของบริษัทให้สาธารณชนทราบโดยทันทแีละอยา่ง
ทัว่ถึง โดยผา่นสื่อและวิธีการที่ตลท. และนโยบายเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัก าหนดเพื่อให้แนใ่จว่าขอ้มูลขา่วสารได้
เขา้ถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอยา่งทันท่วงทีและเท่าเทียม 

3.  กรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ที่รายงานการถือครองหลักทรัพยท์ี่ออกโดยบริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไมบ่รรลุ
นิติภาวะต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  

4.  บริษัทก าหนดให้พนักงานทุกคนยึดมัน่เก่ียวกับการปกป้องรักษาความลบัของขอ้มูลขา่วสารเก่ียวกับกิจกรรมต่างๆ ใน
การด าเนินธุรกิจ และห้ามไมใ่ห้แสวงหาผลประโยชนใ์ห้ตนเองและผูอ้ื่นโดยใช้ขอ้มูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไมไ่ด้เปิดเผย
ต่อสาธารณะหรือด าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจกอ่ให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนต่์อองค์กร 

5.  การก ากับดูแลการใช้ขอ้มูลภายใน  
5.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลพนกังาน ผูบ้ริหาร และ กรรมการบริษัทในการน าขอ้มูลภายในของบริษัทไปใช้ 

เพื่อประโยชนส์่วนตนไปเปิดเผยใหแ้กบุ่คคลอื่น รวมทัง้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพยร์วมถึงยังถือปฏิบัติตามกฎ
ของส านักงาน ก.ล.ต. ในเร่ืองการรายงานการซื้อขายหลักทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารด้วย  
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5.2 บริษัทสื่อสารเร่ืองการใช้ขอ้มูลภายในเพื่อเตือนใหพ้นักงานทุกท่านทราบ โดยบรรจุรายละเอยีดที่ส าคัญในการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหมเ่พื่อให้ลูกจ้างทุกคนรับรู้ รายละเอยีดส าคัญคือ “ให้ค านึงถึงผลประโยชนข์องบริษัทเป็น
ส าคัญ และสัญญาว่าจะไมอ่าศัยต าแหนง่ หนา้ที่ในความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อแสวงหา
ผลประโยชนใ์ดๆ ที่ท าให้บริษัทต้องเสียหาย รวมทัง้จะต้องไมน่ าเอาความลับของบริษัทฯ และ/หรือของลูกค้า
ไปเปิดเผยให้คู่แขง่ขนัหรือบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด” 

 

นโยบายด้านบัญชีและการเงิน 

บริษัทให้ความส าคัญต่อการท ารายงานทางบัญชีการเงิน ซึ่งต้องถูกต้องสมบูรณ์ตามความเป็นจริง ทันเวลาสมเหตุสมผล เพื่อ
เสนอต่อผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น หนว่ยงานรัฐ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งอื่นๆ ดังนัน้จึงก าหนดให้บุคคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน
กระบวนการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบบัญชี การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึงข้อก าหนดทางบัญชีและการเงินของบริษัท 
และหลักการบัญชีที่ยอมรับทัว่ไปอยา่งเคร่งครัด ดังนี้ 
1) ความถูกต้องของการบันทึกรายการ 

 การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอยา่งของบริษัทจะต้องถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ โดยไมมี่ขอ้จ ากัดหรือ
ขอ้ยกเว้นการบันทึกรายการตามความเป็นจริง ตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ และตามขอ้กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจครบถ้วนและเหมาะสม 

2) รายการทางบัญชีและการเงิน 

 รายการทางบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริษัทจะต้องมีความถูกต้องชัดเจน มีข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญเพียงพอ 
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไป และเป็นไปตามระเบียบการบัญชีและ
การเงินของบริษัท พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงความถูกต้องของรายการบัญชีและการเงินของบริษัท เป็นความ
รับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในรายการทางธุรกิจในขัน้ตอน
ต่างๆ 

 

นโยบายด้านการปฏบิตังิานการเสยีภาษ ี

บริษัทตระหนักถึงบทบาทหนา้ที่ความรับผิดชอบในการเป็นผูเ้สยีภาษีทีดี่ ดังนัน้ เพื่อให้มีการบริหารจัดการด้านภาษีที่รัดกุม 
ส่งเสริม-สร้างมูลค่าและคุณค่าสูงสดุให้แกผู่มี้ส่วนได้เสีย มีการเสียภาษีอยา่งถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนมีแนวทาง
ในการวางแผนและปฎิบัติงานด้านภาษีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยตระหนักถึง ความ
เสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกับภาษีทัง้ทางตรงและทางอ้อม ดังนี ้
1) ด าเนินการบริหารจัดการการวางแผนด้านภาษีอากร และการเสียภาษอีากรให้เป็นไปตามขอ้ก าหนด ระเบียบปฏิบัติ 

และกฎหมายภาษีที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดแกบ่ริษัทและผูมี้ส่วนได้เสีย  
2) ด าเนินการน าส่งภาษีหรือขอคืนภาษอียา่งถูกต้อง เหมาะสม และภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง

ก าหนด รวมถึงยึดมัน่ในบทบาทหนา้ที่การเป็นพลเมืองที่ดี โดยการปฎิบัติตามกฎหมายภาษี เพื่อสะท้อนถึงความ
โปร่งใสในการด าเนินงานด้านภาษี  

3) มีการศึกษาและพิจารณาผลกระทบทางภาษีเม่ือมีโครงการลงทุนหรือมีธุรกรรมใหม ่รวมถึงเม่ือมีกฎหมายหรือนโยบาย
ทางภาษีอากรใหม ่เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม กลยุทธ์ทางธุรกิจ ความถูกต้องตามกฎหมาย และครอบคลุมถึง
ประโยชนข์องกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสีย 

 

นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 

บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และขอ้ก าหนดตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ทัง้ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และ
กอ่นการปฏิบัติงานใดๆ ที่อาจมีขอ้กฎหมายก าหนดไว้ จะต้องมีความระมัดระวังในการสอบทานอยา่งรอบคอบ มีการตรวจสอบ
โดยผูท้ี่รับผิดชอบ ว่าได้ถือปฏิบัติตามขอ้กฎหมายที่เก่ียวขอ้งแล้ว  



รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ยืน บริษัท เอทีพ ี30 จำกัด (มหาชน) 

Sustainability Report of ATP30 Public Company Limited 

 

 

  30 

 

นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริษัทมีนโยบายที่จะให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวขอ้งใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันประกอบด้วยวงจรเครือข่ายการ
สื่อสารข้อมูล ระบบซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการปฏิบัติการและประมวลผลข้อมูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง 
แฟ้มข้อมูล และข้อมูลบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่เก่ียวข้อง โดยมีมาตรฐานความ
ปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อประโยชนแ์ละประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษัท จึงก าหนดให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
1) การก ากบัดแูลและบรหิารจัดการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองคก์รทีด่ ี(Governance of Enterprise IT) 

 การก ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจุดมุง่หมายเพื่อท าให้แนใ่จว่า บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 
โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสนบัสนนุ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีนัน้
ต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรและขอ้มูลที่มีประสทิธิ์ภาพเพื่อ
สนับสนุนนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายขององค์กรและการบริหารความเสีย่งที่เหมาะสม รวมทัง้มีการรายงานและติดตาม
การด าเนินงาน เพื่อให้มัน่ใจว่า เทคโนโลยีที่บริษัทน ามาใช้งาน สามารถช่วยสนบัสนนุกลยุทธ์และบรรลุวัตถุประสงค์ใน
เชิงธุรกิจและสร้างศักยภาพในการแขง่ขัน รวมทัง้เพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท  

 

2) ความมัน่คงปลอดภยัด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 บริษัทมีนโยบายที่จะใหพ้นักงานและผูป้ฏิบัติงานที่เก่ียวขอ้งใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันประกอบด้วยวงจร
เครือขา่ยการสื่อสารขอ้มูล ระบบซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการปฏิบัติการและประมวลผลขอ้มูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมทัง้
อุปกรณต่์อพว่ง แฟ้มขอ้มูล และขอ้มูลบริษัทอยา่งมีประสิทธิภาพ ไมข่ัดต่อกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่เก่ียวขอ้ง 
โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพยีงพอ เพื่อประโยชนแ์ละประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษัทจึงก าหนดให้ถือปฏิบัติ ดังนี ้
• น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในทุกด้านของงานพร้อมกับพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้

ความสามารถที่ทันสมัย 

• พนักงานจะต้องน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาเพื่อส่งเสริมกิจการของบริษัทฯ ต้องไมก่ระท าเพื่อประโยชน์
ส่วนบุคคล หรือละเมิดจริยธรรมหรือศีลธรรมอันดี 

• ขอ้มูลที่ได้บนัทึกผา่นและเผยแพร่ผา่นระบบเทคโนโลยสารสนเทศถือเป็นคามรับผิดชอบของเจ้าของขอ้มูล 
ที่จะต้องดูแลไมใ่ห้เกิดความผิดกฎหมาย หรือละเมิดต่อบุคคลที่สาม 

• ใช้ซอฟท์แวร์ที่ถูกกฎหมายและเป็นมาตรฐาน 

• การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน จะต้องได้รับการอนุมัติและปฏิบัติตามระเบยีบที่ก าหนดไว ้
• เจ้าของขอ้มูลจะต้องป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอ้มูลที่ส าคัญทางธุรกิจของตนเองจากการ

เขา้ถึงภายนอกหรือการโจรกรรม และการบ่อนท าลาย เพื่อให้แนใ่จว่าธรุกจของบริษัทฯ จะด าเนินการอยา่ง
ต่อเนื่อง 

• ผูท้ี่มีหนา้ที่รับผิดชอบต่อระบบสารสนเทศโดยรวม ที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัทมีหนา้ที่ต้องก าหนด
มาตรการในการควบคุมและป้องกันระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้มีความมัน่คงและปลอดภัย รวมทัง้ต้อง
ติดตามให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติตามขอ้ก าหนดโดยเคร่งครัด 

 

นโยบายการรกัษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Security Policy) 

1. บริษัทต้องจัดให้มีหนา้ที่ดูแลให้มีการก าหนดนโยบายความมัน่คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นลายลักษณ์
อักษร และบริษัทต้องท าการสื่อสารนโยบายดังกล่าวเพื่อสร้างความเขา้ใจและสามารถปฏิบัติตามได้อยา่งถูกต้อง 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งระหว่างหนว่ยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและหนว่ยงานด้านอื่นภายในบริษัท เพื่อใหมี้การ
ประสานงานและสามารถด าเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่ตัง้ไว ้

2. บริษัทต้องจัดให้มีการทบทวนนโยบายความมัน่คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ หรือเม่ือมี
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 
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แนวทางปฏบิตั ิ

• ห้ามใช้ทรัพยากรและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ เพื่อกระท าการอันผิดกฎหมายและขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม 
เช่น การจัดท าเว็บไซต์เพื่อด าเนินการค้าขาย หรือเผยแพร่สิ่งที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี เป็นต้น 

• ไมเ่ขา้ใช้เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ด้วยชื่อบัญชีผูใ้ช้ของผูอ้ื่น ทัง้ทีไ่ด้รับอนุญาต และ
ไมไ่ด้รับอนุญาตจากเจ้าของชื่อบัญชีผูใ้ช้ 

• ห้ามเขา้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และขอ้มูลที่มีการป้องกันการเขา้ถึงของผูอ้ื่น เพื่อแกไ้ข ลบ เพิ่มเติม หรือคัดลอก 

• ห้ามเผยแพร่ขอ้มูลของผูอ้ื่น หรือของหนว่ยงาน โดยไมไ่ด้รับอนุญาตจากผูเ้ป็นจ้าของขอ้มูลนัน้ๆ 

• ห้ามกอ่กวน ขัดขวาง หรือท าลายใหท้รัพยากรและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ของบริษัทเกิดความเสียหาย เช่น การ
ส่งไวรัสคอมพิวเตอร์ การป้อนโปรแกรมที่ท าให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณเ์ครือขา่ยปฏิเสธการท างาน 
(Denial of Service) เป็นต้น 

• ห้ามลักลอบดักรับขอ้มูลในเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ของบริษัท และของผูอ้ื่นที่อยูร่ะหวา่งการรับและส่งใน
เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 

• กอ่นการใช้งานสื่อบนัทึกพกพาต่างๆ หรือเปิดไฟล์ที่แนบมากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟล์ที่ดาวนโ์หลด
มาจากอินเทอร์เน็ต ต้องมีการตรวจสอบเพื่อหาไวรัสโดยโปรแกรมป้องกันไวรัสกอ่น 

• ผูใ้ช้ต้องไมอ่นุญาตให้ผูอ้ื่นใช้บัญชีใช้งานและรหัสผา่นของตน ในการเขา้ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ร่วมกัน 

 

นโยบายการบรหิารจัดการความเสีย่งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Risk Management):  

ต้องสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Corporate Risk Management) และครอบคลุมในเร่ืองดังต่อไปนี ้
1.. การก าหนดหนา้ที่และความรับผิดชอบในการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูจั้ดการส่วนเทคโนโลยีมีหนา้ที่รับผิดชอบในการศึกษา จัดหาวิธีการหรือแนวทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
ความเสี่ยงหรือจัดการความเสี่ยงที่มีอยู ่แล้วน าเสนอให้กับผูบ้ริหารเพื่อพิจารณาในการจัดการความเสี่ยงด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. การระบุความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Related Risk) 

• ความเสี่ยงด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม ได้แก ่ห้องศูนยก์ลางขอ้มูล (Data Center Room) ซึ่งเป็นที่จัดเก็บ
ติดตัง้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่า่ย(Server) อุปกรณเ์ครือขา่ยและอปุกรณอ์ื่น ต้องมีการควบคุมการเขา้-ออกและ
การใช้งาน การตรวจสอบระบบต่างๆ เช่น ระบบเตือนอุณหภูมิภายในหอ้ง ระบบเตือนอัคคีภัย เป็นต้น 

• ความเสี่ยงด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัท เพื่อป้องกันการใช้งานการ
ติดตัง้โปรแกรมที่ไมป่ลอดภัยหรือไมป่ระสงค์ดี เช่น การดาวนโ์หลดโปรแกรมจากภายนอกมาติดตัง้ ซึ่งอาจ
มีมัลแวร์ หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือมีช่องโหว่เชื่อมต่อเครือขา่ยภายนอก เขา้โจมตีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้
งานหรือเคร่ืองอื่นที่อยูบ่นเครือขา่ยเดียวกัน เป็นต้น 

• ความเสี่ยงด้านการใช้งานระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ของบริษัท ต้องมีตรวจสอบและเฝ้าระวังการใช้งาน
เครือขา่ยภายในและระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีการจัดท าระบบป้องกันการเขา้ถึงและการโจมตีจากภายนอก
ให้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่า่ย (Server) และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกขา่ย (Client) ที่ผูป้ฏิบัติงานใช้งาน เช่น 
ระบบป้องกันการเขา้ออกใช้งานผา่นอินเทอร์เน็ต การติดตัง้โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ การกรอง
ขอ้มูลรับส่งอีเมล เป็นต้น 

• ความเสี่ยงด้านบุคคล ต้องมีการก าหนดสิทธิ์การใช้งานเขา้ถึงระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณเ์ครือขา่ยต่างๆ 
และขอ้มูล ให้เป็นไปตามสิทธิ์ที่พึงมี เพื่อป้องกันการเขา้แกไ้ขหรือเปลี่ยนแปลงขอ้มูล 

3. การประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อจัดล าดับความส าคัญใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยก าหนดความเสี่ยงไว้ 4 ประเภท ดังนี้ 
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• ความเสี่ยงด้านเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นจากคอมพิวเตอร์และอุปกรณถู์กโจมตี 

• ความเสี่ยงจากผูป้ฏิบัติงาน ที่เกิดขึ้นจากการจัดการสิทธิ์ที่ไมเ่หมาะสม ท าให้เกิดการเขา้ถึงขอ้มูลเกินกว่า
หนา้ที่ และอาจท าให้เกิดความเสียหายกับขอ้มูลสารสนเทศได้ 

• ความเสี่ยงจากภัยและสถานการณฉุ์กเฉิน ที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติหรือธรรมชาติ รวมทัง้สถานการณอ์ื่น เช่น 
กระแสไฟฟ้าขัดขอ้ง การชุมนุมประท้วง เป็นต้น 

• ความเสี่ยงด้านบริหารจัดการ ที่เกิดขึ้นจากแนวนโยบายที่ท าการใช้งานอยูอ่าจไมส่อดคล้องกับความเสีย่งที่
อาจเกิดขึ้น 

4. การก าหนดวิธีการหรือเคร่ืองมือในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยูใ่นระดับทีบ่ริษัทยอมรับได้ จัดท าตาราง
ลักษณะรายละเอียดความความเสี่ยง (Description of Risk) โดยมีหัวเรื่อง ชื่อความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง ลักษณะ
ความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง และผลกระทบ เป็นต้น ก าหนดระดับโอกาสการเกิดเหตุการณแ์ละระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบความเสี่ยง รวมถึงการท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

5. ก าหนดตัวชี้วัดระดับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk Indicator) รวมถึงจัดให้มี
การติดตามและรายงานผลตัวชี้วัดต่อผูท้ี่มีหนา้ที่รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถบริหารและจัดการความเสี่ยงได้อยา่ง
เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ ์

 

การวัดระดบัความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัต ิ

 บริษัทก าหนดให้เป็นหนา้ที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ ท าความเข้าใจ
และถือปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในคู่มือนี้อย่างเคร่งครัด ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องรับผิดชอบดูแล และถือ
เป็นเร่ืองส าคัญที่จะด าเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ และปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรรณของบริษัท อยา่งจริงจัง 
หากกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานผูใ้ดกระท าผิดหลักการการก ากับดูแลกิจการตามที่ก าหนดไว้ จะได้รับโทษทัง้ทางวินัย และหากมีการ
กระท าที่เชื่อได้ว่าท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบและขอ้บังคับของรัฐ  บริษัทจะส่งเร่ืองให้เจ้าหนา้ที่ของรัฐด าเนินการต่อไป 

หากพนักงานพบเห็นการกระท าผิดกฎหมาย และ/หรือหลักการก ากับดูแลกิจการตามที่ก าหนดไว้ ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อ
กล่าวหาไปยังประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารสูงสุด หรือกรรมการบริหารของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะ
ด าเนินการตรวจสอบโดยไมเ่ปิดเผยชื่อผูแ้จ้งเบาะแส เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูแ้จ้งขอ้ร้องเรียนดังกล่าว 
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นโยบายต่อต้านการให้สนิบนและการคอร์รปัชัน่ 

 บริษัทมีนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นอย่างสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบัติตามกฎหมาย
ทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นในประเทศไทย บริษัทจะไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการให้สินบน
และการคอร์รัปชั่นทั้งทางตรงและทางอ้อม และมุ่งมั่นที่จะน าระบบที่มีประสิทธิผลมาใช้ในการต่อต้านการให้สินบนและการ
คอร์รัปชัน่ 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่น การให้/ รับสินบนแก่/ จาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน เช่น บุคคลของบริษัทต่างๆ ที่มีธุรกรรมร่วมกับบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาหรือ
คงไว้ซึ่งธุรกิจ หรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ได้ก าหนดเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการสินบนและการคอร์รัปชัน่ของบริษัทโดยครอบคลุม ในเร่ืองต่อไปนี้ 
1. ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในสายธุรกิจด าเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกบริษัทในสายธุรกิจสินค้าอุปโภค/ บริโภค 
รวมถึงผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และก าหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ 
ขอ้ก าหนด ขอ้บังคับ ประกาศ และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 

2. มาตรฐานการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกคนทุกระดับ ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วงที่จะมีส่วนในการ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดด าเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่
ก าหนด 

3. บริษัทพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เก่ียวขอ้งรวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม 
โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เก่ียวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชั่นและน ามาจัดท าเป็น
คู่มือแนวทางในการปฏิบัติแกผู่เ้ก่ียวขอ้ง 

4. บริษัทไม่กระท าหรือสนับสนุนให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาค
เพื่อการกุศล การบริจาคแก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งใสและ
ไมมี่เจตนาเพื่อโนม้นา้วให้เจ้าหนา้ที่ภาครัฐหรือเอกชนด าเนินการไมเ่หมาะสม 

5. บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่าเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดย
เฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ 

6. บริษัทจัดให้มีความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการ ผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างทุกคนทุก
ระดับ เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความ
มุง่มัน่ของบริษัท 

7. บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแมน่ย า 
8. บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อพนักงานและผู้มีส่วนเก่ียวขอ้งสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย 

โดยมัน่ใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไมใ่ห้ถูกลงโทษ โยกยา้ยที่ไมเ่ป็นธรรมหรือกลัน่แกล้งด้วยประการ
ใด รวมถึงการแต่งตัง้บุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเขา้มา 
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จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 

 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

• ด าเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐาน
สามารถอ้างอิงได้ ด้วยความระมัดระวัง รวมทัง้ถือปฏิบัติตามขอ้กฎหมาย และขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

• ด าเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นท าความดีต่อ
บุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 

• ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า
ทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน 

• ไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกค้าที่ได้ล่วงรู้มา เนื่องจากการด าเนินธุรกิจอันเป็นขอ้มูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่
เป็นการเปิดเผยตามหนา้ที่ ตามกฎหมาย 

• เปิดเผยขา่วสารขอ้มูลของบริการอยา่งถูกต้องครบถ้วน 

• เปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้ เก่ียวกับความไมส่มบูรณข์องบริการ 
 

จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัตสํิาหรับผู้บรหิารและพนักงาน  

บริษัทก าหนดจรรยาบรรณและขอ้พงึปฏิบัติส าหรับผูบ้ริหารและพนักงานเพื่อถือปฏิบัติ ดังนี ้
• ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรอบคอบเอาใจใส่ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่หา
ผลประโยชนใ์ห้ตนเองและพวกพ้องจากขอ้มูลองค์กรซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่เปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กร
ต่อบุคคลภายนอก รวมทัง้ไมด่ าเนินการใดๆ อันเป็นลักษณะที่อาจกอ่ให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

• ผู้บริหารปฏิบัติต่อพนักงาน 

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยไม่ล าเอียง สนนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหนา้ 
และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเร่ืองจรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึง
ปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้พนักงานอยา่งเมาะสมและปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจ รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอยา่งมี
เหตุผล 

• ผู้บริหารปฏิบัติต่อลูกค้า 

ผูบ้ริหารต้องปฏิบัติต่อลูกค้าตามขอ้ปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจที่กิจการก าหนดไว้อยา่งเคร่งครัด 

• ผู้บริหารต่อคู่ค้า 

ผูบ้ริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอยา่งเป็นธรรม ไมเ่รียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไมช่อบธรรมจากคู่ค้า และหากปฏิบัติตาม
เงื่อนไขขอ้ใดไมไ่ด้ ให้รีบแจ้งคู่ค้าทราบล่วงหนา้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแกไ้ข 

• ผู้บริหารต่อคู่แข่งทางการค้า 

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่แขง่ทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แขง่
ทางการค้าด้วยวิธีไมสุ่จริต 

• ผู้บริหารปฏิบัติต่อสังคมและสิง่แวดล้อม 

ผูบ้ริหารต้องปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องและรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนและอาสาท ากิจกรรมที่เป็นประโยชนต่์อชุมชนและสังคม 
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ข้อพึงปฏิบัติส าหรับพนักงาน 

• พึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตยส์ุจริต และด้วยความอุตสาหะ ขยันหมัน่เพียร และปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานให้ดียิ่งขึ้น  
• พึงประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบขอ้บังคับในการท างานของบริษัทโดยเคร่งครัด 

• พึงให้ความเคารพและเชื่อฟังผูบ้ังคับบัญชาที่สัง่การโดยชอบด้วยนโยบาย และระเบียบขอ้บังคับ 

• พึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกันและเอื้อเฟ้ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไมก่อ่ให้เกิดความขัดแยง้ ซึ่งจะน าไปสู่ความเสียหายต่อ
บุคคลอื่นและบริษัท 

• พึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกัน หลีกเลี่ยงการน าข้อมูลหรือเร่ืองราวของผู้อื่น ทั้งในเร่ืองที่ก่ียวกับการปฏิบัติงานและ
เร่ืองส่วนตัวไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณใ์นลักษณะที่จะกอ่ให้เกิดความเสียหาย ทัง้ต่อพนักงานและต่อบริษัท 

• พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญใดๆ ที่อาจท าให้ตนเองรู้สึกอึดอัดในการปฏิบัติหนา้ที่ในภายหน้า หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้แจ้งต่อ
ผูบ้ังคับบัญชาทราบในทันที 

• ไมใ่ช้ต าแหนง่หนา้ที่ หรือประโยชนจ์ากหนา้ที่การงานแสวงหาประโยชนส์่วนตนหรือพรรคพวกหรือท าธุรกิจแขง่ขันกับบริษัท 

• พึงปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้าด้วยความซื่อสัตยส์ุจริต และด้วยความเสมอภาค 

• พึงรักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และองค์กรอยา่งเคร่งครัด 

• พึงรายงานเร่ืองที่ได้รับทราบให้ผู้บังคับบัญชาโดยมิชักช้า เม่ือเร่ืองที่รับทราบอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือชื่อเสียง
ของบริษัท 

• พึงรักษา ดูแลสิทธิประโยชนแ์ละทรัพยส์ินของบริษัทให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชนอ์ยา่งเต็มที่ ประหยัด มิให้สิ้นเปลืองสูญเปลา่ 
เสียหาย หรือเสื่อมสลายกอ่นเวลาอันสมควร 

 

บทก าหนดโทษ 

 

กรณีที่ฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ให้พิจารณาไปตาม
โครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัท และระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน ทั้งนี้ ให้แต่ละฝ่ายเป็นผู้พิจารณาเองในเบื้องต้น และสรุป
เร่ืองส่งต่อให้ผูบ้ังคับบัญชาระดับสูง และสายงานที่เก่ียวขอ้งต่อไป เพื่อตัดสินความผิด ทัง้ระบุโทษตามความเหมาะสมต่อไป แต่หากความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชนท์ี่เกิดขึ้นรุนแรงและกอ่ให้เกิดความเสียหายเป็นอยา่งมาก ไมอ่าจอยูใ่นวินิจฉัยของต้นสังกัด ก็ให้น าเร่ืองเขา้สู่ฝ่าย
บริหารของบริษัท เพื่อพิจารณาหาขอ้สรุปและก าหนดโทษต่อไป 

1) ตักเตือนด้วยวาจา  2)     ตักเตือนด้วยหนังสือ   3)    ตัดค่าจ้าง  

4)     พักงาน   5)     เลิกจ้างโดยไมจ่่ายค่าชดเชย  6)    ด าเนินคดีตามกฎหมาย 
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การบริหารความเสี่ยง  

 

บริษัทได้ให้ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อให้องค์กรมีพัฒนาการและกา้วหนา้อยา่งมัน่คง และ
ลดความเสียหายจากสภาวะแวดล้อมและภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อบุคลากร ทรัพยส์ิน การด าเนนิธุรกิจ รวมทัง้
ภาพลักษณข์ององค์กร ดังนัน้ บริษทัจึงได้ก าหนดนโยบายให้ผูบ้ริหารและพนักงานต้องตระหนักถึงความเสี่ยง การให้ความร่วมมือและ
ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทัว่ทัง้องค์กร มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยา่งชัดเจน 
รวมถึงระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน และการด าเนนิกิจกรรม
โดยปกติของทุกหนว่ยงาน มีมาตรการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ทบทวน ปรับปรุง และพฒันากระบวนการบริหารความ
เสี่ยงอยา่งต่อเนื่อง เพื่อให้มัน่ใจว่ากระบวนการและนโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม ในการด าเนินธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ บริษัทมีการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk 

Management Committee: RMC) เพื่อท าหนา้ที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กร โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจ า 
 

นโยบายการบรหิารความเส่ียง (Risk Management Policy) 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้มีความชัดเจน ครอบคลุมการบริหาร
จัดการองค์กรให้มีภาพรวมอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงมีการเชื่อมโยงระบบการบริหาจัดการอื่นๆ อยา่งเป็นระบบทัว่ทัง้
องค์กร โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศนแ์ละกลยุทธ์ขององค์กร จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี ้
1. บริษัทมีการจัดวางระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจของ

บริษัท ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรที่จ าเป็นในด้านต่างๆ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงสามารถด าเนินการควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงให้อยูใ่นระดับที่ยอมรับได้อยา่งสมเหตุสมผล 

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอ านาจหนา้ที่ในการก าหนดนโยบาย เสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ก าหนด
กรอบมาตรฐานและกระบวนการบรหิารความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงการก ากับดูแลให้
ครอบคลุมกลยุทธ์หลักของบริษัทและสภาวการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงพิจารณาติดตามและประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยงอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3. ให้กรรมการที่แต่งตัง้ขึ้นส าหรับด าเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทมีอ านาจหนา้ที่ในการบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัท 
ตามขอบเขตหนา้ที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ 

4. ผูบ้ริหารที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงแต่ละระดับในองค์กร มีหนา้ที่บริหารและจัดการความเสี่ยง 
โดยมีพนักงานทุกระดับสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง ผูบ้ริหารได้รับมอบหมายมีหนา้ที่ติดตามและรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก าหนด 

5. พนักงานทีป่ฏิบัติตามระบบบริหารความเสี่ยงที่บริษัทก าหนด รวมทัง้น ากระบวนการบริหารความเสี่ยงเขา้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ผูบ้ริหารและพนักงานทกุคนต้องถือปฏิบัติ 
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โครงสร้างการบรหิารความเส่ียง 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน  

 

บริษัทได้มีโครงการด้านการบริหารความเสี่ยงและวิกฤตการณท์ี่กอ่ให้เกิดประโยชนเ์ชิงธุรกิจ (เช่น ลดต้นทุน ลดความเสี่ยง 
เพิ่มการเติบโตของรายได้ หรือด้านอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง) โดยแบ่งตัวอยา่งตามความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี ้
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk) บริษัทก าหนดกลยุทธ์ส่งเสริมทางด้านการศึกษาและพัฒนาด้านนวัตกรรม เพื่อน าเสนอ

และตอบสนองความต้องการของลูกค้า รักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ไมเ่พียงเท่านัน้ 
บริษัทยังค านึงถึงเร่ืองของความยัง่ยนืด้านสิ่งแวดล้อม และด าเนินการตามนโยบายการ
จัดการ ลดปริมาณการใช้น้ามันและประยุกต์เขา้กับกระบวนบริหารจัดการการเดินรถ 
และการซ่อมบ ารุงเพื่อลดต้นทนุและค่าใช้จ่าย 

 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ 
(Operational Risk) 

บริษัทได้น าเทคโนโลยีอัจฉริยะต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน 
และลดความสูญเสียในด้านต่างๆ ของกระบวนการบริการ โดยมีการส่งเสริมทางด้าน
นวัตกรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศนแ์ละ
พันธกิจของบริษัท เพื่อการยกระดับขีดความสามารถในการแขง่ขัน ตลอดจนการ
สร้างสรรค์มูลค่าให้แกอ่งค์กรอยา่งยัง่ยืน และเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานทางด้าน
คุณภาพ บริษัทให้ความส าคัญในการควบคุม ติดตามผล ปรับปรุงและพฒันาทัง้
ทรัพยากรต่างๆ และทรัพยากรบุคคล ให้สามารถด าเนธิุรกิจได้อยา่งเต็มประสิทธิภาพ 
เพื่อป้องกันปัญหาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม และสร้าง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนใกล้เคียงให้นอ้ยทีสุ่ด โดยมุง่มัน่ที่จะรักษา
ความสัมพันธ์และความเขา้ใจอันดีทีมี่ต่อชุมชนรอบขา้งของบริษัท 
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ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) จากสถานการณโ์รคระบาด (โรคโควิด-19) ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของภาคการผลิต 
ความผันผวนทางเศรษฐกิจ และรูปแบบการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อความเสี่ยงทางด้านการเงนิของบริษัท เพื่อปิดความเสี่ยงในด้านนี้ ผูบ้ริหาร
บริษัทได้รายงานสรปุต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
รับทราบเป็นประจ า นอกจากนี้ บริษทัได้มีแนวทางการวางแผนทางการเงินและการ
ลงทุนอยา่งระมัดระวัง 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
(Compliance Risk) 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ ที่
เก่ียวขอ้งทุกกระบวนการด าเนินงาน รวมถึงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม ด้านแรงงาน ด้านการเปิดเผยขอ้มูล ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ ตลอดจน
มาตรฐานต่างๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจ โดยจากการด าเนินการที่
ผา่นมา บริษัทไมเ่คยละเมิดกฎหมายหรือขอ้บังคับใด 

 

ความเส่ียงใหมแ่ละมาตรการจดัการ 

 

ประเดน็เสีย่ง มาตรการจดัการ 
ความเสีย่งจากเทคโนโลยทีีม่าแทนของเดิมอยา่งสิน้เชงิ (Disruptive 

technology)  

เช่น รถไฟฟ้า (EV) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมท่ี่มี
ราคาสูงกว่ารถพลังงานน้ามัน มีความต้องการใช้พลังงานจากไฟฟ้า
มากขึ้น ส่งผลกระทบเล็กนอ้ยในระยะสัน้ต่อต้นทนุบริการ และอาจจะ
ส่งผลกระทบอยา่งมีนัยส าคัญในระยะยาวได้ เนื่องจากสินทรัพย์
ส่วนมากของบริษัท คือ รถพลังงานน้ามัน 

 

 

 

1)  ศึกษาเทคโนโลยีใหมเ่พื่อปรับปลี่ยน หรือทดแทนการ
ใช้รถพลังงานน้ามัน  

2)   ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีกับผูเ้ชีย่วชาญ 
 

ความเสีย่งจากการขาดแคลนบคุลากรด้านความพร้อมในการรองรบั
การเปลีย่นผา่นไปสู่ยคุดจิทิลั 

1) เนน้การสรรหาพนักงานใหมแ่ละเนน้การอบรมพนักงาน
เดิมให้มีทักษะตรงกับความต้องการของบริษัท  

2) เนน้การจัดอบรมพนักงานให้มีทักษะสอดคล้องกับ
สภาวะการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป  

3) เนน้ผลักดันนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลมากขึ้น  

ความสามารถในการแขง่ขนัลดลงและไมส่ามารถรกัษามาตรฐาน
คณุภาพการให้บริการได้ 
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ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ดา้นความปลอดภัย 

• ปฏิบัติงานและใหบ้ริการด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ภายใต้กฎหมาย ระเบียบขอ้บังคับ และมาตรฐานความปลอดภัย
ของบริษัท 

• สร้างสิ่งแวดล้อม สถานที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนกระบวนการปฏิบัติงานใหมี้ความปลอดภัยเสมอ 

• เตรียมความพร้อม สนับสนนุ และจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 

• ปรับปรุงและพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง ทัง้การพัฒนาตนเองและทักษะในการปฏิบัติงาน 

• ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กร เร่ิมจากพฤติกรรมส่วนบุคคล เพื่อกอ่ให้เกิดการตระหนักถึงความปลอดภัย 

  

ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 

 

ขั้นตอนการดูแลความปลอดภัย เป็นไปตามคำแนะนำมติที่ประชุม

คณะกรรมการ “ความปลอดภัยในการทำงาน” และ ระบบ 

ISO  39001  

ระบบ ISO  39001 คือ ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน 

(Road Traffic Safety Management System : RTSMS) เพื่อให้องค์กรที่

เกี่ยวข้องกับระบบการจราจรทางถนนลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากชีวิต

และทรัพย์สินจากอุบัติเหตุการชนทางถนนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง 

ผลการดำเนินงานความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน และ เพื่อรับรองตัวเอง

ในความสอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน ซ่ึง

แนวทางในการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน 

ประกอบด้วย การทำความเข้าใจระบบ (Understanding) การจัดทำระบบ 

(Implementing) การขอรับรองระบบ (Getting Certified) และ การพัฒนา

อย่างต่อเน่ือง (Continue Improvement)  

 

ขอบเขตการดำเนินงานของระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบบริหารจัดการ 

การจัดการความเสี่ยง

ด้านความปลอดภัย 

Journey with  

CARE 
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การกำจัดความเส่ียงด้านความปลอดภยั 

• ชีบ้่งอนัตราย:  เพื่อค้นหาและจ าแนกลักษณะ ขัน้ตอน สาเหตุ และองค์ประกอบของสภาวะที่กอ่ให้เกิดอุบัติเหตุ  
 และมีการเก็บขอ้มูล น ามาวิเคราะหแ์ละเผยแพร่ผลการวิเคราะห์สภาวะที่กอ่ให้เกิดอุบัติเหตุ 

 อยา่งเป็นระบบ 

• ประเมนิและลดความเสีย่ง:  น าขอ้มูลมาประเมินความเสี่ยงว่าอยูใ่นเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้หรือไม ่หากอยูใ่นเกณฑ์ 

 ที่ไมส่ามารถยอมรับได้ น ามาวิเคราะห์เพื่อก าหนดมาตรการป้องกัน หรือลดความเสี่ยงต่อไป 

 

การส่งเสริมดา้นความปลอดภยั 

• ฝึกอบรมด้านความปลอดภยั:  เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความช านาญ เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อยา่งปลอดภัย 

• สื่อสารและประชาสมัพนัธ์: จัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารและเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจ และให้ความส าคัญเก่ียวกับ 

 ความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยร่วมกัน 

 

กิจกรรมสร้างเสริมดา้นความปลอดภัย 

• อบรมหลักสูตร DDT 

• รักษารถดี ขับขี่ปลอดภัย (12 ยิ้ม)”  
• กิจกรรม Safety Day  

 

 

 
 

ระบบการปอ้งกันประสิทธภิาพการเดินรถ 

• ระบบการป้องกันอุบัติเหตุ:  ป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมสภาวะที่กอ่ให้เกิดอุบัติเหตุ 

• ระบบการรักษาความปลอดภัย:  ป้องกันการกระท าผิดกฎหมายและการรบกวนผูโ้ดยสาร 
• ระบบการประกันคุณภาพ:  ส่งมอบความมัน่ใจในการใช้บริการต่อผูโ้ดยสารและผูป้ระสานงาน 

 

การประกันคณุภาพ 

 บริษัทมุง่เนน้การปฏิบัติให้สอดคล้องตามระเบียบขอ้บังคับที่ก าหนดไว้ เพื่อตอบสนองประสิทธิภาพและความคาดหวัง 
ของผูรั้บบริการ และสามารถควบคุมพฤติกรรมไมพ่ึงประสงค์ที่อาจกอ่ให้เกิดสภาวะเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้ 
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กระบวนการการประกันความปลอดภัย 

 บริษัทส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์ ควบคุม ตรวจสอบ และจัดการการตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจว่าการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

มุง่เนน้คุณภาพกอ่นการให้บริการ ดังนี้ 
1) การตรวจสอบทรัพยากร 
2) การตรวจสอบและทดสอบความสามารถของบุคลากร 
3) การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอ้ก าหนด 

การจัดการความปลอดภัยและการประกันความปลอดภัย 

• ควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบขอ้บงัคับ 

• ระบุความต้องการในการปฏิบัติงาน ปรับปรุง แกไ้ขพื้นที่อนัตราย และระบบความปลอดภัย รวมถึงการจัดการ 
เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงที่สง่ผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 

 

เป้าหมายการดำเนินงานดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

บริษัทไมเ่พยีงแค่ให้ความส าคัญด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิง่แวดล้อมของพนักงาน แต่ยงัรวมไปถึงผูรั้บเหมา และ 
คู่ค้า โดยบริษัทมีความมุง่มัน่ที่จะบรรลุเป้าหมายการเป็น “อตัราการบาดเจบ็ถงึขัน้หยดุงานให้เป็นศนูย”์ ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานในองค์กร รวมทัง้เป็นดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานบริษัท 

จากการรวบรวมขอ้มูล ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 ไมพ่บว่า บรษิทัมอีบุตัเิหตุและการเสยีชวีติจากการท างาน หรอื  
อบุตัเิหตุและการบาดเจบ็จากการท างานถงึขัน้หยดุงาน 

 

ขั้นตอนการการบ่งชี้อันตรายและประเมินความเส่ียงด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

บริษัทตระหนักถึงอันตรายในทุกขัน้ตอนการปฏิบัติงานของพนักงาน จึงได้ด าเนินการการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง
ด้านอาชีวอนามัยและความความปลอดภัย โดยวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย พิจารณากิจกรรมและงานทัง้หมด แจกแจงงานเป็น
ขัน้ตอนยอ่ย จากนัน้ชีบ้่งอันตรายและผลกระทบที่เกิดขึ้น บริษัทได้รวบรวมความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อ 

หาแนวทางและจัดท าแผนการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ลักษณะงานหรือกระบวนการท างาน บริษัทด าเนินการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านอาชีว- 
อนามัยและความปลอดภัย และน าเสนอแผนควบคุมหรือลดความเสี่ยงต่อผูบ้ริหาร เพื่อขออนุมัติในการจัดท าตามแผนควบคุมความเสี่ยง 
นอกจากนี้บริษัทยังด าเนนิการจัดโครงการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
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การบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากร 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมจี านวนพนักงานทัง้สิ้น 635 คน สามารถแบ่งตามลักษณะงาน ดังนี ้
  (หนว่ย: คน) 
 ชาย หญงิ 
ผูบ้ริหาร 2 7 

พนักงานส่วนส านักงาน 51 24 

พนักงานขบัรถ 528 23 

รวม 581 54 

 

 

 

การพัฒนาบุคลากร (Personal Development) 

1. การฝึกอบรม: บริษัทได้จัดท าหลักสูตรมาตรฐานที่พนักงานและพนักงานขับรถทุกคนจะต้องได้รับการอบรมดังนี้ 
• การปฐมนิเทศ: อบรมให้กับพนักงานทุกคนกอ่นเร่ิมงาน โดย เจ้าหนา้ทีฝ่่ายทรัพยากรมนุษย ์หัวขอ้การอบรม

ประกอบด้วย ระเบียบและขอ้บังคับการท างาน, วินัยและโทษทางวินยั, การร้องทุกข ์และการเลิกจ้างและค่าชดชเชย 

• หลักสูตรความปลอดภัยขัน้พื้นฐาน: อบรมให้กับพนักงานทุกคน โดยเจ้าหนา้ที่ความปลอดภัยวิชาชพี (จป.วิชาชีพ) 
• หลักสูตรพื้นฐานการตระหนักรู้มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน (Basic ISO 39001 Awareness): 

อบรมให้กับพนักงานทุกคน โดยเจ้าหนา้ที่ฝ่ายประกันคุณภาพ  

• หลักสูตรเทคนิคการขับขี่เชิงป้องกัน (Defensive driving technique): บริษัทร่วมกับสถาบนัส่งเสริมความปลอดภัย 
ท าการฝึกอบรมพนักงานขับรถของบริษัททัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเก่ียวกับเทคนิคการขับขี่เชิงป้องกัน และเม่ือผูเ้ขา้
อบรมผา่นการประเมินพนักงานขบัรถจะได้รับวุฒิบัติจาก “สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท างาน” 

• หลักสูตรเทคนิคการให้บริการอยา่งนักขับมืออาชพี (Service mind for professional driver technique) เป็นการ
พัฒนาทัศนคติในการให้บริการและสร้างจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อผูโ้ดยสารและผูร่้วมทาง 

2. การติดตามหลังการฝึกอบรม:  

• บริษัทก าหนดขัน้ตอนการติดตามจรรยาบรรณพนักงานและพนักงานขบัรถทุกคน ผลการติดตามพบว่า “ไมมี่ผูฝ่้าฝืน” 
• บริษัทได้ท าการอบรมเจ้าหนา้ที่ฝ่ายปฏิบัติการเพื่อท าการติดตามประเมิน พฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขบัรถอยา่ง

ต่อเนื่องเพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานขับรถน าความรู้การขับขี่เชงิป้องกันไปประยุกต์ใช้ในการขับขีป่ระจ าวัน 
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นโยบายคา่ตอบแทนและสวัสดกิารพนักงาน 

 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน โดยค านึงถึงความเหมาะสม ความเป็นธรรมตามความรู้ ความสามารถ รวมถึง
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนพนักงานทั้งระยะสัน้และ
ระยะยาวต้องเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท  
• ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  

ได้แก ่ เงินเดือน รวมรายได้อื่นๆ เช่น โบนัส กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทได้มีการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ส าหรับ
พนักงานของบริษัทที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย 
จ ากัด เป็นผู้จัดการกองทุน บริษัทจะจ่ายเงินสมทบ เข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน โดยพนักงาน
จ่ายเงินสะสม ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานตามที่กฎหมาย
ก าหนด และจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น ชุดฟอร์ม การประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม รวมถึงการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 

 โดยมีหลักการประเมินผลการท างานส าหรับพนักงาน บริษัทจึงต้องหาวิธีวัดผลในมิติต่างๆ มาประมวลเข้าด้วยกัน 
เพื่อให้สามารถประเมินผลงานได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด อันจะเป็นประโยชน์แก่ตัวพนักงานเองและเป็น
ประโยชนต่์อองค์กรด้วย ดังนี้ 

• วัดตามเป้าหมายของการปฏิบัติงาน 

ประเมินผลงานทุก 6 เดือน เพื่อประเมินความส าเร็จตามเป้าหมายคือเขา้ใกล้เป้าหมาย ทัง้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

• วดัจากประสทิธิภาพในการท างานตามแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

วัดผลในเชิงพฤติกรรมของพนักงานตามบทบาทของพนักงานในแต่ละต าแหนง่ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว เช่น การให้ความ
ร่วมมือ ความเชื่อถือได้ การตัดสินใจ  

• วดัจากพนกังานให้คะแนนความพงึพอใจในงานของตนเอง 
พนักงานที่มีความพึงพอใจในงานของตนจะเป็นตัวชี้วัดอยา่งหนึ่งให้ทราบว่าพนักงานมีแนวโนม้ที่จะลาออกในอนาคต
อันใกล้นี้หรือไม ่

• วดัจากผลงานของทมี 

วัดผลโดยรวมของทีม และผลงานของแต่ละบุคคลประกอบกันจะช่วยพจิารณาได้ว่า สมาชิกในทีมสามารถท างาน
ร่วมกันได้ดีหรือไม ่หรือจ าเป็นต้องท าการจัดสรรทีมใหม่เพื่อกระตุ้นให้ท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

• วดัจากการขาด ลา มาสาย 

พนักงานขาด ลา มาสายบ่อยจนมีผลกระทบต่องานหรือไม ่ต้องค านึงถึงเหตุผลความจ าเป็น ไมค่วรดูจากจ านวนวันแต่
เพียงอยา่งเดียว 

 

การสร้างแรงจูงใจ (Talent Retention) 
 

บริษัทตระหนักถึงการสร้างแรงจูงใจ ซึ่งพลังที่อยูภ่ายในตัวของบุคคลที่คอยผลักดันพฤติกรรมบางอยา่ง และยังเป็นสิง่ที่ก าหนด
ทิศทางหรือเป้าหมายของพฤติกรรมนัน้ด้วย ซึ่งแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อผลติภาพของการท างาน ฉะนัน้แล้วบริษัทต้องเขา้ใจว่าอะไรคือ
แรงจูงใจที่จะท าให้พนักงานปฏิบัติงานอยา่งเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 

บริษัทก าหนดวิธีการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน ดังนี ้
• การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร 
• การสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน 

• การให้รางวัล 

• การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
 

  

http://th.jobsdb.com/th/th/Search/FindJobs?AD=30&Blind=1&Host=J&JobCat=1&JSRV=1&MRC=500
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นโยบายดา้นสืบทอดตำแหน่งงาน 

 

บริษัทให้ความส าคัญในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อสืบทอดต าแหนง่งานทุกระดับที่ส าคัญอยา่งโปร่งใส และเป็นธรรมเพื่อให้
มัน่ใจได้ว่า การด าเนินธุรกิจของบริษัทจะมีความต่อเนื่องในการบริหาร สามารถรองรับการขยายฐานธุรกิจและกลุ่มลูกค้าได้อยา่งทนัท่วงที 
ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผูก้ ากับดูแลและผลักดันให้มีการจัดท าและทบทวนแผนสบืทอดต าแหนง่งานในต าแหนง่คณะกรรมการ 
และต าแหนง่งานที่เป็นต าแหนง่งานหลัก (Key Jobs) ซึ่งมีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทอันได้แก ่ผูบ้ริหารสูงสุดหรือกรรมการ
ผูจั้ดการ ต าแหนง่ที่มีความส าคัญในโครงสร้างการบริหารจัดการ ต าแหนง่งานที่มีทักษะเฉพาะด้านมีความช านาญเชิงลึกและยากแกก่าร
ทดแทน 

แนวทางปฏบิตั ิ

▪ ประเมินจากสถานการณใ์นการด าเนินธุรกิจ 

▪ ความพร้อมของบุคลากรตามกลยุทธ์ของบริษัททัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
▪ วางแผนในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงต้องมี

ทักษะความเป็นผูน้ าอยา่งเพียงพอ 

▪ เตรียมความพร้อมและพัฒนาในทุกด้านที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งเป็นไปตามแผนการพัฒนาบุคลากร (ศักยภาพ) ตามต าแหนง่ 
▪ ประเมินผลศักยภาพตามก าหนดเวลาว่าสามารถปฏิบัติหนา้ทีไ่ด้จริงตามที่คาดหวัง น าไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ขององค์กรที่ตัง้ไว ้
▪ น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพจิารณาอนุมัติ เห็นชอบ และ/หรือรับทราบต่อไป รวมถึงรายงานผลการด าเนินการให้

คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
 

หลักการปฏบิตัเิมื่อต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูว่างลง 
▪ เม่ือต าแหนง่ผูบ้ริหารระดับสูงหรือกรรมการผู้จัดการว่างลง หรือผูอ้ยูใ่นต าแหนง่ไมส่ามารถปฏิบัติหนา้ทีไ่ด้ บริษัทจะมีระบบ

ให้ผูบ้ริหารระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผูรั้กษาการในต าแหนง่จนกว่าจะมีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะตาม
หลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด และต้องเป็นผูมี้วิสัยทัศน ์ความรู้ความสามารถและประสบการณ ์มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรม
องค์กร โดยผูท้ี่มีคุณสมบัติดังกล่าวผา่นการสรรหาและผา่นการพิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผูท้ี่มีความเหมาะสมให้ด ารงต าแหนง่แทนต่อไป 
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การบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน 

 

บริษัทตระหนักและเล็งเหน็ถึงความส าคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนด้วยความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันโดยค านึงถึง
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และเสรีภาพของบุคคล และไมแ่บ่งแยกความแตกต่างในเร่ืองถ่ินก าเนิด เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ชนชัน้ ความพิการ สถานภาพการสมรส สถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเชื่อทางสังคม การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง และอื่นๆ ตามหลักการพื้นฐานทีส่ าคัญของกฎหมายสากล 

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งต้องปฏิบัติตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด 
แนวทางปฏบิตั ิ

1. ให้โอกาสกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน อยา่งเท่าเทยีมกันในการท างาน ภายใต้กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคับในการท างาน 
ประกาศ และค าสัง่ต่างๆ ของบริษัทที่ชอบด้วยกฎหมายเดียวกัน 

2. ให้ความส าคัญด้านแรงงาน โดยปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงานและขอ้บังคับที่เก่ียวขอ้งกับแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

3. ปฏิบัติอยา่งเท่าเทยีมในทุกกระบวนการการจ้างงาน ตัง้แต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาท างานและวันหยุด การ-
มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมพัฒนา และอื่นๆ โดยไมเ่ลือกปฏบิัต ิ

4. ไมก่ระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไมว่่าจะเป็นทางวาจา หรือทางการกระท าต่อบุคคลอื่น ไมเ่ลือกปฏิบัติหรือ 

กีดกันผูห้นึ่งผูใ้ด 

5. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีความตระหนักและส านึกในสิทธิหนา้ที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อบุคคลอื่นและสังคม 

6. บริษัทไมใ่ช้แรงงานบังคับ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการลงโทษที่เป็นการขม่ขู ่คุกคาม หรือการใช้ 

ความรุนแรงในรูปแบบใดต่อร่างกายหรือจิตใจบุคลากรทุกคน 

7. ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการตามความสามารถอยา่งเหมาะสม เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 

8. จัดสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ท างาน รวมถึงการจัดหาอุปกรณท์ี่จ าเป็น เพื่อสุขอนามัยที่ดีและความปลอดภัยส าหรับการท างาน 

9. ส่งเสริมและสนับสนุนใหพ้นักงานได้รับการฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอกองค์กรอยา่งสม่าเสมอ เพื่อเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความช านาญในวิชาชพี เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการท างานแกอ่งค์กร รวมถึงการบริการลูกค้าได้อยา่งครอบคลุม
และเพียงพอในทุกกระบวนการ 

10. จัดหาระบบและอปุกรณค์วามปลอดภัยตามขอ้ก าหนดและกฎหมายส าหรับพนักงาน ลูกค้า รวมถึงทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง  
เพื่อป้องกันอนัตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานหรืออาจส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพยส์นิ สิ่งแวดล้อมและชื่อเสียงของลูกค้า 

 

การบริหารจัดการความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับพนักงาน  

 

บริษัทให้ความส าคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน และสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนผา่นการฝึกอบรม 

ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดโอกาสที่เท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ อีกทัง้ยังคงมุง่เนน้การจัดสวัสดิการที่เป็นธรรมและเอื้อประโยชน์
ต่อพนักงานในทุกรูปแบบทัง้ด้านสวสัดิการและการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ ยังมุง่มัน่ส่งเสริมการเติบโตในหนา้ที่การงานของพนักงานหญิง 
โดยสามารถติดตามการวัดผลจากสัดส่วนของผูบ้ริหารหญิงขององค์กร ตามรายละเอียดดังนี ้
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ผู้บริหารบริษัท 

 

 

 

 

กระบวนการจดัการข้อร้องเรียน 

 

บริษัทก าหนดช่องทางการร้องเรียน และกระบวนการจัดการขอ้ร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการแจ้งผลการแกไ้ขเหตุ
ร้องเรียนไปยังผูร้้องเรียน  

ช่องทางการตดิต่อ 

บริษัท เอทีพี 30 จ ากัด (มหาชน) 
9/30 หมูท่ี่ 9 ต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  

โทรศัพท์: 66 (0) 38 468 788 โทรสาร: 66 (0) 38 468 788 

อีเมล info@atp30group.com 

 

การประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน 

 

บริษัทก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนษุยชนด าเนินการโดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย ได้แก ่โอกาสที่จะเกิดขึ้น 
และผลกระทบ จากผลการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนษุยชน บริษัทได้ก าหนดมาตรการในการควบคุมและบรรเทาผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นหลังจากจัดท าแนวทางการป้องกันและแกไ้ขด้านสิทธิมนุษยชนในการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้มัน่ใจว่าการบริหารจัดการด้านสิทธิ
มนุษยชนมีประสิทธิภาพในการควบคุมผลกระทบตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อรองรับประเด็นขอ้ร้องเรียนด้านสทิธิมนุษยชน  

บริษัทมีช่องทางเพื่อรับและบริหารจัดการร้องเรียนส าหรับผูมี้ส่วนได้เสยีทุกกลุ่ม ทัง้ช่องทางภายในส าหรับพนักงาน และ
ช่องทางส าหรับบุคคลภายนอก เช่น เว็บไซต์บริษัท โทรศัพท์ โทรสาร และ จดหมาย เป็นต้น  

 

โดยในปี 2564 ไมพ่บขอ้ร้องเรยีนทีเ่กดิจากการละเมดิสทิธมินษุยชนในทุกประเดน็  
หรอืการปฏบิตัทิีไ่มส่อดคล้องกบักฎหมายด้านสทิธมินษุยชน 

  

1 นายปิยะ เตชากูล ต าแหนง่ กรรมการผูจั้ดการ 
2 นางสาวนชิานนัท ์ รัตนเกตุ ต าแหนง่ ผูช่้วยกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ) 
3 นางสาวพรรณ ี คูหาวัลย ์ ต าแหนง่ ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

4 นายอธิเมศร์ ฉัตรวรียโ์ชติ ต าแหนง่ ผูจั้ดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ 
5 นางสาวกุลวรินทร์ ปฐมพิชญสิทธิ ์ ต าแหนง่ ผูจั้ดการฝ่ายปฏิบัติการ 
6 นางสาวโชติกา วีระศิลป์ ต าแหนง่ ผูจั้ดการฝ่ายการเงินและควบคุม 

7 นางสางอรอนิทุ ์ อินทร์เจริญสุข ต าแหนง่ ผูจั้ดการฝ่ายบัญชี 
8 นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ ์ ต าแหนง่ ผูจั้ดการฝ่ายประกันคุณภาพ 

9 นางสุกานดา พุทธรักษา ต าแหนง่ เลขานุการบริษัท 

mailto:info@atp30group.com
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กิจกรรมบรษิัท 

 

กิจกรรมทางด้านการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 

บริษัทมีนโยบายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานขับรถผูซ้ึ่งมีความส าคัญในการด าเนินธุรกิจ  

ดังนัน้ บริษัทจึงได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความส าคัญของตนเองและหนา้ที่ทีรั่บผิดชอบ  
อาทิเช่น กิจกรรมท าบุญสงกรานต์ กิจกรรม Happy Body  กิจกรรม Safety Day กิจกรรมการมอบประกาศกียรติคุณส าหรับ
พนักงานเกษียณอายุ (ประจ าปี) กิจกรรมมอบโบนัสทองโครงการ “รักษารถดี ขับขี่ปลอดภัย (12 ยิ้ม)” เป็นต้น 

 

อบรมหลกัสูตร DDT 

 

 

 

รักษารถด ีขับขี่ปลอดภัย (12 ยิ้ม) 
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กิจกรรม Safety Day  

 

 

 
 

 

 
 

 

 


