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จุดมุ่งหมายของเรา
วิสัยทัศน์
เราจะเป็นผู้นำในการให้บริการรับส่งบุคลากรให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมุ่งมัน่ พัฒนาการบริการ
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการและสร้างมาตรฐานการให้บริการจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
•
•
•

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

กลยุทธ์การในดำเนินงานของบริษัท
•
•
•
•

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

กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน
Items
I-Solution

Reasonable Price
Communication
Reliability

•
•
•

Branding
Service mind

•
•

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

•
•
•
•
•

Safety

C A R E
I-Operation

•

Social
Responsibility

Environmental
Responsibility

✓

✓
✓

✓
✓
✓
•

✓
✓
✓
✓
✓

✓

•
•
•

•

•

•

✓

✓

✓

•
•

✓
✓

✓

✓

•
•
•

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

•
•

Professional
Regulatory Compliance
Customer satisfaction
Training

•
•
•
•
•

Health
Human Right
Comfort
Emission

Economic
Success

✓

Quality
ISO Standard
•

I-Service

•
•

✓

✓
✓
✓
✓

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

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

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

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

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

วิธีการมีสว่ นรว่ ม
• การประเมินผล

➢ ค่าตอบแทน สิทธิประโยชนแ์ ละสวัสดิการ

• การสารวจความพึงพอใจ และการร้องเรียน

➢ การรักษาพนักงาน

ผา่ นหัวหนา้ งาน
• การได้รับการไว้วางใจ และสร้างสัมพันธ์ที่ดี

ลูกค้า

• การสารวจความพึงพอใจ
• ระบบและช่องทางการรอ้ งเรียน, เสนอแนะ

• กระบวนการคัดเลือก

คูค่ า้

ความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นไดเ้ สีย

➢ ความกา้ วหนา้ ในอาชีพ
➢ การพัฒนาศักยภาพ
➢ การบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ เช่น ไมม่ ีรถเสียระหว่าง

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

• กระบวนการประเมินผลประจาปี
• การแถลงผลประกอบการทุกไตรมาส

ผูถ้ ือหุ้น

ประจาปี และการเปิ ดเผยขอ้ มูลสาคัญตา่ งๆ

• การจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี

➢ ดาเนินกิจการอยา่ งโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็ นธรรม
➢ ธุรกิจมีผลประกอบการที่ดี
➢ ดาเนินธุรกิจภายใต้การกากับกิจการที่ดี

• ช่องทางการสื่อสาร

คูแ่ ขง่
สังคมชุมชน
ภาครัฐ

• การดาเนินงานทางธุรกิจ

➢ ประพฤติปฏิบัติภายใตก้ รอบกติกาการแขง่ ขันที่ดี

• การมีสว่ นรว่ มในกิจกรรมชุม
• ช่องทางการร้องเรียน

➢ อยูร่ ว่ มกันอยา่ งยัง่ ยืน
➢ ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

• รายงานผลการดาเนินธุรกิจและผลการ

➢ ปฏิบัติงานสอดคลอ้ งกับกฎหมาย ระเบียบ ขอ้ บังคับ

ปฏิบัติงานตามที่หนว่ ยงานที่เกี่ยวขอ้ ง
กาหนด

➢ เปิ ดเผยขอ้ มูลการดาเนินงาน

รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
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การประเมินประเด็นที่สำคัญและเชื่อมโยงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ขัน้ ตอนการประเมินประเด็นสาคัญต่อความยัง่ ยืน
1.

การะบุประเด็นสาคัญ:
ปั จจัยภายใน:

ปั จจัยภายนอก:
2.

การจัดลาดับประเด็นที่สาคัญ:

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

ประเด็นความยัง่ ยืนทีส่ าคัญ

บริษัทกับความยัง่ ยืน

การกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance)

ขอบเขตของผลกระทบ
ภายในองคก์ ร
ผูม้ สี ว่ นไดเ้ สีย
ภายนอกองคก์ ร

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

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

การปฏิบัติงาน (I-Operation)
•

ความเป็ นเลิศด้านปฏิบัติการ

•

AI Platform

การบริการ (I-Service)
•

ศูนยฝ์ ึ กอบรม-พัฒนา

•

บุคลากร
ความปลอดภัย
(Safety)

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

การกำหนดแนวทางการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ประเด็นสาคัญด้านความยัง่ ยืนที่ผา่ นการพิจารณาและเห็นชอบแล้วจะนามาใช้ในการกาหนดทิศทางการดาเนินงาน ในระดับ
แผนงาน/ โครงการ และนาไปกาหนดเป็ นกลยุทธใ์ นการขับเคลื่อนธุรกิจใหต้ อบสนองตอ่ ความตอ้ งการของกลุม่ ผูม้ ีสว่ นไดเ้ สีย และ
เหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจในปั จจุบัน
รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
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บริษัทกับความยั่งยืน
กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน
การเดินทางสูค่ วามยัง่ ยืนของบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงและคุณคา่ ที่บริษัทสง่ มอบ เป็ นกรอบกากับดา้ นบนอีกทัง้ มีการกากับดูแล
กิจการ และจรรยาบรรณที่ดีเป็ นกรอบกากับอีกด้าน

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

I-Operation

I-Servicing

➢ ความเป็ นเลิศด้านปฏิบัติการ
(Operational excellence)
➢ AI Platform

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

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

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

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

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

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

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

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

พนักงาน

ลูกคา้

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

ความคาดหวัง

แนวทางปฏิบตั ิ

• คา่ ตอบแทน สิทธิประโยชนแ์ ละ

• จา่ ยคา่ ตอบแทนและสวัสดิการ

สวัสดิการ
• การรักษาพนักงาน
• ความกา้ วหนา้ ในอาชีพ
• การพัฒนาศักยภาพ

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

• การสื่อสารตามแผนงาน

• การบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ

• พัฒนาบริการเพื่อตอบสนอง

• การพบปะลูกค้าตามกาหนด

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

• การเขา้ พบของลูกคา้ ในวาระ

ตา่ งๆ
• การสารวจความพึงพอใจลูกคา้

คูค่ า้

• การสื่อสารผา่ นทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์
• การประชุมรว่ มกับคูค่ า้ ตาม
แผนงานบริษัท

• การจัดซื้อจัดจา้ งที่โปรง่ ใส เป็ น

ธรรมและตรวจสอบได้

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

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

ผูถ้ ือหุ้น

คูแ่ ขง่

ช่องทางการมีสว่ นรว่ ม
• การประชุมสามัญประจาปี
• รายงานประจาปี
• กิจกรรมนักลงทุนพบผูบ
้ ริหาร

• การดาเนินงานทางธุรกิจ

ความคาดหวัง
• ดาเนินกิจการอยา่ งโปร่งใส

ภาครัฐ

• รับฟั งขอ้ คิดเห็นและขอ้ ร้องเรียน

• ปฏิบัติต่อผูถ้ ือหุ้นตามนโยบาย

ตรวจสอบได้ และเป็ นธรรม
• ธุรกิจมีผลประกอบการที่ดี
• ดาเนินธุรกิจภายใตก้ ารกากับ
กิจการที่ดี

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

• ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบ

• ไมแ่ สวงหาขอ้ มูลที่เป็ นความลับ

กติกาการแขง่ ขันที่ดี

สังคมชุมชน

แนวทางปฏิบตั ิ

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

• อยูร่ ่วมกันอยา่ งยัง่ ยืน

• ให้ความร่วมมือในการดาเนิน

• รว่ มพัฒนาชุมชนและสังคม

โครงการเพื่อชุมชน ตามโอกาส
• ติดตามดูแลคุณภาพสิง่ แวดลอ้ ม

• การจัดส่งรายงานให้กับ

• ปฏิบัติงานสอดคล้องกับ

• ปฏิบัติตามกฎหมายและรายงาน

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

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้ บังคับ
• เปิ ดเผยขอ้ มูลการดาเนินงาน

ผลปฏิบัติงานอยา่ งเครง่ ครัด
• จ่ายภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ภาครัฐ
กาหนด

การมีสว่ นรว่ มกับชุมชนตาม
แผนงานของบริษัท

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

1.2

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

นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า
1.
2.

3.

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

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน

กระบวนการกอ่ นให้บริการ
•

•

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

กระบวนการกระหว่างให้บริการ
•

•

•

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

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

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

2.2
•

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

•

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

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

2.3

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการใช้น้ำมันสำหรับบริการและเดินทาง ปี 2564

หน่วย: kgCo2e

CF
จานวนรถ (คัน)

CF
จานวนรถ (คัน)

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

786,945

782,0478

919,760

771,487

860,763

914,285

365

378

387

393

416

458

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

1,031,492

1,033,333

1,056,313

1,072,375

1,070,473

1,014,769

458

458

458

458

470

528
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ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการใช้ไฟฟ้า ปี 2564
หน่วย: kgCo2e

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

3.2

ระบบ IT สำหรับการบริหารการเดินรถ

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

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

▪

ความพร้อมในการใช้งาน
Operation Module จะทาหนา้ ที่วางแผนการเดินรถ การดาเนินการเดินรถและควบคุมการใช้น้ามันและวัดประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการการเดินรถ

▪

HR Module จะทาหนา้ ที่ตรวจสอบบันทึกประวัติพนักงานขับรถทัง้ กอ่ นเขา้ มาร่วมงานและระหว่างที่เป็ นพนักงาน ตลอดจน

ประวัติการฝึ กอบรม รวมถึงใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกตอ้ งตามที่กฎหมายกาหนด
▪

Safety Module จะทาหนา้ ที่ตรวจสอบบันทึก การใช้ความเร็วในการเดินรถ ประวัติอุบัติเหตุและติดตามแนวทางการป้องกัน

อุบัติเหตุ
▪

Customer suggestion Module จะทาหนา้ ที่ติดตามขอ้ ร้องเรียนของลูกค้าและแนวทางปฏิบัติ
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3.3

การพัฒนาการด้านนวัตกรรม
•

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

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

บันทึกเวลาจริงจาก GPS ทัง้ 4 จุด เพื่อไปเปรียบเทียบกับเวลาในแผนงาน เพื่อโทรเตือนนักขับ และหัวหนา้ งานหากผิดแผนงาน
•

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

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

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

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

Board Skill Matrix:

นายชาติชาย

พานิชชีวะ

ดร.วิวัฒน์

กรมดิษฐ์

นายปิ ยะ

เตชากูล

นางสมหะทัย

พานิชชีวะ

นายธานินทร์

หิรัญปั ณฑาพร

นางสุวรรณี

คามัน่

นายกาชัย

บุญจิรโชติ

นายประเสริฐ

อัครประถมพงศ์

การกากับ

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

ความเสี่ยง

การบริหาร

วิศวกรรม

สารสนเทศ

เทคโนโลยี

การตลาด

กฎหมาย

การเงิน

ธุบัรญกิชีจ

จัดการ

การบริหาร

เพศหญิง

กรรมการ

อิสระ

กรรมการ

บริษัท

การศึกษาและประสบการณท์ างาน
กรรมการ

ชื่อกรรมการ

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

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

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

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

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

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

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

หมวดที่ 1:

สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)

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

หมวดที่ 2:

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

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

หมวดที่ 3:

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

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

หมวดที่ 4:

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

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

หมวดที่ 5:

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

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

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

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

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

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

4.

5.

การวัดระดับความเสี่ยง

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

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

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

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

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

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

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
(Compliance Risk)

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

ความเสี่ยงใหม่และมาตรการจัดการ
ประเด็นเสีย่ ง

มาตรการจัดการ

ความเสีย่ งจากเทคโนโลยีทมี่ าแทนของเดิมอยา่ งสิน้ เชิง (Disruptive
technology)

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

1)

ความเสีย่ งจากการขาดแคลนบุคลากรด้านความพร้อมในการรองรับ
การเปลีย่ นผา่ นไปสูย่ คุ ดิจทิ ลั

1) เนน้ การสรรหาพนักงานใหมแ่ ละเนน้ การอบรมพนักงาน

ความสามารถในการแขง่ ขันลดลงและไมส่ ามารถรักษามาตรฐาน
คุณภาพการให้บริการได้

ศึกษาเทคโนโลยีใหมเ่ พื่อปรับปลี่ยน หรือทดแทนการ
ใช้รถพลังงานน้ามัน
2) ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีกับผูเ้ ชีย่ วชาญ

เดิมให้มีทักษะตรงกับความต้องการของบริษัท
2) เนน้ การจัดอบรมพนักงานให้มีทักษะสอดคล้องกับ
สภาวะการณท์ ี่เปลี่ยนแปลงไป
3) เนน้ ผลักดันนโยบายดา้ นทรัพยากรบุคคลมากขึ้น
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ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
ขั้นตอนการดูแลความปลอดภัย เป็นไปตามคำแนะนำมติที่ประชุม
คณะกรรมการ “ความปลอดภัยในการทำงาน” และ ระบบ
ISO 39001
ระบบ ISO 39001 คือ ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน
(Road Traffic Safety Management System : RTSMS) เพื่อให้องค์กรที่
เกี่ยวข้องกับระบบการจราจรทางถนนลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากชีวิต
และทรัพย์สินจากอุบัติเหตุการชนทางถนนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง
ผลการดำเนินงานความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน และ เพื่อรับรองตัวเอง
ในความสอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน ซึ่ง
แนวทางในการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน
ประกอบด้วย การทำความเข้าใจระบบ (Understanding) การจัดทำระบบ
(Implementing) การขอรับรองระบบ (Getting Certified) และ การพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง (Continue Improvement)

ขอบเขตการดำเนินงานของระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
ระบบบริหารจัดการ

Journey with
CARE

การจัดการความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัย

วัตถุประสงค์ดา้ นความปลอดภัย
•
•
•
•
•

ปฏิบัติงานและใหบ้ ริการดว้ ยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ภายใตก้ ฎหมาย ระเบียบขอ้ บังคับ และมาตรฐานความปลอดภัย
ของบริษัท
สรา้ งสิ่งแวดลอ้ ม สถานที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนกระบวนการปฏิบัติงานใหม้ ีความปลอดภัยเสมอ
เตรียมความพร้อม สนับสนุน และจัดหาทรัพยากรที่จาเป็ นต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
ปรับปรุงและพัฒนาอยา่ งตอ่ เนื่อง ทัง้ การพัฒนาตนเองและทักษะในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กร เริ่มจากพฤติกรรมส่วนบุคคล เพื่อกอ่ ให้เกิดการตระหนักถึงความปลอดภัย
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การกำจัดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
•

ชีบ้ ง่ อันตราย:

•

ประเมินและลดความเสีย่ ง:

เพื่อคน้ หาและจาแนกลักษณะ ขัน้ ตอน สาเหตุ และองคป์ ระกอบของสภาวะที่กอ่ ใหเ้ กิดอุบัติเหตุ
และมีการเก็บขอ้ มูล นามาวิเคราะหแ์ ละเผยแพรผ่ ลการวิเคราะหส์ ภาวะที่กอ่ ใหเ้ กิดอุบัติเหตุ
อยา่ งเป็ นระบบ
นาขอ้ มูลมาประเมินความเสี่ยงวา่ อยูใ่ นเกณฑท์ ี่สามารถยอมรับไดห้ รือไม่ หากอยูใ่ นเกณฑ์
ที่ไมส่ ามารถยอมรับได้ นามาวิเคราะห์เพื่อกาหนดมาตรการป้องกัน หรือลดความเสี่ยงต่อไป

การส่งเสริมด้านความปลอดภัย
•
•

ฝึ กอบรมดา้ นความปลอดภัย: เพื่อใหพ้ นักงานมีความรู้ ความชานาญ เพื่อสามารถปฏิบัติงานไดอ้ ยา่ งปลอดภัย
สื่อสารและประชาสัมพันธ์: จัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารและเผยแพรค่ วามรู้ ความเขา้ ใจ และให้ความสาคัญเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย เพื่อสง่ เสริมใหท้ ุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยรว่ มกัน

กิจกรรมสร้างเสริมด้านความปลอดภัย
•
•
•

อบรมหลักสูตร DDT
รักษารถดี ขับขี่ปลอดภัย (12 ยิ้ม)”
กิจกรรม Safety Day

ระบบการป้องกันประสิทธิภาพการเดินรถ
•
•

ระบบการป้องกันอุบัติเหตุ:
ระบบการรักษาความปลอดภัย:

ป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมสภาวะที่กอ่ ให้เกิดอุบัติเหตุ
ป้องกันการกระทาผิดกฎหมายและการรบกวนผูโ้ ดยสาร

•

ระบบการประกันคุณภาพ:

สง่ มอบความมัน่ ใจในการใช้บริการตอ่ ผูโ้ ดยสารและผูป้ ระสานงาน

การประกันคุณภาพ
บริษัทมุง่ เนน้ การปฏิบัติให้สอดคล้องตามระเบียบขอ้ บังคับที่กาหนดไว้ เพื่อตอบสนองประสิทธิภาพและความคาดหวัง
ของผูร้ ับบริการ และสามารถควบคุมพฤติกรรมไมพ่ ึงประสงคท์ ี่อาจกอ่ ใหเ้ กิดสภาวะเสี่ยงตอ่ การเกิดอันตรายได้
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กระบวนการการประกันความปลอดภัย
บริษัทสง่ เสริมใหม้ ีการประกันคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์ ควบคุม ตรวจสอบ และจัดการการตรวจสอบ เพื่อใหม้ นั่ ใจวา่ การ
ปฏิบัติงานเป็ นไปตามเกณฑท์ ี่กาหนด
มุง่ เนน้ คุณภาพกอ่ นการให้บริการ ดังนี้
1)
การตรวจสอบทรัพยากร
2)
การตรวจสอบและทดสอบความสามารถของบุคลากร
3)
การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอ้ กาหนด
การจัดการความปลอดภัยและการประกันความปลอดภัย
•
ควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบขอ้ บังคับ
•
ระบุความต้องการในการปฏิบัติงาน ปรับปรุง แกไ้ ขพื้นที่อนั ตราย และระบบความปลอดภัย รวมถึงการจัดการ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สง่ ผลกระทบตอ่ การปฏิบัติงาน

เป้าหมายการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัทไมเ่ พียงแค่ให้ความสาคัญด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมของพนักงาน แต่ยงั รวมไปถึงผูร้ ับเหมา และ
คูค่ า้ โดยบริษัทมีความมุง่ มัน่ ที่จะบรรลุเป้าหมายการเป็ น “อัตราการบาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงานให้เป็ นศูนย”์ ซึ่งถือเป็ นตัวชี้วัดประสิทธิภาพใน
การดาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานในองคก์ ร รวมทัง้ เป็ นดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานบริษัท
จากการรวบรวมขอ้ มูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไมพ่ บวา่
บริษทั มีอบุ ตั เิ หตุและการเสียชีวติ จากการทางาน หรือ
อุบตั เิ หตุและการบาดเจ็บจากการทางานถึงขัน้ หยุดงาน

ขั้นตอนการการบ่งชี้อันตรายและประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัทตระหนักถึงอันตรายในทุกขัน้ ตอนการปฏิบัติงานของพนักงาน จึงไดด้ าเนินการการชี้บง่ อันตรายและประเมินความเสี่ยง
ด้านอาชีวอนามัยและความความปลอดภัย โดยวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย พิจารณากิจกรรมและงานทัง้ หมด แจกแจงงานเป็ น
ขัน้ ตอนยอ่ ย จากนัน้ ชีบ้ ง่ อันตรายและผลกระทบที่เกิดขึ้น บริษัทไดร้ วบรวมความเสี่ยงดา้ นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อ
หาแนวทางและจัดทาแผนการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ลักษณะงานหรือกระบวนการทางาน บริษัทดาเนินการป้องกันและลดความเสี่ยงดา้ นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และนาเสนอแผนควบคุมหรือลดความเสี่ยงต่อผูบ้ ริหาร เพื่อขออนุมัติในการจัดทาตามแผนควบคุมความเสี่ยง
นอกจากนี้บริษัทยังดาเนินการจัดโครงการดา้ นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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การบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีจานวนพนักงานทัง้ สิ้น 635 คน สามารถแบง่ ตามลักษณะงาน ดังนี้
(หนว่ ย: คน)
ชาย
หญิง
2
7
ผูบ้ ริหาร
51
24
พนักงานสว่ นสานักงาน
528
23
พนักงานขับรถ
581
54
รวม

การพัฒนาบุคลากร (Personal Development)
1.

2.

การฝึ กอบรม: บริษัทไดจ้ ัดทาหลักสูตรมาตรฐานที่พนักงานและพนักงานขับรถทุกคนจะตอ้ งไดร้ ับการอบรมดังนี้
•
การปฐมนิเทศ: อบรมให้กับพนักงานทุกคนกอ่ นเริ่มงาน โดย เจ้าหนา้ ทีฝ่ ่ ายทรัพยากรมนุษย์ หัวขอ้ การอบรม
ประกอบดว้ ย ระเบียบและขอ้ บังคับการทางาน, วินัยและโทษทางวินยั , การรอ้ งทุกข์ และการเลิกจา้ งและคา่ ชดชเชย
•
หลักสูตรความปลอดภัยขัน้ พื้นฐาน: อบรมให้กับพนักงานทุกคน โดยเจ้าหนา้ ที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
•
หลักสูตรพื้นฐานการตระหนักรูม้ าตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน (Basic ISO 39001 Awareness):
อบรมให้กับพนักงานทุกคน โดยเจ้าหนา้ ที่ฝ่ายประกันคุณภาพ
•
หลักสูตรเทคนิคการขับขี่เชิงป้องกัน (Defensive driving technique): บริษัทรว่ มกับสถาบันสง่ เสริมความปลอดภัย
ทาการฝึ กอบรมพนักงานขับรถของบริษัททัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่เชิงป้องกัน และเมื่อผูเ้ ขา้
อบรมผา่ นการประเมินพนักงานขับรถจะไดร้ ับวุฒิบัติจาก “สถาบันสง่ เสริมความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้ ม
ในการทางาน”
•
หลักสูตรเทคนิคการใหบ้ ริการอยา่ งนักขับมืออาชีพ (Service mind for professional driver technique) เป็ นการ
พัฒนาทัศนคติในการใหบ้ ริการและสรา้ งจิตสานึกในความรับผิดชอบตอ่ ผูโ้ ดยสารและผูร้ ว่ มทาง
การติดตามหลังการฝึ กอบรม:
•
บริษัทกาหนดขัน้ ตอนการติดตามจรรยาบรรณพนักงานและพนักงานขับรถทุกคน ผลการติดตามพบวา่ “ไมม่ ีผฝู้ ่ าฝื น”
•
บริษัทได้ทาการอบรมเจ้าหนา้ ที่ฝ่ายปฏิบัติการเพื่อทาการติดตามประเมิน พฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถอยา่ ง
ตอ่ เนื่องเพื่อเป็ นการกระตุน้ ใหพ้ นักงานขับรถนาความรูก้ ารขับขี่เชิงป้องกันไปประยุกตใ์ ช้ในการขับขีป่ ระจาวัน
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นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน โดยคานึงถึงความเหมาะสม ความเป็ นธรรมตามความรู้ ความสามารถ รวมถึง
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนพนักงานทั้งระยะสัน้ และ
ระยะยาวต้องเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท
•
ผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ได้แก่ เงินเดือน รวมรายได้อ่ืนๆ เช่น โบนัส กองทุนสารองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทได้มีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ สาหรับ
พนักงานของบริษัทที่สมัครเข้าเป็ นสมาชิกกองทุนฯ บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิ กรไทย
จากัด เป็ นผู้จัดการกองทุน บริษัทจะจ่ายเงินสมทบ เข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน โดยพนักงาน
จ่ายเงินสะสม ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน นอกจากนี้บริษัทจัดใหม้ ีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานตามที่กฎหมาย
กาหนด และจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น ชุดฟอร์ม การประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม รวมถึงการตรวจ
สุขภาพประจาปี
โดยมีหลักการประเมินผลการทางานสาหรับพนักงาน บริษัทจึงต้องหาวิธีวัดผลในมิติต่างๆ มาประมวลเข้าด้วยกัน
เพื่อให้สามารถประเมินผลงานได้ใกล้เคียงกับความเป็ นจริงมากที่สุด อันจะเป็ นประโยชน์แก่ตัวพนักงานเองและเป็ น
ประโยชนต์ อ่ องคก์ รดว้ ย ดังนี้
•
วัดตามเป้าหมายของการปฏิบัติงาน
ประเมินผลงานทุก 6 เดือน เพื่อประเมินความสาเร็จตามเป้าหมายคือเขา้ ใกลเ้ ป้าหมาย ทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
•
วัดจากประสิทธิภาพในการทางานตามแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
วัดผลในเชิงพฤติกรรมของพนักงานตามบทบาทของพนักงานในแตล่ ะตาแหนง่ ที่ไดก้ าหนดไวแ้ ลว้ เช่น การใหค้ วาม
ร่วมมือ ความเชื่อถือได้ การตัดสินใจ
•
วัดจากพนักงานให้คะแนนความพึงพอใจในงานของตนเอง
พนักงานที่มีความพึงพอใจในงานของตนจะเป็ นตัวชี้วัดอยา่ งหนึ่งให้ทราบว่าพนักงานมีแนวโนม้ ที่จะลาออกในอนาคต
อันใกลน้ ี้หรือไม่
•
วัดจากผลงานของทีม
วัดผลโดยรวมของทีม และผลงานของแตล่ ะบุคคลประกอบกันจะช่วยพิจารณาไดว้ า่ สมาชิกในทีมสามารถทางาน
ร่วมกันได้ดีหรือไม่ หรือจาเป็ นต้องทาการจัดสรรทีมใหม่เพื่อกระตุ้นให้ทางานได้อยา่ งมีประสิทธิภาพมากขึน้
•
วัดจากการขาด ลา มาสาย
พนักงานขาด ลา มาสายบอ่ ยจนมีผลกระทบตอ่ งานหรือไม่ ตอ้ งคานึงถึงเหตุผลความจาเป็ น ไมค่ วรดูจากจานวนวันแต่
เพียงอยา่ งเดียว

การสร้างแรงจูงใจ (Talent Retention)
บริษัทตระหนักถึงการสรา้ งแรงจูงใจ ซึ่งพลังที่อยูภ่ ายในตัวของบุคคลที่คอยผลักดันพฤติกรรมบางอยา่ ง และยังเป็ นสิง่ ที่กาหนด
ทิศทางหรือเป้าหมายของพฤติกรรมนัน้ ด้วย ซึ่งแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อผลิตภาพของการทางาน ฉะนัน้ แล้วบริษัทต้องเขา้ ใจว่าอะไรคือ
แรงจูงใจที่จะทาใหพ้ นักงานปฏิบัติงานอยา่ งเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
บริษัทกาหนดวิธีการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน ดังนี้
•
การสรา้ งความสัมพันธท์ ี่ดีภายในองคก์ ร
•
การสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน
•
การใหร้ างวัล
•
การสง่ เสริมการพัฒนาบุคลากร
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นโยบายด้านสืบทอดตำแหน่งงาน
บริษัทให้ความสาคัญในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อสืบทอดตาแหนง่ งานทุกระดับที่สาคัญอยา่ งโปร่งใส และเป็ นธรรมเพื่อให้
มัน่ ใจไดว้ า่ การดาเนินธุรกิจของบริษัทจะมีความตอ่ เนื่องในการบริหาร สามารถรองรับการขยายฐานธุรกิจและกลุม่ ลูกคา้ ไดอ้ ยา่ งทันทว่ งที
ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็ นผูก้ ากับดูแลและผลักดันให้มีการจัดทาและทบทวนแผนสืบทอดตาแหนง่ งานในตาแหนง่ คณะกรรมการ
และตาแหนง่ งานที่เป็ นตาแหนง่ งานหลัก (Key Jobs) ซึ่งมีความสาคัญตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริษัทอันไดแ้ ก่ ผูบ้ ริหารสูงสุดหรือกรรมการ
ผูจ้ ัดการ ตาแหนง่ ที่มีความสาคัญในโครงสร้างการบริหารจัดการ ตาแหนง่ งานที่มีทักษะเฉพาะด้านมีความชานาญเชิงลึกและยากแกก่ าร
ทดแทน
แนวทางปฏิบตั ิ
▪
ประเมินจากสถานการณใ์ นการดาเนินธุรกิจ
▪
ความพรอ้ มของบุคลากรตามกลยุทธข์ องบริษัททัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
▪
วางแผนในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงต้องมี
ทักษะความเป็ นผูน้ าอยา่ งเพียงพอ
▪
เตรียมความพร้อมและพัฒนาในทุกด้านที่เกี่ยวขอ้ ง ซึ่งเป็ นไปตามแผนการพัฒนาบุคลากร (ศักยภาพ) ตามตาแหนง่
▪
ประเมินผลศักยภาพตามกาหนดเวลาวา่ สามารถปฏิบัติหนา้ ทีไ่ ดจ้ ริงตามที่คาดหวัง นาไปสูก่ ารขับเคลื่อนองคก์ รใหบ้ รรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรที่ตงั้ ไว้
▪
นาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ เห็นชอบ และ/หรือรับทราบตอ่ ไป รวมถึงรายงานผลการดาเนินการให้
คณะกรรมการบริษัททราบอยา่ งนอ้ ยปี ละ 1 ครัง้
หลักการปฏิบตั เิ มื่อตาแหนง่ ผูบ้ ริหารระดับสูงวา่ งลง
▪
เมื่อตาแหนง่ ผูบ้ ริหารระดับสูงหรือกรรมการผู้จัดการว่างลง หรือผูอ้ ยูใ่ นตาแหนง่ ไมส่ ามารถปฏิบัติหนา้ ทีไ่ ด้ บริษัทจะมีระบบ
ใหผ้ บู้ ริหารระดับใกลเ้ คียง หรือระดับรองเป็ นผูร้ ักษาการในตาแหนง่ จนกวา่ จะมีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะตาม
หลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด และต้องเป็ นผูม้ ีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรม
องคก์ ร โดยผูท้ ี่มีคุณสมบัติดังกลา่ วผา่ นการสรรหาและผา่ นการพิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ ผูท้ ี่มีความเหมาะสมให้ดารงตาแหนง่ แทนต่อไป
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การบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน
บริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญตอ่ การเคารพสิทธิมนุษยชนดว้ ยความเสมอภาคและความเทา่ เทียมกันโดยคานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ และเสรีภาพของบุคคล และไมแ่ บ่งแยกความแตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา
ศาสนา วัฒนธรรม ชนชัน้ ความพิการ สถานภาพการสมรส สถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเชื่อทางสังคม การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง และอื่นๆ ตามหลักการพื้นฐานทีส่ าคัญของกฎหมายสากล
วา่ ดว้ ยสิทธิมนุษยชน ซึ่งตอ้ งปฏิบัตติ ามนโยบายอยา่ งเครง่ ครัด
แนวทางปฏิบตั ิ
1.
ใหโ้ อกาสกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน อยา่ งเทา่ เทียมกันในการทางาน ภายใตก้ ฎ ระเบียบ ขอ้ บังคับในการทางาน
ประกาศ และคาสัง่ ต่างๆ ของบริษัทที่ชอบด้วยกฎหมายเดียวกัน
2.
ใหค้ วามสาคัญดา้ นแรงงาน โดยปฏิบัติตอ่ พนักงานตามกฎหมายแรงงานและขอ้ บังคับที่เกี่ยวขอ้ งกับแรงงานอยา่ งเป็ นธรรม
3.
ปฏิบัติอยา่ งเทา่ เทียมในทุกกระบวนการการจา้ งงาน ตัง้ แตก่ ารสรรหา การจา่ ยคา่ ตอบแทน เวลาทางานและวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึ กอบรมพัฒนา และอื่นๆ โดยไมเ่ ลือกปฏิบัติ
4.
ไมก่ ระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดหรือคุกคาม ไมว่ า่ จะเป็ นทางวาจา หรือทางการกระทาตอ่ บุคคลอื่น ไมเ่ ลือกปฏิบัติหรือ
กีดกันผูห้ นึ่งผูใ้ ด
5.
สง่ เสริมใหบ้ ุคลากรทุกคนมีความตระหนักและสานึกในสิทธิหนา้ ที่และความรับผิดชอบของตนที่มีตอ่ บุคคลอื่นและสังคม
6.
บริษัทไมใ่ ช้แรงงานบังคับ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการลงโทษที่เป็ นการขม่ ขู่ คุกคาม หรือการใช้
ความรุนแรงในรูปแบบใดตอ่ รา่ งกายหรือจิตใจบุคลากรทุกคน
7.
ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการตามความสามารถอยา่ งเหมาะสม เป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
8.
จัดสภาพแวดลอ้ มที่ดีในที่ทางาน รวมถึงการจัดหาอุปกรณท์ ี่จาเป็ น เพื่อสุขอนามัยที่ดีและความปลอดภัยสาหรับการทางาน
9.
ส่งเสริมและสนับสนุนใหพ้ นักงานไดร้ ับการฝึ กอบรมทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรอยา่ งสม่าเสมอ เพื่อเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความชานาญในวิชาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการทางานแกอ่ งคก์ ร รวมถึงการบริการลูกคา้ ไดอ้ ยา่ งครอบคลุม
และเพียงพอในทุกกระบวนการ
10.
จัดหาระบบและอุปกรณค์ วามปลอดภัยตามขอ้ กาหนดและกฎหมายสาหรับพนักงาน ลูกคา้ รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ ง
เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานหรืออาจส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพยส์ นิ สิ่งแวดล้อมและชื่อเสียงของลูกค้า

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับพนักงาน
บริษัทใหค้ วามสาคัญตอ่ การเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน และสรา้ งความตระหนักดา้ นสิทธิมนุษยชนผา่ นการฝึ กอบรม
ในรูปแบบตา่ งๆ เพื่อให้เกิดโอกาสที่เทา่ เทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ อีกทัง้ ยังคงมุง่ เนน้ การจัดสวัสดิการที่เป็ นธรรมและเอื้อประโยชน์
ตอ่ พนักงานในทุกรูปแบบทัง้ ดา้ นสวัสดิการและการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ ยังมุง่ มัน่ สง่ เสริมการเติบโตในหนา้ ที่การงานของพนักงานหญิง
โดยสามารถติดตามการวัดผลจากสัดส่วนของผูบ้ ริหารหญิงขององค์กร ตามรายละเอียดดังนี้
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ผู้บริหารบริษัท
1
2
3
4
5
6
7
8
9

นายปิ ยะ
นางสาวนิชานันท์
นางสาวพรรณี
นายอธิเมศร์
นางสาวกุลวรินทร์
นางสาวโชติกา
นางสางอรอินทุ์
นางสาวปั ทมาพร
นางสุกานดา

เตชากูล
รัตนเกตุ
คูหาวัลย์
ฉัตรวรียโ์ ชติ
ปฐมพิชญสิทธิ์
วีระศิลป์
อินทรเ์ จริญสุข
ประสาทเขตการณ์
พุทธรักษา

ตาแหนง่
ตาแหนง่
ตาแหนง่
ตาแหนง่
ตาแหนง่
ตาแหนง่
ตาแหนง่
ตาแหนง่
ตาแหนง่

กรรมการผูจ้ ัดการ
ผูช้ ่ วยกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)
ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผูจ้ ัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ
ผูจ้ ัดการฝ่ายปฏิบัติการ
ผูจ้ ัดการฝ่ายการเงินและควบคุม
ผูจ้ ัดการฝ่ายบัญชี
ผูจ้ ัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
เลขานุการบริษัท

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
บริษัทกาหนดช่องทางการร้องเรียน และกระบวนการจัดการขอ้ ร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการแจ้งผลการแกไ้ ขเหตุ
รอ้ งเรียนไปยังผูร้ อ้ งเรียน

ช่องทางการติดต่อ
บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
9/30 หมูท
่ ี่ 9 ตาบลบางนาง อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทรศัพท์: 66 (0) 38 468 788 โทรสาร: 66 (0) 38 468 788
อีเมล info@atp30group.com

การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
บริษัทกาหนดเกณฑก์ ารประเมินความเสี่ยงดา้ นสิทธิมนุษยชนดาเนินการโดยพิจารณาจาก 2 ปั จจัย ไดแ้ ก่ โอกาสที่จะเกิดขึ้น
และผลกระทบ จากผลการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน บริษัทได้กาหนดมาตรการในการควบคุมและบรรเทาผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นหลังจากจัดทาแนวทางการป้องกันและแกไ้ ขดา้ นสิทธิมนุษยชนในการดาเนินธุรกิจ เพื่อใหม้ นั่ ใจวา่ การบริหารจัดการดา้ นสิทธิ
มนุษยชนมีประสิทธิภาพในการควบคุมผลกระทบตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อรองรับประเด็นขอ้ ร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน
บริษัทมีช่องทางเพื่อรับและบริหารจัดการรอ้ งเรียนสาหรับผูม้ ีสว่ นไดเ้ สียทุกกลุม่ ทัง้ ช่องทางภายในสาหรับพนักงาน และ
ช่องทางสาหรับบุคคลภายนอก เช่น เว็บไซต์บริษัท โทรศัพท์ โทรสาร และ จดหมาย เป็ นต้น
โดยในปี 2564 ไมพ่ บขอ้ รอ้ งเรียนทีเ่ กิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกประเด็น
หรือการปฏิบตั ทิ ไี่ มส่ อดคล้องกับกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน
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กิจกรรมบริษัท
กิจกรรมทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
บริษัทมีนโยบายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานขับรถผูซ้ ึ่งมีความสาคัญในการดาเนินธุรกิจ
ดังนัน้ บริษัทจึงได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสาคัญของตนเองและหนา้ ที่ทรี่ ับผิดชอบ
อาทิเช่น กิจกรรมทาบุญสงกรานต์ กิจกรรม Happy Body กิจกรรม Safety Day กิจกรรมการมอบประกาศกียรติคุณสาหรับ
พนักงานเกษียณอายุ (ประจาปี ) กิจกรรมมอบโบนัสทองโครงการ “รักษารถดี ขับขี่ปลอดภัย (12 ยิ้ม)” เป็ นต้น

อบรมหลักสูตร DDT

รักษารถดี ขับขี่ปลอดภัย (12 ยิ้ม)
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กิจกรรม Safety Day
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