บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
สรุปขอมูลสําคัญนี้เปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชีช้ วน ซึง่ เปนเพียงขอมูล
สรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย (“บริษัท”) ดังนั้น ผูลงทุนตอง
ศึกษาขอมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึง่ สามารถขอไดจากผูจ ัดจําหนายหลักทรัพย และสํานักงานใหญ
ของบริษัท หรืออาจศึกษาขอมูลไดจากแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต. ไดที่
Website ของสํานักงาน ก.ล.ต.
สรุปขอมูลสําคัญของการเสนอขายหุน ที่ออกใหมตอประชาชน
เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เปนครั้งแรก (“IPO”)
บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)
ระยะเวลาการเสนอขาย : เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชน วันที่ [] - [] 2558
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผูเสนอขาย
เลขทะเบียนธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ

บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
0107558000105
ใหบริการรถโดยสารไมประจําทางเพื่อขนสงพนักงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมตางๆ ทั้งในและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม
จํานวนหุนที่เสนอขาย
:
160,000,000 หุน (หุนสามัญเพิม่ ทุนที่ออกใหมของบริษัท)
คิดเปนรอยละ 36.36 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลว
ทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
ราคาเสนอขายตอประชาชน :
[●] บาท/หุน
มูลคาการเสนอขาย
:
[●] ลานบาท
ตลาดรอง
:

SET

MAI
เกณฑเขาจดทะเบียน
:

Profit test

Market capitalization test
การเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพในชวง 90 วันกอนหนา :
 ไมมี
มี จํานวนหุนหรือหลักทรัพยแปลงที่เสนอขาย ..... หุน ราคาเสนอขาย ........... บาท/หนวย
มูลคาทีต่ ราไว (par)
:
0.25 บาท/หุน
มูลคาตามราคาบัญชี (book value) : 0.27 บาท/หุน กรณีคํานวณจากมูลคาสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 ซึ่งเทากับ 76.08 ลานบาท หารดวยจํานวนหุนสามัญปจจุบันที่เรียกชําระแลว ซึ่งเทากับ 280.00 ลานหุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท หรือเทากับ 0.17 บาท/หุน กรณีคํานวณจากมูลคาสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 หารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งหมดหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งเทากับ 440.00 ลานหุน
ที่มาของการกําหนดราคาเสนอขายและขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย :
[]
สัดสวนหุนของ “ผูมีสวนรวมในการบริหาร” ที่ไมติด Silent Period : จํานวน [] หุน คิดเปนรอยละ [] ของ
จํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนเพิม่ ทุนในครัง้ นี้
ตลาดรอง : ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai)
เกณฑเขาจดทะเบียน : เกณฑกําไรสุทธิ (Profit Test)
:
:
:
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วัตถุประสงคการใชเงิน :
วัตถุประสงคการใชเงิน
1. ลงทุนรถเพื่อขยายกําลังการเดินรถ
2. พัฒนาศูนยอบรมและหลักสูตรนักขับ
3. พัฒนาเทคโนโลยีสําหรับการบริหารการ
เดินรถ
4. ปรับปรุงศูนยซอมบํารุงพื้นทีช่ ลบุรี
5. ชําระคืนเงินกูย ืมสถาบันการเงิน
6. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

จํานวนเงิน
50.00 ลานบาท
2.00 ลานบาท
1.00 ลานบาท

ระยะเวลาที่ใชเงิน โดยประมาณ
ภายในป 2559
ภายในป 2558
ภายในป 2558

4.00 ลานบาท
35.00 ลานบาท
[] ลานบาท

ภายในป 2558
ภายในป 2558
ภายในป 2558

นโยบายการจายเงินปนผล :
บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในแตละป ไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิที่เหลือหลังจาก
หักภาษีและสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท อยางไรก็ตามการ
จายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยทางบริษัทคํานึงถึงความจําเปน
และเหมาะสมของปจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจายเงินปนผลนั้นจะไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัท
อยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ มติคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขอ
อนุมัติ อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณาจายเงินปนผลระหวางกาลไดหากเห็นควรวามีความเหมาะสม
และไมกระทบตอการดําเนินงานของบริษัททั้งนี้จะตองรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป
รายละเอียดเกี่ยวกับผูเสนอขายหลักทรัพย :
บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน) กอตั้งเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนเทากับ 110,000,000
บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 440,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท โดยเปนทุนเรียกชําระแลวเทากับ
70,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 280,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท และภายหลังจากการ
เสนอขายหุนในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนชําระแลวเปน 110,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 440,000,000
หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท
บริษัทประกอบธุรกิจใหบริการรถโดยสารไมประจําทางเพื่อขนสงพนักงานของโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ทั้งใน
และนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม ระหวางแหลงที่พักอาศัยในเขตชุมชนไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ
โดยเฉพาะรอบเขตนิ ค มอุ ตสาหกรรมในภาคตะวั น ออก (Eastern Seaboard) ซึ่ ง บริ ษั ท ไดรั บ ใบอนุ ญ าตให เ ป น
ผูประกอบการรถโดยสารขนสงไมประจําทางจากกรมขนสงทางบก ปจจุบันบริษัทมีรูปแบบรถโดยสารที่ใหบริการ 2 รูปแบบ
ไดแก
1) รถโดยสารของบริษัท : ในป 2557 บริษัทมีจํานวนรถโดยสารทั้งสิ้น 120 คัน แบงเปนรถบัสโดยสารจํานวน 110
คัน รถมินิบัสโดยสารจํานวน 2 คัน และรถตูโดยสารจํานวน 8 คัน บริษัทจะลงทุนรถโดยสารเพื่อใหบริการ ก็ตอเมื่อมีความ
เปนไปไดคอนขางแนนอนวาจะไดรับการสั่งจางจากลูกคาแลวเทานั้น และไมมีนโยบายการลงทุนรถโดยสารเพื่อรอรับงาน
จากลูกคา และไมมีนโยบายลงทุนรถตูโดยสารเพิ่มเติม เนื่องจากเหตุผลดานความคุมคาในการลงทุน
2) รถโดยสารรวมบริการ : ปจจุบันบริษัทมีพันธมิตรรถรวมกวา 80 ราย ซึ่งมีสัญญารวมบริการแบบปตอป โดยไม
ระบุเสนทางการบริการที่ชัดเจน ขึ้นอยูกับการจัดสรรรถภายใตการพิจารณาของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษัทมีรถโดยสารรวมบริการที่ใหบริการจํานวน 93 คัน แบงเปนรถบัสรวมบริการจํานวน 12 คัน และรถตูรวมบริการจํานวน
81 คัน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีโครงสรางรายได และจํานวนรถโดยสารใหบริการ ดังนี้
ตารางแสดงโครงสรางรายไดป 2555 – 2557
ป 2555
ป 2556
ป 2557
โครงสรางรายได
ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน
รายไดจากการใหบริการ
103.74 60.64%
135.07 65.33%
161.95 68.96%
1) รถโดยสารของบริษัท
2) รถโดยสารรวมบริการ
67.21 39.29%
71.07 34.37%
72.36 30.81%
รวมรายไดจากการใหบริการ
170.95 99.92%
206.14 99.70%
234.31 99.77%
รายไดอื่น
0.13
0.08%
0.62
0.30%
0.54
0.23%
รายไดรวม
171.08 100.00%
206.76 100.00%
234.85 100.00%

1

หมายเหตุ : รายไดอื่นของบริษัท ไดแก ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการขายทรัพยสินรอตัดบัญชี และรายไดอื่น ทั้งนี้ กําไรจากการขายทรัพยสินรอ
ตัดบัญชีเกิดจากการทํา Sale and lease back โดยในป 2555 ถึงป 2557 บริษัทมีกําไรจากการขายทรัพยสินรอตัดบัญชีเทากับ
0.05 ลานบาท 0.42 ลานบาท และ 0.46 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ ในป 2557 บริษัทไมมีนโยบายทํา Sale and lease back แลว
1

ตารางแสดงจํานวนรถโดยสารที่ใหบริการ แยกตามรถที่ใหบริการ ป 2555 – 2557
รถโดยสาร
รถโดยสารของบริษัท
รถบัส
รถมินิบัส
รถตู
รวมรถโดยสารของบริษทั
รถโดยสารรวมบริการ
รถบัส
รถตู
รวมรถโดยสารรวมบริการ
รวม

ป 2555
จํานวนคัน รอยละ

ป 2556
จํานวนคัน รอยละ

ป 2557
จํานวนคัน รอยละ

67
1
6
74

45.58%
0.68%
4.08%
50.34%

85
2
8
95

45.70%
1.08%
4.30%
51.08%

110
2
8
120

51.64%
0.94%
3.76%
56.34%

13
60
73
144

8.84%
40.82%
49.66%
100.00%

11
80
91
186

5.91%
43.01%
48.92%
100.00%

12
81
93
213

5.63%
38.03%
43.66%
100.00%

บริษัทมีกลุมลูกคาเปาหมายไดแก ผูประกอบการในภาคการผลิตที่มีที่ตั้งโรงงานอยูในนิคมอุตสาหกรรม หรือนอก
นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดไดแกจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีจํานวนลูกคาทั้งสิ้น 21 ราย แบงเปนลูกคาในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัด
ชลบุรีจํานวน 9 ราย นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองจํานวน 11 ราย และนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทราจํานวน
1 ราย โดยมีรายละเอียดและมูลคางานในแตละสัญญา (รายละเอียดเพิ่มเติมสวนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ หัวขอที่ 2
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และหัวขอที่ 5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ) ซึ่งกวารอยละ 99 ของจํานวนลูกคาทั้งหมด
เปนลูกคาที่ใชบริการกับบริษัทตอเนื่อง
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รายชื่อและสัดสวนการถือหุน ของกลุมผูถือหุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
กอน IPO
หลัง IPO
(Par = 0.25 บาท)
(Par = 0.25 บาท)
ชื่อผูถือหุน
จํานวนหุน
สัดสวน
จํานวนหุน
สัดสวน
(หุน)
(รอยละ)
(หุน)
(รอยละ)
1. กลุมนายปยะ เตชากูล
98,000,000
35.00%
98,000,000
22.27%
1.1 นายปยะ เตชากูล
49,000,000
17.50%
49,000,000
11.14%
1.2 นางสายสุทธิ์ เตชากูล
49,000,000
17.50%
49,000,000
11.14%
2. กลุมพานิชชีวะ
84,000,000
30.00%
84,000,000
19.09%
2.1 นายชาติชาย พานิชชีวะ
40,320,000
14.40%
40,320,000
9.16%
2.2 นางสมหะทัย พานิชชีวะ
6,720,000
2.40%
6,720,000
1.53%
2.3 นายพาทิศ พานิชชีวะ
6,720,000
2.40%
6,720,000
1.53%
2.4 นายสาริศ พานิชชีวะ
6,720,000
2.40%
6,720,000
1.53%
2.5 เด็กหญิงอาภาพิศ พานิชชีวะ
6,720,000
2.40%
6,720,000
1.53%
2.6 นางสาวนันทิยา พานิชชีวะ
8,400,000
3.00%
8,400,000
1.91%
2.7 นางสาวเพาวพรรณ พานิชชีวะ
8,400,000
3.00%
8,400,000
1.91%
3. กลุมกรมดิษฐ
67,200,000
24.00%
67,200,000
15.27%
3.1 นายวิวัตน กรมดิษฐ
39,200,000
14.00%
39,200,000
8.91%
3.2 บริษัท กรมดิษฐคอรป จํากัด
28,000,000
10.00%
28,000,000
6.36%
4. นายบัณฑิต ตุงคะเศรณี
14,000,000
5.00%
14,000,000
3.18%
5. นายพงษชัย จงไพศาลศิลป
11,200,000
4.00%
11,200,000
2.55%
6. นางสาวชนิดา เผด็จสุวรรณ
5,600,000
2.00%
5,600,000
1.27%
รวมกอนเสนอขาย IPO 280,000,000
100.00% 280,000,000
63.64%
7. ประชาชนทั่วไป (IPO)
160,000,000
36.36%
รวมหลังเสนอขาย IPO 280,000,000
100.00% 440,000,000
100.00%
คณะกรรมการบริษัท :
ลําดับ
รายชื่อ
ตําแหนง
1.
นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการ
2.
นายวิวัฒน
กรมดิษฐ
รองประธานกรรมการ / ที่ปรึกษา
3.
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
กรรมการ
4.
นายปยะ
เตชากูล
กรรมการ
5.
นางสุวรรณี คํามั่น
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
6.
นายกําชัย
บุญจิรโชติ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7.
ดร.สุพจน
เธียรวุฒิ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
โดยมีนางสาวสุมาลี เอกนิพฐิ สริ ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทั : นายชาติชาย พานิชชีวะ นายวิวัฒน กรมดิษฐ นายปยะ เตชากูล กรรมการ
สองในสามคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
ขอจํากัดอํานาจของกรรมการ : -ไมมี-
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สรุปปจจัยความเสี่ยง :
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจําหนายยานพาหนะ
1.3 ความเสี่ยงจากการที่กลุมลูกคาจํานวนนอยรายและอยูในวงจํากัด
1.4 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนนักขับ
1.5 ความเสี่ยงเนื่องจากความไมตอเนื่องของรายได หรือความไมแนนอนของรายได
1.6 ความเสี่ยงจากการแขงขันในธุรกิจ
2. ความเสี่ยงดานการเงิน
2.1 ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย
2.2 ความเสี่ยงการผิดนัดชําระหนี้เนื่องจากมูลคาหนี้สินหมุนเวียนที่สูงกวาสินทรัพยหมุนเวียน
3. ความเสี่ยงดานการบริหาร จัดการ
3.1 ความเสี่ยงดานการพึ่งพิงผูบริหารหลัก
4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
4.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอยูระหวางยื่นคําขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
สรุปฐานะการเงิน :
รายละเอียด
(หนวย : ลานบาท)
รวมสินทรัพย : ลานบาท
รวมหนี้สิน : ลานบาท
รวมสวนของผูถือหุน : ลานบาท
สรุปผลการดําเนินงาน :
รายละเอียด
รายไดจากการบริการ : ลานบาท
ตนทุนบริการ : ลานบาท
กําไรขั้นตน : ลานบาท
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ : ลานบาท
กําไรสุทธิตอหุน : บาท/หุน
มูลคาที่ตราไว : บาท/หุน
จํานวนหุนสามัญที่เรียกชําระแลว : ลานหุน

ป 2555
218.54
152.07
66.74

ป 2555

170.95

141.04
29.92
3.20
8.00
100.00
0.4

ป 2556
264.62
194.11
70.51

ป 2556

206.14

168.03
38.11
6.04
15.10
100.00
0.4

ป 2557
345.31
269.23
76.08

ป 2557

234.31

188.74
45.58
8.86
22.15
100.00
0.4

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 40.00 ลานบาท
เปน 70.00 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อจําหนายกับผูถือหุนเดิม และมีมติเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวตอหุนจาก
หุนละ 100 บาท เปนหุนละ 0.25 บาท รวมจํานวนหุนทั้งสิ้นเทากับ 280 ลานหุน นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 ที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 ไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 70.00 ลานบาท เปน 110.00 ลานบาท โดยการออก
หุนสามัญเพื่อจําหนายใหกับประชาชนเปนครั้งแรกจํานวน 160.00 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท ดังนั้น หากพิจารณา
อัตรากําไรตอหุนภายหลังจากการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ จะพบวา บริษัทมีอัตรากําไรตอหุน จะเทากับ 0.02 บาทตอ
หุน ซึ่งภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 110 ลานบาท แบง
ออกเปนหุนสามัญจํานวน 440 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท
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สรุปอัตราสวนทางการเงิน :
อัตราสวนทางการเงิน
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน

%
%
%
เทา

ป 2555
1.87%
5.56%
1.53%
2.29

ป 2556
2.92%
8.82%
2.50%
2.75

ป 2557
3.77%
12.09%
2.91%
3.54

คําอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ป 2555 – 2557 (รายละเอียดเพิ่มเติมสวนที่ 2.4 ฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงาน หัวขอที่ 15 ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ และหัวขอที่ 16 การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ)
ผลการดําเนินงาน
บริษัทมีรายไดรวมในป 2555 ป 2556 ป 2557 เทากับ 171.08 ลานบาท 206.76 ลานบาท และ 234.85 ลานบาท
โดยแบงเปนรายไดจากการบริการเทากับ 170.95 ลานบาท 206.14 ลานบาท และ 234.31 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
99.92 รอยละ 99.70 และรอยละ 99.77 ของรายไดรวม และรายไดอื่นเทากับ 0.13 ลานบาท 0.62 ลานบาท และ 0.54 ลาน
บาท บาท หรือคิดเปนรอยละ 0.08 รอยละ 0.30 และรอยละ 0.23 ของรายไดรวม ตามลําดับ ซึ่งในป 2557 บริษัทมีรายได
จากการบริการ เทากับ 234.31 ลานบาท โดยแบงเปนรายไดที่เกิดจากรถโดยสารของบริษัทเทากับ 161.95 ลานบาท และ
รายไดที่เกิดจากรถโดยสารรวมบริการเทากับ 72.36 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 69.12 และรอยละ 30.88 ของรายไดจาก
การบริการรวม ตามลําดับ โดยในป 2557 บริษัทมีรายไดจากการบริการเพิ่มขึ้นจากป 2556 เทากับ 28.17 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 13.67 เมื่อเทียบกับป 2556 เนื่องจากบริษัทปรับเพิ่มอัตราคาบริการสําหรับการใหบริการเดินรถของ
รถโดยสารบางสาย ซึ่งเปนการปรับราคาเพื่อใหสอดคลองกับคาบริการทั่วไปในทองตลาด และการเพิ่มขึ้นของการใชบริการ
รถโดยสารรับ-สงพนักงาน
ในป 2555 ป 2556 และป 2557 บริษัทมีกําไรขั้นตนจากการใหบริการรถโดยสารของบริษัทเทากับ 25.63 ลาน
บาท เทากับ 31.68 ลานบาท และเทากับ 35.90 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนจากการใหบริการรถโดยสารของ
บริษัทเทากับรอยละ 24.71 รอยละ 23.45 และรอยละ 22.17 ตามลําดับ ทั้งนี้ ในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทมีแนวโนมอัตรา
กําไรขั้นตนลดลงตอเนื่อง ซึ่งเปนผลจากสัดสวนคาเสื่อมราคายานพาหนะสําหรับขนสงตอตนทุนบริการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ตามการเพิ่มขึ้นของจํานวนรถที่ใหบริการคือเพิ่มจากรอยละ 9.22 ในป 2555 เปนรอยละ 10.32 ในป 2556 และเปนรอยละ
12.49 ในป 2557 ตามลําดับ นอกจากนี้ บริษัทยังมีตนทุนบริการเพิ่มจากรายการเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการพนักงานใน
สวนงานบริการที่เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มจํานวนรถบริการเพื่อรองรับความตองการของลูกคาที่เพิ่มขึ้นในแตละป
ในป 2555 ป 2556 และป 2557 บริษัทมีกําไรขั้นตนจากการใหบริการรถโดยสารรวมบริการเทากับ 4.28 ลานบาท
เทากับ 6.43 ลานบาท และ 9.67 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนจากการใหบริการรถโดยสารรวมบริการเทากับรอย
ละ 6.38 รอยละ 9.05 และรอยละ 13.37 ตามลําดับ โดยบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนจากการใหบริการดวยรถโดยสารรวม
บริการเพิ่มขึ้นตอเนื่อง เปนผลจากการเปลี่ยนแปลงในรายไดและตนทุนตามที่กลาวในหัวขอที่ 16 การวิเคราะหและ
คําอธิบายของฝายจัดการ ทั้งนี้ การใหบริการรับ-สงพนักงานกับลูกคาโดยใชรถรวมบริการ ถือเปนการปองกันความเสี่ยง
จากการลงทุนในยานพาหนะสําหรับขนสงของบริษัทวิธีหนึ่ง หากบริษัทยังไมมั่นใจวาลูกคารายดังกลาวจะใชบริการกับ
บริษัทอยางตอเนื่อง
บริษัทมีกําไรสุทธิในป 2555 ป 2556 และป 2557 เทากับ 3.20 ลานบาท 6.04 ลานบาท และ 8.86 ลานบาท คิด
เปนอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 1.87 รอยละ 2.92 และรอยละ 3.77 ตามลําดับ โดยในป 2556 และป 2557 บริษัทมีกําไร
สุทธิเพิ่มขึ้น เทากับ 2.84 ลานบาท และ 2.82 ลานบาท เนื่องจากการปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคลจากรอยละ 23 ในป 2555
เปนรอยละ 20 ตั้งแตป 2556 เปนตนไป รวมถึงการมีรายไดที่เพิ่มขึ้นตอเนื่อง และการลดลงของคาใชจายในการบริหารจาก
การเปลี่ยนนโยบายในการไมเขาทํารายการขายและเชากลับยานพาหนะสําหรับขนสง (Sales and Leaseback)
ป 2555 ป 2556 และป 2557 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ 5.56 รอยละ 8.82 และรอยละ
หนาที่ 1.0 - 6
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12.09 ตามลําดับ ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนผูถือหุนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องระหวางป 2555 ถึง ป 2557 เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิจากสาเหตุดังที่กลาวขางตน และสวนของผูถือหุนที่เพิ่มขึ้นจากผลการดําเนินงานที่ดีตอเนื่อง ทั้งนี้ ที่
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 มีมติอนุมัติใหบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 40.00 ลาน
บาทเปน 70.00 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 300,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท และ ที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 มีมติอนุมัติใหบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70.00 ลานบาทเปน
110.00 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 160,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนตอประชาชนเปนครั้งแรก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนดังกลาวอาจมีผลทําใหอัตราผลตอบแทนของผู
ถือหุนปรับตัวลดลง
ฐานะการเงิน
สินทรัพยรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2555 ป 2556 และป 2557 เทากับ 218.54 ลานบาท เทากับ
264.62 ลานบาท และเทากับ 345.31 ลานบาท ตามลําดับ โดยการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยรวมในชวงที่ผา นมาเปนไปใน
ทิศทางทีเ่ พิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในรายการที่สาํ คัญ ไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และยานพาหนะ
เพื่อใชในการขนสง
หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2555 ป 2556 และป 2557 เทากับ 152.07 ลานบาท เทากับ
194.11 ลานบาท และเทากับ 269.23 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 69.58 รอยละ 73.35 และรอยละ 77.97 ของสินทรัพย
รวม ตามลําดับ โดยการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินรวมในชวงที่ผานมาเปนไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
เพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน ซึ่งทางบริษัทขอรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินเพื่อใชในการขยาย
จํานวนยานพาหนะเพื่อใชในการขนสง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2555 ป 2556 และป 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแลวเทากับ 40.00
ลานบาท มีสวนของผูถือหุน เทากับ 66.47 ลานบาท เทากับ 70.51 ลานบาท และเทากับ 76.08 ลานบาท หรือคิดเปนรอย
ละ 30.42 รอยละ 26.65 และรอยละ 22.03 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ โดยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่
31 ธันวาคม ของป 2555 ป 2556 และป 2557 เทากับ 2.29 เทา เทากับ 2.75 เทา และเทากับ 3.54 เทา ตามลําดับ โดย
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทมีแนวโนมเพิม่ ขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนผลจากการขยายจํานวนยานพาหนะ
เพื่อใหบริการจากการทําสัญญาเชาทางการเงินเปนหลักในชวง 3 ปที่ผานมา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2555 ป 2556 และป 2557 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียนเทากับ
29.70 ลานบาท 40.00 ลานบาท และ 71.00 ลานบาท ตามลําดับ เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทที่เนนการ
ขยายจํานวนยานพาหนะในการขนสงผานการทําสัญญาเชาทางการเงินเปนหลัก ซึ่งมีอายุในการผอนชําระประมาณ 5 ป
ในขณะที่การรับรูรายไดของบริษัทจะทยอยรับรูตามอายุการใชงานของยานพาหนะที่ประมาณ 10 ป ดวยเหตุดังกลาว ทํา
ใหในป 2555 ป 2556 และป 2557 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองอยูในระดับต่ําตอเนื่อง คือ เทากับ 0.53 เทา เทากับ 0.44
เทา และเทากับ 0.37 เทา ตามลําดับ
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