บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนผูใหบริการรถโดยสารขนสงบุคลากร ระหวางแหลงที่พักอาศัยใน
เขตชุ มชนไปยั ง โรงงานอุต สาหกรรมหรื อสถานประกอบการ โดยเฉพาะรอบเขตนิค มอุต สาหกรรมในภาคตะวั นออก
(Eastern Seaboard) ซึ่งไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบการรถโดยสารขนสงไมประจําทาง จากกรมขนสงทางบก โดย
บริษัทมีรถโดยสารใหบริการ 3 ประเภท ไดแก รถบัส (จํานวนที่นั่งมากกวา 40 ที่นั่ง) รถมินิบัส (จํานวนที่นั่งไมเกิน 30 ที่นั่ง)
และรถตู โดยแบงรูปแบบการบริการเปน 2 รูปแบบ ไดแก การใหบริการโดยรถโดยสารของบริษัท ซึ่งประมาณรอยละ 90
เปนรถบัส สวนที่เหลือเปนรถตูและรถมินิบัส และการใหบริการโดยรถรวมบริการ ซึ่งประมาณรอยละ 87 เปนรถตู สวนที่
เหลือเปนรถบัส ทั้งนี้ รถโดยสารของบริษัททุกคัน จะผานการหารือรวมกันระหวางบริษัทและผูจัดจําหนายรถชั้นนําเพื่อ
ออกแบบโครงสรางรถบัสใหมีความปลอดภัยและสะดวกสบายตอผูโดยสารมากที่สุด อีกทั้งบริษัทยังนําระบบสารสนเทศมา
ใชในการบริหารการเดินรถ ทําใหสามารถควบคุมตนทุนและคุณภาพการขับของนักขับ รวมถึงเสนทางการเดินรถ และเวลา
ในการเดิ น รถ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการบริ ห ารและการจั ด การเดิ น รถ ซึ่ ง ตลอดระยะเวลาที่ ผ า นมา บริ ษั ท ได ใ ห
ความสําคัญแกการพัฒนาคุณภาพของนักขับ โดยกําหนดกระบวนการคัดเลือกนักขับ รวมถึงการจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ
ความปลอดภัยในการขับรถเพื่อสรางจิตสํานึกในการใหบริการ รวมทั้งปลูกฝงใหเกิดความใสใจตอสวัสดิภาพในชีวิตและ
ทรัพยสินของลูกคาและผูรวมเดินทางบนถนน
1.2 วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และกลยุทธการดําเนินงาน
วิสัยทัศน
เราจะเปนผูนําในการใหบริการรับสงพนักงานแกโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ โดยมุงมั่น พัฒนาการบริการเพื่อให
เกิดความพึงพอใจแกผูใชบริการและสรางมาตรฐานการใหบริการจนเปนที่ยอมรับในระดับสากล
พันธกิจ
• รักษาฐานธุรกิจใหเขมแข็ง เสริมสรางการเติบโต และขยายฐานธุรกิจอยางตอเนื่อง สูความยั่งยืน
• ปรับใชเทคโนโลยีในการใหบริหารและควบคุมการเดินรถเพื่อความปลอดภัย และตอบสนองความพึงพอใจ
ของผูใชบริการอยางสม่าํ เสมอ
• พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของบุคคลากรใหมีความรู ความสามารถ และ ทักษะในการปฏิบัตงิ านอยางมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธการดําเนินงาน
• รักษาฐานลูกคาเดิมและควบคูไปกับสรางฐานลูกคาใหม ดวยการใหบริการที่มคี ุณภาพ
• พัฒนาระบบปฏิบัติการ และมาตรฐานการใหบริการรับสงพนักงานอยางตอเนื่อง
• พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรฝายปฏิบัติการ และผูขับใหไดมาตรฐาน
• ใหความสําคัญและเสริมสรางความพึงพอใจแกผูใชบริการ
1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน) เดิม ชื่อ บริษัท อมตะทรานสปอรต 30 จํากัด กอตั้งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2548
เริ่มจากแนวคิดของนายปยะ เตชากูล เพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการขนสงพนักงานระหวางเขตชุมชนที่พักอาศัยไปยังสถาน
ประกอบการ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี, อมตะซิตี้ จังหวัดระยอง และขยายไปยังสถานประกอบการ
หนาที่ 1.1 - 1
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ภายนอกนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกซึ่งเปนพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ
ตั้งอยูเปนจํานวนมาก
นายปยะฯ เปนผูมีประสบการณการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับการใหบริการโดยสารเพื่อขนสงบุคคล เล็งเห็น
โอกาสทางธุรกิจจากการเดินทางของพนักงานที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสวนใหญจะอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมซึง่
ตั้งอยูหางไกลจากแหลงที่พักอาศัย ทําใหการเดินทางมาทํางานของบุคลากรไมสะดวก หรืออาจเปนขอจํากัดที่ทําใหไม
สามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูความสามารถมารวมงานกับบริษัทได เพื่อเปนการลดขอจํากัดดานการเดินทาง จึงทํา
ใหผูประกอบการสวนใหญที่ตั้งอยูหางไกลจากชุมชน จะจัดใหมีสวัสดิการรถรับ-สงบุคลากรของบริษัท โดยจัดหารถรับ-สง
พนักงาน ขึ้นอยูกับนโยบายสวัสดิการของแตละผูประกอบการ ซึ่งนายปยะฯ เล็งเห็นวา ผูประกอบการไดคํานึงถึงความ
ปลอดภัย ความสะดวกสบายของบุคลากรซึ่งถือเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในองคกร จึงตองการผูใหบริการรถรับ-สง
พนักงานที่ใหบริการอยางมีคุณภาพ ในเรื่องความปลอดภัย และการบริหารจัดการการขนสงอยางมีประสิทธิภาพ ดวย
เหตุผลดังกลาวนายปยะฯ จึงไดนําเสนอแผนธุรกิจของบริษัทใหแกนายวิวัฒน กรมดิษฐ และกลุมนายชาติชาย พานิชชีวะ
และรวมจัดตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจการใหบริการรับสงพนักงาน ใหกับสถานประกอบการ และเพื่อรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออก ทั้งนี้บริษัทมีลําดับการพัฒนาที่สําคัญสรุปไดดังนี้
ป
2548

•

•

•
•

รายละเอียด
เดือนตุลาคม 2548 จดทะเบียนกอตั้ง บริษัท อมตะทรานสปอรต 30 จํากัด (“ATP30”) ดวยทุนจด
ทะเบียน 1.00 ลานบาท โดยมีสํานักงานใหญเลขที่ 700/199 หมูที่ 1 ตําบลบานเกา อําเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี และไดรับใบอนุญาตเปนระยะเวลา 5 ป จากกรมขนสงทางบก ใหสามารถประกอบการ
ขนสงไมประจําทางดวยรถที่ใชในการขนสงผูโดยสาร
บริษัทเริ่มใหบริการรับสงพนักงานจากแหลงที่พักอาศัยในเขตชุมชน มายังโรงงานสถานประกอบการ ซึ่ง
ในชวงแรกบริษัทไดใหบริการกับลูกคาที่ตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี และ
นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ จังหวัดระยอง
บริษัทเริ่มดําเนินการโดยใชรถบัสจํานวน 1 คันและรถตูจํานวน 2 คัน เพื่อใหบริการรับ-สงพนักงานแก
โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ
เดือนพฤศจิกายน 2548 เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 5.00 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน
40,000 หุน หุนละ 100 บาท เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และเรียกชําระเต็มจํานวน เพื่อนําเงินมา
ลงทุนเพิ่มจํานวนรถโดยสารเพื่อใชในขยายการบริการเดินรถ

2549

• เดือนพฤษภาคม 2549 เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 10.00 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน
50,000 หุน หุนละ 100 บาท เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และเรียกชําระเต็มจํานวน เพื่อนําเงินมา
ลงทุนขยายการใหบริการเดินรถและเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
• บริษัทไดเริ่มจัดหารถบัสที่เปนรถใหมจาก โรงงานประกอบรถยนตโดยตรงแทนรถบัสที่ประกอบจาก
ชิ้นสวนเกา โดยเริ่มใชรถบัส ฮีโน รุน RK ใหบริการรับ-สงพนักงานแกโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ

2550

• บริษัทไดขยายเขตพื้นที่ใหบริการไปยังโรงงานสถานประกอบการนอกเขตนิคมอมตะนคร และนิคม
อมตะซิตี้ โดยมุงเนนนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานที่อยูในเขตภาคตะวันออก

2551

• บริษัทมีการขยายบริการอยางตอเนื่อง และขยายพื้นที่บริการไปยังเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
หนาที่ 1.1 - 2
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ป

รายละเอียด
จังหวัดระยอง
• เดือนสิงหาคม 2551 เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 20.00 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน
100,000 หุน หุนละ 100 บาท เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และเรียกชําระเต็มจํานวน เพื่อนําเงินมา
ลงทุนขยายการใหบริการเดินรถและเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
• บริษัทไดเริ่มจัดหารถบัส สแกนเนีย จากประเทศสวีเดน มาใหบริการแกลูกคา โดยเริ่มจากรถบัส สแกน
เนีย รุน K310 และ K250 ตามลําดับ
• บริษัทนําเทคโนโลยีการควบคุมการเดินรถดวยระบบดาวเทียม GPS มาติดตั้งในรถบัสทุกคันของ ATP
ทําใหเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการสามารถทําการตรวจสอบสถานะของรถไดตลอด 24 ชั่วโมง แบบ Real
Time และสามารถทําการบันทึกสถานะของรถตามที่กําหนดเพื่อการตรวจสอบยอนกลับ (Log sheet)
โดยควบคุมใหรถทุกคันพรอมใหบริการกอนเวลาไมนอยกวา 30 นาทีและความเร็วรถในการขับรถตอง
ไมเกิน 90 กิโลเมตรตอชั่วโมง โดย ATP จะนําสงรายงานสรุปขอมูลการรับสงรายงานใหลูกคาทราบ
ทุกๆวัน (Daily report)

2554

• เดือนมกราคม 2554 บริษัทไดรับการตออายุ ใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทางดวยรถที่ใชใน
การขนสงผูโดยสาร ซึ่งออกโดยกรมขนสงทางบก ตอไปอีกเปนระยะเวลา 5 ป
• เดือนธันวาคม 2554 เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 40.00 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน
200,000 หุน หุนละ 100 บาท เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และเรียกชําระ 10.00 ลานบาท ทําใหมี
ทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 30.00 ลานบาท
• บริษัทไดจัดตั้งโครงการ “12 ยิ้ม รักษารถดี ขับขี่ปลอดภัย” เพื่อเปนแรงจูงใจและกระตุนพนักงานขับรถ
ใหเปนนักขับที่มีคุณภาพ หวงใยในความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผูโดยสาร โดยมอบโบนัสพิเศษให
พนักงานขับรถที่ผานเกณฑมาตรฐานของโครงการ

2555

• ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 มีมติเรียกทุนชําระสวนเหลืออีก
10.00 ลานบาท ทําใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 40.00 ลานบาท
• เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท อมตะทรานสปอรต 30 จํากัดเปน บริษัท เอทีพี 30 คอรปอเรชั่น จํากัด
• เปลี่ยนแปลงมาตรฐานตัวรถ โดยรถบัสทุกคันของ ATP จะตองประกอบจากคัซซีและเครื่องยนตใหม
จากบริษัทรถชั้นนําอาทิ เชน ฮีโน สแกนเนีย และในกรณีที่เปนรถปรับอากาศ จะติดตั้งระบบปรับอากาศ
ที่เปนอุปกรณใหมทุกชิ้นเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผูโดยสาร รวมทั้งรถทุกคันจะตองมีระบบอํานวยความ
สะดวก โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผูโดยสารเปนหลัก

2556

• บริษัทเปดสํานักงานสาขาที่ ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อใหบริการแกลูกคาในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง

2557

• บริษัทขยายเขตพื้นที่ใหบริการไปยังโรงงานสถานประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด
ระยอง
• บริษัทนําแอพลิเคชั่นมาใชในการเดินรถเพื่อใหนักขับสามารถใช Tablet หรือ Smartphone บันทึกขอมูล
การเดินรถตางๆ และสงตอขอมูลแบบออนไลนมายังศูนยควบคุมการเดินรถแบบ Real time ซึ่งปจจุบัน
อยูระหวางการทดลองระบบ และคาดวาจะใชงานไดในไตรมาสที่ 2 ป 2558

2558

• วันที่ 12 มีนาคม 2558 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 มีมติอนุมัติเรื่องที่สําคัญ ดังนี้
หนาที่ 1.1 - 3

บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)

ป

รายละเอียด
− จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 443,130 บาท
− จายเงินปนผลจํานวน 30.00 ลานบาท
− เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 30.00 ลานบาท ทําให ATP มีทุนจดทะเบียนรวม 70.00 ลานบาท
• วันที่ 14 มีนาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1 ป 2558 มีมติอนุมัติเรื่องที่สําคัญ ดังนี้
− อนุมัติการแปรสภาพจากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชน
− เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว จาก 100.00 บาท เปน 0.25 บาท สงผลใหมีจํานวนหุนสามัญ
เทากับ 280,000,000 หุน
− เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 40.00 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 160,000,000
หุน เพื่อเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) ทําใหบริษัท
มีทุนจดทะเบียนรวม 110.00 ลานบาท
− แกไขชื่อบริษัทจากบริษัท เอทีพี 30 คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เปน บริษัท เอทีพี 30 จํากัด
(มหาชน)
− อนุมัติใหนําหุนสามัญของ ATP เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
เอ็ม เอ ไอ (mai)

หนาที่ 1.1 - 4

