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3.ปั จจัยความเสี่ยง
ผู้ลงทุนควรพิจำรณำปั จจัยควำมเสี่ยง รวมทังรำยละเอี
้
ยดข้ อมูลอื่นๆที่ปรำกฏในเอกสำรฉบับนี ้อย่ำงรอบคอบก่อน
กำรตัดสินใจลงทุน โดยปั จจัยควำมเสี่ยงที่ระบุไว้ ในเอกสำรฉบับนีอ้ ้ ำงอิงจำกข้ อมูลปั จจุบันและคำดกำรณ์ อนำคตเท่ำที่
สำมำรถระบุได้ ซึ่งปั จจัยควำมเสี่ยงที่มีนยั สำคัญบำงประกำร อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อมูลค่ำหุ้นของบริ ษัท โดยปั จจัย
ควำมเสี่ยงที่ระบุไว้ ในเอกสำรฉบับนี ้ มิได้ เป็ นปั จจัยควำมเสี่ยงทังหมดที
้
่มีอยู่ กล่ำวคือ อำจมีปัจจัยควำมเสีย่ งอื่นๆ ที่บริ ษัทยั ง
ไม่อำจทรำบได้ และอำจมีปัจจัยควำมเสี่ยงบำงประกำรที่ บริ ษัทเห็นว่ำไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อบริ ษัทในขณะนี ้ แต่
ในอนำคตอำจกลำยเป็ นปั จจัยควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อรำยได้ ผลกำไร สินทรัพย์ สภำพคล่อง แหล่ง
เงินทุน และโอกำสทำงธุรกิจของบริ ษัท ดังนัน้ ก่อนกำรตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้ วิจำรณญำณในกำรพิจำรณำข้ อมูลอย่ำง
รอบคอบ
นอกจำกนี ้ ข้ อควำมในลักษณะกำรคำดกำรณ์ในอนำคต กำรประมำณกำร ควำมประสงค์ หรื อเจตนำรมณ์ของบริ ษัท
ที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำรฉบับนี ้ อำทิ “แผนกำร” “ประสงค์” “ต้ องกำร” “คำดว่ำ” “เห็นว่ำ” “เชื่อว่ำ” “ประมำณ” “อำจจะ” หรื อคำ
หรื อข้ อควำมอื่นใดในทำนองเดียวกัน เป็ นคำหรื อข้ อควำมที่บง่ ชี ้ถึงสิง่ ที่อำจจะเกิดขึ ้นในอนำคต ซึง่ มีควำมไม่แน่นอน และผลที่
เกิดขึ ้นจริ งอำจแตกต่ำงจำกกำรคำดกำรณ์ได้
3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
3.1.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคานา้ มันเชือ้ เพลิง
น ้ำมันเชื ้อเพลิงจัดเป็ นต้ นทุนหลักที่สำคัญในกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัท โดยบริ ษัทใช้ น ้ำมันดีเซลเป็ นเชื ้อเพลิง ใน
กำรให้ บริ กำรเดินรถ ในปี 2555 ถึง ปี 2557 บริ ษัทมีต้นทุนน ้ำมันเชื ้อเพลิงเท่ำกับ 35.53 ล้ ำนบำท 46.41 ล้ ำนบำทและ 52.60
ล้ ำนบำท ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 25.19 ร้ อยละ 27.62 และ ร้ อยละ 27.87 ของต้ นทุนบริ กำรรวมแต่ละปี ตำมลำดับ ควำมผันผวนใน
รำคำน ำ้ มัน เชื อ้ เพลิง มี ผลกระทบโดยตรงต่อ ผลกำรด ำเนิ น ของบริ ษั ท ทัง้ นี ้ รำคำน ำ้ มัน ขึน้ อยู่กับ อุป สงค์ แ ละอุป ทำนใน
ตลำดโลกเป็ นหลัก โดยมีสภำวกำรณ์ทำงกำรเมืองระหว่ำงประเทศและปั จจัยทำงเศรษฐกิจ รวมไปถึงเหตุกำรณ์สำคัญต่ำงๆ
ทัว่ โลกอำจจะเป็ นปั จจัยรองในกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำน ้ำมันเชื ้อเพลิง ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มีกำรทำสัญญำซื ้อน ้ำมันกับผู้จำหน่ำย
น ้ำมันล่วงหน้ ำ เพื่อบริ หำรควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรผันผวนของรำคำน ้ำมันดีเซล ทำให้ บริ ษัทต้ องนำปั จจัยด้ ำนต้ นทุน
น ้ำมันมำพิจำรณำในกำรกำหนดค่ำบริ กำรเดินรถแก่ลูกค้ ำ ซึ่งบริ ษัทมีรูปแบบกำรกำหนดอัตรำค่ำบริ กำรเดินรถ 3 ประเภท
ได้ แก่ กำรกำหนดอัตรำค่ำบริ กำรแบบคงที่ (Fixed-rate Contract) กำรกำหนดอัตรำค่ำบริ กำรแบบเปลี่ยนแปลงตำมรำคำ
น ้ำมัน (Floating-rate Contract) และกำรกำหนดค่ำบริ กำรเฉพำะค่ำรถและค่ำนักขับ แบบคงที่ต่อเดือน โดยบวกเพิ่ มด้ วย
ค่ำบริ กำรรับ-ส่งตำมจริ งที่ปรับเปลีย่ นตำมรำคำน ้ำมัน
บริ ษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรบริ หำรต้ นทุนน ้ำมัน จึงได้ ใช้ กลยุทธ์ กำรกระจำยควำมเสี่ยงดังกล่ำวโดยแบ่ง
สัดส่วนสัญญำให้ บริ กำรที่กำหนดรำคำคงที่และสัญญำให้ บริ กำรที่เปลีย่ นแปลงตำมรำคำน ้ำมันทีป่ ระมำณร้ อยละ 60 และร้ อย
ละ 40 ของจำนวนสัญ ญำทังหมด
้
ซึ่งลักษณะสัญ ญำที่แตกต่ำงดังกล่ำว สำมำรถช่วยลดผลกระทบจำกควำมเสี่ยงที่อำจ
เกิดขึ ้นจำกควำมผันผวนของรำคำน ้ำมันดีเซลได้ ระดับหนึ่ง กอปรกับสัญญำของลูกค้ ำที่กำหนดอัตรำค่ำบริ กำรแบบคงที่ ระบุ
เงื่อนไขให้ บริ ษัทสำมำรถเจรจำกับลูกค้ ำได้ หำกรำคำน ้ำมันมีกำรเปลีย่ นแปลง รวมถึงกำรกำหนดค่ำบริ กำรเฉพำะค่ำรถและค่ำ
นักขับแบบคงที่ต่อเดือน ซึ่งถือเป็ นกำรสร้ ำงรำยรับที่แน่นอน และยังเป็ นกำรช่วยให้ บริ ษัทสำมำรถรักษำอัตรำกำไรให้ อยู่ใน
ระดับใกล้ เคียงต่อเนื่อง นอกจำกนี ้ รำคำน ้ำมันดีเซลในไทยอยูใ่ นระดับคงที่ตงแต่
ั ้ ปี 2553 ดังแผนภำพข้ ำงล่ำง เนื่องจำกน ้ำมัน
ดีเซลถือเป็ นน ้ำมันที่มีมลู ค่ำเชิงเศรษฐกิจของประเทศไทย เพรำะทังภำคกำรค้
้
ำ กำรขนส่งและกำรเกษตรยังต้ องพึ่งพำน ้ำมัน
ดัง กล่ ำ ว น ำ้ มัน ดี เซลเป็ นสิ น ค้ ำ ควบคุม ในแง่ ข องกำรเก็ บ ภำษี แ ละรำคำที่ ท ำงภำครั ฐ ให้ ค วำมส ำคัญ ตำมประกำศ
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คณะกรรมกำรกลำงว่ำด้ วยรำคำสินค้ ำและบริ กำรและพรบ.ควบคุมนำ้ มันเชือ้ เพลิงพ.ศ.2542 และในอนำคตรำคำนำ้ มัน
เชื ้อเพลิงอำจมีแนวโน้ มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกเทคโนโลยีที่ก้ำวหน้ ำขึ ้นทำให้ ผ้ ผู ลิตน ้ำมันบำงส่วนสำมำรถผลิตน ้ำมัน
จำกกำรสกัดหินน ้ำมัน (Shale Oil Refinery) ได้ ส่งผลให้ มีอปุ ทำนน ้ำมันในโลกเพิ่มขึ ้น กอปรกับกลุม่ ประเทศ OPEC ซึ่งเป็ น
ผู้ผลิตน ้ำมันรำยใหญ่ โดยคิดเป็ น 81% ของทังโลก
้ และปริ มำณกำรผลิตต่อวัน คิดเป็ น 43% ของทังโลกยั
้
งไม่มีนโยบำยในกำร
ลดจำนวนกำรผลิตน ้ำมันต่อวันลง ถึงแม้ ว่ำรำคำน ้ำมันเชื อ้ เพลิงจะลดลงอย่ำงต่อเนื่องในไตรมำสแรกของปี 2558 (ที่มำ:
OPEC Bulletin Commentary January-February 2015)

ที่มำ : รำคำน ้ำมันย้ อนหลัง บริษัท บำงจำกปิ โตรเลียม จำกัด (มหำชน), 2558

นอกจำกนี ้ บริ ษัทเน้ นควำมสำคัญในกำรบริ หำรและควบคุมต้ นทุนน ้ำมันเชื ้อเพลิง โดยนำระบบสำรสนเทศเข้ ำมำใช้
เก็บข้ อมูลของรถแต่ละคันผ่ำนฝ่ ำยปฏิบตั ิกำรที่ดแู ลอย่ำงใกล้ ชิด เพื่อใช้ ในกำรวิเครำะห์และปรับปรุงกำรใช้ น ้ำมันเชื ้อเพลิงใน
รถแต่ละคันให้ มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้ ระบบสำรสนเทศดังกล่ำวช่วยให้ บริ ษัทสำมำรถตรวจสอบข้ อมูลต่ำงๆ ได้ อำทิ
ปริ มำณกำรใช้ น ้ำมันเชือ้ เพลิงของรถโดยสำรและข้ อมูลกำรเดินรถในแต่ละวัน ซึ่งฝ่ ำยบริ หำรสำมำรถนำข้ อมูลดังกล่ำวมำ
วำงแผนและปรับปรุงรูปแบบกำรให้ บริ กำรให้ มีกำรใช้ น ้ำมันอย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสม อำทิ กำรลดตำรำงกำรเดินรถที่
ไม่ก่อให้ เกิดรำยได้ เป็ นต้ น นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังมีโครงกำรอบรมพฤติกรรมกำรขับขี่ที่ถกู ต้ องแก่นกั ขับ ซึ่งจัดโดยบริ ษัทผลิต
รถยนต์ โดยสำรชัน้ นำ เช่น กำรใช้ ควำมเร็ วที่เหมำะสม และขันตอนกำรขั
้
บขี่ ที่ถูกวิธี ซึ่งจะช่วยให้ ลดค่ำใช้ จ่ำยด้ ำนนำ้ มัน
เชือ้ เพลิงได้ ในระดับหนึ่ง ทังนี
้ ้ กำรบริ หำรต้ นทุนน ้ำมันเชื ้อเพลิงและกำรพัฒนำบุคลำกรดังกล่ำวคำดว่ำจะลดต้ นทุนน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงลงได้ ร้อยละ 5 ถึงร้ อยละ 10 โดยประมำณ และลดควำมเสีย่ งจำกควำมผันผวนในรำคำน ้ำมันเชื ้อเพลิงของธุรกิจอีก
ทำงหนึง่ ดังนัน้ บริ ษัทมีควำมเชื่อมัน่ ว่ำจะได้ รับผลกระทบจำกควำมเสีย่ งดังกล่ำวน้ อย
3.1.2

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จาหน่ ายยานพาหนะ
บริ ษัทมีรำยกำรสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ ำงเพื่อกำรดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่จำกกำรสัง่ ซื ้อยำนพำหนะ กำรว่ำจ้ ำงรถโดยสำรร่วม
บริ กำร ค่ำนำ้ มันเชือ้ เพลิง และค่ำกรมธรรม์ รถยนต์ ซึ่งบริ ษัทจะสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ ำงจำกผู้จำหน่ำย และ/หรื อผู้รับจ้ ำงที่มีชื่อ อยู่ใน
ทะเบี ยน Vendor List ของบริ ษั ท โดยบริ ษัท จะทำกำรพิ จำรณำคัด เลือ กผู้จำหน่ำยและผู้รับจ้ ำงตำมควำมเหมำะสมของ
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ประเภทงำนที่จะใช้ บริ กำร ซึ่งที่ผำ่ นมำบริ ษัทลงทุนยำนพำหนะเพื่อกำรขนส่งอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนรูปแบบกำรจัดหำยำนพำหนะ
เพื่อกำรขนส่ง 2 รู ปแบบ ได้ แก่ กำรซื ้อคัชซี อะไหล่และเครื่ องยนต์เพื่อนำมำประกอบเป็ นรถโดยสำร และกำรสัง่ ซื ้อรถโดยสำร
ใหม่จำกตัวแทนผู้จำหน่ำยยำนพำหนะโดยตรง ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ ปี 2557 เป็ นต้ นมำ บริ ษัทไม่มีนโยบำยให้ บริ กำรด้ วยรถประกอบ
แล้ ว โดยได้ ลงทุนรถโดยสำรใหม่ (รถบัส) จำนวน 25 คัน ผ่ำนกำรสัง่ ซื ้อจำกผู้จำหน่ำยรำยหนึ่งคิดเป็ นสัดส่วนมำกกว่ำร้ อย
ละ 30 ของมูลค่ำกำรสัง่ ซื ้อและสัง่ จ้ ำงรวม ซึ่งผู้จำหน่ำยดังกล่ำวไม่มีควำมเกี่ยวข้ องใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมกำร กรรมกำรผู้มี
อำนำจลงนำม และผู้บริ หำรของบริ ษัท ดังนัน้ บริ ษัทจึงอำจได้ รับควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผู้จำหน่ำยรถโดยสำรรำยใหญ่
ดังกล่ำว หำกผู้จำหน่ำยงดจำหน่ำยรถโดยสำรให้ กบั บริ ษัท หรื อไม่สำมำรถจำหน่ำยสินค้ ำดังกล่ำวให้ กบั บริ ษัทได้ จำกสำเหตุ
ภำยในของผู้จำหน่ำยเอง
กำรให้ บริ กำรของบริ ษัทส่วนใหญ่ เป็ นกำรให้ บริ กำรผ่ำนรถบัสโดยสำร ซึ่งที่ผำ่ นมำบริ ษัทสัง่ ซื ้อรถบัสโดยสำร
จำกตัวแทนผู้จำหน่ำยยำนพำหนะรำยดังกล่ำวต่อเนื่องทุกปี โดยบริ ษัทจะขอรับกำรสนับสนุนวงเงินสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำ
ทำงกำรเงินเพื่อจ่ำยชำระค่ำยำนพำหนะทันที ทำให้ บริ ษัทมีประวัติที่ดีกบั ผู้จำหน่ำยรำยดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง แต่หำกบริ ษัท
ไม่สำมำรถสัง่ ซื ้อยำนพำหนะจำกผู้จำหน่ำยรำยดังกล่ำวได้ หรื อผู้จำหน่ำยรำยดังกล่ำวงดจำหน่ำยให้ กบั บริ ษัทด้ วยเหตุผล
ภำยใน บริ ษัทก็ยงั คงสำมำรถจัดซื ้อยำนพำหนะในลักษณะเดียวกันกับตัวแทนผู้จำหน่ำยรำยอื่น ที่สำมำรถประกอบรถให้ มี
คุณสมบัติเป็ นไปตำมที่ต้องกำรได้ นอกจำกนี ้ ปั จจุบนั บริ ษัทมีกำรสัง่ ซื ้อยำนพำหนะในลักษณะเดี ยวกันกับผู้จำหน่ำยรำยอื่น
แล้ ว ดังนัน้ บริ ษัทจึงมัน่ ใจว่ำจะได้ รับควำมเสีย่ งในประเด็นดังกล่ำวน้ อย
3.1.3

ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มลูกค้ าจานวนน้ อยรายและอยู่ในวงจากัด
บริ ษัทดำเนินธุรกิจให้ บริ กำรเดินรถโดยสำรแก่โรงงำนในเขตนิคมอุตสำหกรรมและพื ้นที่ใกล้ เคียงเป็ นหลัก อำทิ
นิค มอุต สำหกรรมอมตะนคร นิ ค มอุตสำหกรรมโรจนะ และนิค มอุต สำหกรรมอี สเทิ ร์น ซีบ อร์ ด เป็ นต้ น โดยมี รำยได้ จำก
ให้ บริ กำรเดินรถระหว่ำงปี 2555 ถึง ปี 2557 เท่ำกับ 170.95 ล้ ำนบำท 206.14 ล้ ำนบำท และ 234.31 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 99.92 ร้ อยละ 99.70 และร้ อยละ 99.77 ของรำยได้ รวมในแต่ละปี และแบ่งออกเป็ นรำยได้ จำกรถโดยสำรของบริ ษัท
ระหว่ำงปี 2555 ถึง ปี 2557 เท่ำกับ 103.74 ล้ ำนบำท 135.07 ล้ ำนบำท และ 161.95 ล้ ำนบำท และรำยได้ จำกรถร่ วมบริ กำร
เท่ำกับ 67.21 ล้ ำนบำท 71.07 ล้ ำนบำท และ 72.36 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ซึง่ ณ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษัทมีจำนวนลูกค้ ำ 21
รำย ที่ให้ บริ กำรเดินรถอยู่ และรำยได้ มำกกว่ำร้ อยละ 20 เกิดจำกลูกค้ ำหลัก จำนวน 2 รำย ลักษณะกำรให้ บริ กำรเดินรถจะ
ดำเนินกำรในรูปแบบของสัญญำให้ บริ กำรเดินรถ ซึ่งขึ ้นอยู่กบั รำคำ ข้ อตกลง ควำมต้ องกำรและนโยบำยภำยในของลูกค้ ำแต่
ละรำย ส่วนระยะเวลำของสัญญำบริ กำรมีตงแต่
ั ้ 1-5 ปี สัญญำให้ บริ กำรกับลูกค้ ำรำยใหญ่บำงรำยจะทยอยสิ ้นสุดลงตังแต่
้ ปี
2558 เป็ นต้ นไป และปั จจุบนั อยู่ระหว่ำงเจรจำกับลูกค้ ำหลักจำนวน 1 รำยเพื่อต่อสัญญำฉบับใหม่ หำกลูกค้ ำไม่พิจำรณำต่อ
สัญ ญำอำจเกิดผลกระทบต่อ ผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท ในกรณี ที่ไม่สำมำรถหำลูกค้ ำรำยใหม่เข้ ำมำทดแทนได้ ดังนัน้
บริ ษัทจึงอำจได้ รับผลกระทบจำกควำมเสีย่ งจำกกลุม่ ลูกค้ ำจำนวนน้ อยรำยและอยูใ่ นวงจำกัด
บริ ษัท ตระหนักถึงควำมเสีย่ งดังกล่ำวและมีแผนงำนที่ชดั เจนในกำรรักษำลูกค้ ำรำยเดิมและหำลูกค้ ำรำยใหม่เข้ ำ
มำทดแทนเพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้ ำในมือและลดกำรพึ่งพิงรำยได้ จำกลูกค้ ำ รำยใหญ่บำงรำย ทังนี
้ ้ บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่ำโอกำสที่จะ
สูญเสียลูกค้ ำปั จจุบนั มีน้อย เนื่องจำกบริ ษัทมีกำรให้ บริ กำรลูกค้ ำรำยใหญ่จำนวน 2 รำย เป็ นระยะเวลำ 8 ปี ซึง่ มีกำรให้ บริ กำร
กำรเดินรถอย่ำงต่อเนื่องและยำวนำน สำหรับกำรขยำยฐำนลูกค้ ำ บริ ษัทได้ มีกำรจัดหำลูกค้ ำรำยใหม่อย่ำงสม่ำเสมอทังใน
้
เขตนิคมอุตสำหกรรมและพื ้นที่ใกล้ เคียงในภำคตะวันออก โดยมีกำรกำหนดรำคำและระยะเวลำสัญญำบริ กำรที่เป็ นไปตำม
ควำมเหมำะสมของลูกค้ ำแต่ละรำย จำกกำรสำรวจในเบือ้ งต้ น ปั จจุบันบริ ษัทมีส่วนแบ่งกำรตลำดอยู่ที่ร้อยละ 2 คิดจำก
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จำนวนประชำกรในภำคกำรผลิตอุตสำหกรรมของพื ้นที่ 4 จังหวัดหลัก ในเขตภำคตะวันออกทังหมด
้
(ที่มำ : ข้ อมูลจำกฝ่ ำย
บริ หำร) ทำให้ มั่นใจได้ ว่ำ บริ ษั ทจะสำมำรถเพิ่มส่วนแบ่งทำงกำรตลำดในอนำคต ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจำกควำมเสี่ยง
ดั ง กล่ ำ วได้ นอกจำกนี ้ บริ ษั ท มี ก ำรกระจำยควำมเสี่ ย งโดยกำรจั ด หำลู ก ค้ ำในหลำยกลุ่ ม อุ ต สำหกรรม (Industry
Diversification) เพื่อลดควำมเสีย่ งทีล่ กู ค้ ำรำยใหญ่ในกลุม่ ธุรกิจเดียวกันจะไม่ตอ่ สัญญำเนื่องจำกผลของสภำวะเศรษฐกิจใน
ขณะนันๆ
้ ซึ่งอำจนำไปสูค่ วำมเสี่ยงในควำมไม่ตอ่ เนื่องของรำยได้ ในภำวะเศรษฐกิจตกต่ำ โดยรำยละเอียดเพิ่มเติมระบุไว้ ใน
หัวข้ อ 3.1.4 ปั จจัยควำมเสีย่ งเนื่องจำกควำมไม่ตอ่ เนื่องของรำยได้ หรื อควำมไม่แน่นอนของรำยได้
ในปั จจุบันประเทศไทยอยู่ในระยะฟื ้นตัวทำงเศรษฐกิจและจะเข้ ำสู่กำรเปิ ดเขตกำรค้ ำเสรี อำเซียน (AEC) ใน
อนำคตอันใกล้ ผลจำกกำรเปิ ดเขตกำรค้ ำเสรี จะทำให้ เขตอุตสำหกรรมทังในไทยและประเทศเพื
้
่อนบ้ ำ นเกิดกำรขยำยตัวทำง
เศรษฐกิจอย่ำงรวดเร็ ว ส่งผลให้ ธุรกิจต่ำงๆที่เกี่ยวข้ องมีกำรเติบโตตำมอย่ำงเป็ นลำดับ ซึ่งบริ ษัทเชื่อว่ำ ธุรกิจให้ บริ กำรเดินรถ
โดยสำรจะมีควำมต้ องกำรเพิ่มขึ ้น ดังนัน้ ประชำคมอำเซียนและเศรษฐกิจที่กำลังฟื น้ ตัวถือเป็ นโอกำสทำงธุรกิจที่สำคัญในกำร
ขยำยฐำนลูกค้ ำในส่วนของธุรกิจเกี่ยวกับกำรให้ บริ กำรเดินรถโดยสำร และสำมำรถช่วยลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว ทำให้ โดยรวม
แล้ ว ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษัท มัน่ ใจว่ำจะได้ รับผลเสียหำยจำกควำมเสีย่ งดังกล่ำวน้ อย
3.1.4 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนนักขับ
บริ ษัทมีนกั ขับในปี 2555 ถึง ปี 2557 จำนวน 71 คน จำนวน 93 คน และจำนวน 115 คน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
73.19 ร้ อย ละ 72.66 และร้ อยละ 74.19 ของจำนวนพนักงำนทังหมด
้
ตำมลำดับ ซึ่งสอดคล้ องกับกำรเพิ่มขึ ้นของจำนวนรถที่
ให้ บริ กำร นักขับจึงเป็ นหัวใจสำคัญของบริ ษัทในกำรขับเคลื่อนบริ ษัท ให้ ก้ำวไปข้ ำงหน้ ำ บริ ษัทจึงมีกำรกำหนดค่ำตอบแทน
และสวัสดิกำรต่ำงๆที่เหมำะสมเพียงพอ เนื่องจำกกำรพัฒนำนักขับให้ ผำ่ นมำตรฐำนกำรขับที่ปลอดภัย และมีควำมชำนำญใน
กำรออกปฏิบตั ิงำนต้ องใช้ ระยะเวลำนำน ทังยั
้ งมีกฎข้ อบังคับด้ ำนร่ำงกำยและควำมพร้ อมในกำรปฏิบตั ิงำนที่รัดกุม เป็ นเหตุให้
อัตรำกำรหมุนเวียนบุคลำกรด้ ำนนักขับอยู่ในระดับที่สงู ซึ่งบริ ษัทมีกำรเพิ่มและทดแทนจำนวนนักขับอยู่เสมอเพื่อรองรับกำร
เติบโตของธุรกิจให้ บริ กำรเดินรถโดยสำรไม่ประจำทำง หำกบริ ษัทขำดแคลนนักขับที่ดีและมีคณ
ุ ภำพหรื อ ภำวะขำดแคลนนัก
ขับไม่เพียงพอกับกำรให้ บริ กำร ก็อำจจะกระทบควำมสำมำรถในกำรสร้ ำงรำยได้ ของกิจกำร
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรรักษำนักขับที่มีคุณภำพ และปริ มำณนักขับให้ เพียงพอต่อกำรให้ บริ กำร โดยกำร
กำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับกำรทำงำนของนักขับ ทำให้ นกั ขับมีกำรรับประกันรำยได้ ต่อเดือนและให้ สวัสดิกำรต่ำงๆ
รวมไปถึงกำรสร้ ำงแรงจูงใจแก่นกั ขับโดยกำรให้ รำงวัลแก่นกั ขับที่สำมำรถปฏิบตั ิได้ ตำมมำตรฐำนกำรให้ บริ กำรของบริ ษัทและ
มีควำมประพฤติเป็ นไปตำมข้ อกำหนดที่วำงไว้ อำทิ กำรเข้ ำงำนตรงเวลำ และกำรรับส่งในจุดรับส่งที่ลกู ค้ ำกำหนดในเวลำนัด
หมำย มำตรฐำนขับขี่เชิงป้องกันอย่ำงปลอดภั ย มำตรฐำนกำรใช้ ควำมเร็ ว และกำรตรวจสุขภำพผ่ำนหลักเกณฑ์ ที่ บริ ษั ท
กำหนด อำทิ กำรปลอดแอลกอฮอล์และสำรเสพติด เป็ นต้ น นอกจำกนี ้ ในกรณีที่เกิดควำมไม่เพียงพอของนักขับ บริ ษัทก็จะมี
กำรจัดหำพนักงำนในหลำยช่องทำง อำทิ กำรติดประกำศรับสมัคร กำรชักชวนจำกพนักงำนในกำรแจ้ งชั กชวนบุคคลที่มี
ศักยภำพ โดยบริ ษัทจะตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติต่ำงๆ ก่อนรับเข้ ำมำทำงำนผ่ำนช่องทำงของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ
อำทิ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ กรมกำรขนส่ง และกรมกำรจัดหำงำน เป็ นต้ น จำกนันนั
้ กขับจะเข้ ำสูร่ ะบบกำรฝึ กอบรมของ
บริ ษัท เพื่อพัฒนำทักษะและผลักดันบุคลำกรในส่วนนี ้ให้ มีคณ
ุ ภำพเพียงพอในกำรปฏิบตั ิงำน
นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังมีฝ่ำยปฏิบตั ิกำรที่สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ เหมือนนักขับหลัก เพื่อใช้ ปอ้ งกันภำวะขำดแคลนนัก
ขับฉุกเฉินหรื อกรณีที่นกั ขับหลัก จำนวนมำกไม่สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ โดยนักขับทดแทนเป็ น นักขับที่มีคุณสมบัติผ่ำนพ.ร.บ.
หน้ ำที่ 3 - 4
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ขนส่งสำหรับรถโดยสำรทุกประกำร ทำให้ โดยรวมแล้ วในช่วงที่ผ่ำนมำของบริ ษัท พบว่ำ บริ ษัทไม่เคยประสบผลกระทบจำก
ควำมเสีย่ งกำรขำดแคลนนักขับแต่อย่ำงใดและมัน่ ใจว่ำจะได้ รับผลกระทบจำกควำมเสีย่ งดังกล่ำวน้ อย
3.1.5 ความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ ต่อเนื่องของรายได้ หรือความไม่ แน่ นอนของรายได้
บริ ษั ท มี รำยได้ ห ลัก มำจำกกำรให้ บ ริ ก ำรเดิ น รถโดยสำรไม่ป ระจ ำทำงรับ -ส่ง พนัก งำนแก่ ลูก ค้ ำในเขตนิ ค ม
อุตสำหกรรมและพื ้นที่โดยรอบ ซึ่งแบ่งออกเป็ นรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรเดินรถโดยสำรของบริ ษัท และรถร่วมบริ กำร โดยในปี
2557 บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรด้ วยรถโดยสำรของบริ ษัทและรถร่ วมบริ กำรคิดเป็ นร้ อยละ 68.96 และร้ อยละ 30.81
ของรำยได้ รวมในปี 2557 ตำมลำดับ
อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทอำจมีควำมเสี่ยงจำกควำมไม่ตอ่ เนื่องของรำยได้ เนื่องจำกสัญญำให้ บริ กำรเดินรถโดยสำรของ
บริ ษัท มีระยะเวลำตังแต่
้ 1 ถึง 5 ปี และหำกสัญญำสิ ้นสุดลงจะทำให้ บริ ษัท ต้ องแบกรับภำระค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆที่เป็ นต้ นทุนคงที่
อำทิ ค่ำใช้ จ่ำยด้ ำนบุคลำกรโดยเฉพำะนักขับทีม่ ีกำรว่ำจ้ ำงสัญญำงำนประจำ
บริ ษัทตระหนักถึงควำมเสีย่ งและเพื่อเป็ นกำรลดควำมเสีย่ งที่อำจเกิดขึ ้นจำกควำมไม่ตอ่ เนื่องของรำยได้ จึงมีกำร
กำหนดแผนป้องกันควำมเสีย่ งไว้ ดังนี ้
1. กระจำยกลุม่ ลูกค้ ำตำมพื ้นที่และประเภทธุรกิจของลูกค้ ำ โดยบริ ษัทมีนโยบำยที่กระจำยฐำนลูกค้ ำไปสูน่ ิคม
อุตสำหกรรมอื่นหรื อพื ้นที่อื่น และเพิ่มฐำนลูกค้ ำในธุรกิจประเภทต่ำงๆที่มีควำมต้ องกำรที่ใช้ บริ กำรกำรเดิน
รถโดยสำรไม่ประจำทำงของบริ ษัท เพื่อป้องกันและกระจำยควำมเสี่ยงจำกควำมไม่ต่อเนื่องของรำยได้ อนั
เกิดจำกปั จจัยทังภำยนอกและภำยในของลู
้
กค้ ำ
2. รั ก ษำนโยบำยด้ ำนคุ ณ ภำพงำนและกำรให้ บริ ก ำรแก่ ลู ก ค้ ำ ทั ง้ ในด้ ำนของควำมปลอดภั ย ควำม
สะดวกสบำย และควำมน่ำเชื่อถือ เพื่อสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ และควำมไว้ วำงใจกับลู กค้ ำ โดยจะเห็นได้ จำก
ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำน บริ ษัท ได้ มี กำรนำเทคโนโลยี สำรสนเทศต่ำงๆมำใช้ กับ กระบวนกำรเดิ น รถ เช่ น
โปรแกรมกำรติ ด ตำมและตรวจสอบสถำนะกำรเดิ น รถและกล้ องวงจรปิ ด รั ก ษำควำมปลอดภัย (GPS
Tracking & 24/7 Monitoring system) นอกจำกนั น้ บริ ษั ท ยัง จัด อบรมนัก ขับ ซึ่ ง ถื อ เป็ นหัว ใจในกำร
ขับเคลื่อนธุรกิ จ ทุกคนในด้ ำนของเทคนิ คกำรขับ (Technical Skill) และเทคนิ คกำรสื่อสำรกับ ผู้โดยสำร
(Communication Skill) เพื่อควบคุมสถำนกำรณ์ หรื อป้องกันอุบตั ิเหตุที่ไม่พึงประสงค์ที่อำจเกิดขึ ้น รวมไป
ถึงกำรตรวจสอบควำมพร้ อมในกำรทำงำนของนักขับ (Health and Alcohol Check) เพื่อสร้ ำงควำมเชื่อมัน่
แก่ลกู ค้ ำในกำรให้ บริ กำรจนเกิดกำรโฆษณำแบบปำกต่อปำก (Word of mouth) และนำไปสูก่ ำรต่อสัญญำ
บริ กำร (Renew contract) จำกกลุม่ ลูกค้ ำทังรำยเดิ
้
มและรำยใหม่
3. บริ ษัทมีกำรจัดทำงบประมำณต้ นทุนค่ำใช้ จ่ำยในกำรให้ บริ กำรเดินรถแก่ทำงลูกค้ ำ (Project Budgeting)
ทำให้ สำมำรถประเมินค่ำใช้ จ่ำยในแต่ละสัญญำและสำมำรถวำงแผนกำรจัดกำรในด้ ำนกำรขนส่งบุคลำกรที่
ตำมฐำนะทำงกำรเงินและสภำพคล่องของลูกค้ ำแต่ละรำย ซึ่งบริ ษัทสำมำรถนำข้ อมูลนีไ้ ปวิเครำะห์ และ
เสนอสัญญำให้ บริ กำรและวำงแผนกำรให้ บริ กำรได้ อย่ำงเหมำะสม ซึง่ ถือเป็ นจุดแข็งอย่ำงหนึง่ ที่ทำให้ ลกู ค้ ำ
มีควำมเชื่อมัน่ ต่อบริ ษัท
ดังนัน้ บริ ษั ทจึง เชื่ อ มั่นว่ำ แผนกำรดำเนินธุรกิ จข้ ำงต้ น สำมำรถดึงดูดลูกค้ ำได้ ในระยะยำวและช่วยลด
ผลกระทบจำกควำมเสีย่ งดังกล่ำวได้
3.1.6 ความเสี่ยงจากการแข่ งขันในธุรกิจ
ประเทศไทยถือเป็ นหนึ่งในศูนย์กลำงอุตสำหกรรมของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งอัตรำเติบโตของพื ้นที่
อุตสำหกรรมสูงกว่ำประเทศในภูมิภำคเดียวกัน ส่งผลให้ ธุรกิ จที่เกี่ ยวข้ องต่ำงๆมีกำรขยำยตัว มำกขึ ้น โดยธุรกิจ ให้ บริ กำร
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นับเป็ นธุรกิ จหนึ่งที่มีกำรขยำยตัว ตำมสภำพเศรษฐกิ จ โดยจะเห็นว่ำ จำนวนผู้ประกอบกำรเข้ ำมำดำเนินธุรกิ จประเภทนี ม้ ี
จำนวนเพิ่มขึ ้นในแต่ละปี จำกกำรสำรวจของกรมขนส่ง พบว่ำ ใบอนุญำตในกำรประกอบกิจกำรกำรเดินรถโดยสำรไม่ประจำ
ทำงเพิ่มขึ ้นจำก 9,801 รำย เป็ น 21,890 รำย ระหว่ำงปี 2552-2557 โดยปกติแล้ ว นอกจำกกำรขอใบอนุญำตเดินรถพำณิชย์
ธุรกิจให้ บริ กำรเดินรถโดยสำรแบบไม่ประจำทำงนันมี
้ ข้อจำกัดในกำรเข้ ำสู่ธุรกิจน้ อย (Low Entry Barrier) เนื่องจำกธุรกิจไม่
ต้ องมีกำรขอสัมปทำนจำกทำงภำครัฐ อีกทังหำกมี
้
จำนวนเงินที่เพียงพอก็สำมำรถเข้ ำมำเป็ นผู้ประกอบกำรได้ โดยส่วนใหญ่
เป็ นกำรแข่งขันด้ ำนรำคำบริ กำร (Price Competition) นอกจำกนี ้ กำรเปิ ดเขตกำรค้ ำเสรี AEC ในปี 2558 อำจทำให้ กลุ่มผู้
แข่งขันจำกต่ำงประเทศที่มีควำมพร้ อมด้ ำนเงินทุนบำงส่วนเข้ ำมำดำเนินธุรกิจให้ บริ กำรเดินรถโดยสำรไม่ประจำทำง ส่งผลให้ ผ้ ู
แข่งขันในธุรกิจประเภทนี ้มำกขึ ้น

ที่มำ : สถิติจำนวนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งและจำนวนผู้ประกอบกำรขนส่ง กรมกำรขนส่ง, 2558

จะเห็นได้ ว่ำ ประเทศไทยมีผ้ ปู ระกอบกำรที่มีศกั ยภำพในกำรประกอบธุรกิจเดินรถโดยสำรจำนวนมำก แต่ยงั มีผ้ ู
แข่ง ขัน จ ำนวนน้ อ ยรำยที่ มี ศัก ยภำพในกำรลงทุน และกำรบริ ห ำรจัด กำรด้ ำ นกำรให้ บ ริ ก ำรรั บ ส่งผู้โดยสำรในเขตนิ ค ม
อุตสำหกรรมภำคตะวันออก อีกทัง้ อุตสำหกรรมกำรเดินรถโดยสำรดังกล่ำวยังมีข้อจำกัดในกำรเข้ ำถึงแหล่งเงินทุน เนื่องจำก
ปกติแล้ วรถบัสโดยสำรที่ซื ้อขำยจะมีสภำพคล่องต่ำ ส่งผลให้ มีเงื่อนไขจำนวนมำกในกำรเข้ ำถึงแหล่งทุน เช่น กำรกู้ยืม
นอกจำกนี ้ บริ ษั ทสำมำรถสร้ ำงจุดแข็งและควำมแตกต่ำ งที่ชัดเจนในด้ ำนคุณ ภำพ โดยนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำประยุกต์ในกำรจัดทำสถิติและข้ อมูลต่ำงๆ เช่น ข้ อมูลกำรเดินรถ เพื่อปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรบริ กำรให้ ดี
ยิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้ บริ ษัทยังมีกำรจัดอบรมบุคลำกรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรขับขี่ของนักขับ รวมไปถึงกำรใช้ รถโดยสำรใหม่ที่ออกแบบ
มำเพื่อรองรับกำรขนส่งบุคลำกรในเขตอุตสำหกรรม ทำให้ บริ ษัทสำมำรถดึงดูดกลุ่มลูกค้ ำที่คำนึงถึงปั จจัยด้ ำนคุณภำพและ
ควำมปลอดภัยของบุคลำกร ซึ่ง นำไปสูค่ วำมเชื่อมัน่ ในกำรให้ บริ กำร (Brand Loyalty) และเกิดกำรโฆษณำแบบปำกต่อปำก
(Word of mouth) ระหว่ำงธุรกิจในเขตนิคมอุตสำหกรรม ส่งผลให้ บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรมำกขึ ้นในแต่ละปี ตำม
แผนภำพข้ ำงล่ำง
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ที่มำ : งบกำรเงินบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน), 2555, 2556, และ 2557

อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทได้ ตระหนักถึงควำมเสี่ยงและเพื่อเป็ นกำรลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว บริ ษัทจึงกำหนดแผนป้องกัน
ควำมเสี่ ย ง โดยใช้ น โยบำยกำรเพิ่ ม ขีด ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่ สูงขึน้ อำทิ กำรให้ บ ริ กำรรถโดยสำรที่ห ลำกหลำย
(Product Variety) รูปแบบกำรให้ บริ กำรที่เหมำะสมกับงบประมำณและควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ (Product Design) และกำร
ให้ คำปรึ กษำต้ นทุนค่ำใช้ จ่ำยของลูกค้ ำด้ ว ยประมำณกำรค่ำใช้ จ่ำยต่อหัวที่เหมำะสม (Optimising Cost per man) เพื่อให้
ลูกค้ ำสำมำรถใช้ บริ กำรด้ วยต้ นทุนที่สมเหตุสมผลโดยคงไว้ ซึ่ง คุณ ภำพด้ ำนควำมปลอดภัย ควำมสะดวกสบำยและควำม
น่ำเชื่อถือ ซึง่ เป็ นกำรป้องกันควำมเสีย่ งจำกกำรแข่งขันของคูแ่ ข่งอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.2 ความเสี่ยงด้ านการเงิน
3.2.3 ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึน้ ของอัตราดอกเบีย้
ในปั จ จุบัน บริ ษั ท มี กำรทำสัญ ญำเช่ำ ทำงกำรเงิ น หรื อ เงิน กู้ยื ม กับ สถำบันทำงกำรเงิน ต่ำงๆเพื่ อรองรับ กำร
ขยำยตัวของธุรกิจ โดยระหว่ำงปี 2555 ถึง ปี 2557 บริ ษัทมีหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินที่กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เท่ำกับ 28.12 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 33.54 ล้ ำนบำท และเท่ำกับ 53.12 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 12.87 ร้ อยละ 12.68 และ
ร้ อยละ 15.38 ของมูลค่ำสินทรัพย์รวมในแต่ละปี และมีเงินกู้ระยะสันจำกสถำบั
้
นทำงกำรเงิน เท่ำกับ 5.00 ล้ ำนบำท เท่ำกับ
3.00 ล้ ำนบำท และเท่ำกับ 19.42 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.29 ร้ อยละ 1.13 และร้ อยละ 5.62 ของมูลค่ำสินทรัพย์รวมใน
แต่ละปี ทังนี
้ ้ ต้ นทุนทำงกำรเงินของบริ ษัท ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรชำระดอกเบี ้ยกับสถำบันทำงกำรเงินที่ทำงบริ ษัท ทำสัญญำ
เช่ำทำงกำรเงิน โดยในระหว่ำงปี 2555 ถึง ปี 2557 บริ ษัทมีภำระต้ นทุนทำงกำรเงินเท่ำกับ 8.11 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 10.67 ล้ ำน
บำท และเท่ำกับ 15.21 ล้ ำนบำท ซึ่งคิดเป็ นร้ อย 4.74 ร้ อยละ 5.18 และร้ อยละ 6.49 ของรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร ตำมลำดับ
ดังนัน้ หำกอัตรำดอกเบี ้ยปรับตัวเพิ่มขึ ้น บริ ษัทจะมีภำระต้ นทุนทำงกำรเงินที่เพิ่มขึ ้นในกำรขยำยธุรกิจและอำจกระทบต่อผล
กำรดำเนินของบริ ษัทได้
อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทตระหนักถึงผลกระทบและมีกำรบริ หำรควำมเสี่ยงดังกล่ำว ด้ วยกำรกำหนดมูลค่ำของสัญญำ
บริ กำรให้ สอดคล้ องตำมต้ นทุนภำระทำงดอกเบี ้ยจำกสัญญำทำงกำรเงินและสัญญำเช่ำซื ้อที่ บริ ษัท ใช้ ในกำรลงทุนเพื่อขยำย
รถโดยสำรเพิ่มขึ ้นในกำรกำรลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว อีกทัง้ บริ ษัท มีกำรพิจำรณำอัตรำดอกเบี ้ยที่ใช้ ในสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
และเงินกู้ยืมจำกสถำบันทำงกำรเงินหลำยแห่ง เพื่อเปรี ยบเทียบควำมเหมำะสมในด้ ำนระยะเวลำและมูลค่ำรวมของสัญญำ
กู้ยืม นอกจำกนี ้ กำรจัดหำเงินทุนเพิ่มเติมจำกส่วนของทุนโดยกำรเสนอขำยหุ้นให้ แก่ประชนชนก็ มีส่วนช่วยลดภำระหนี ้และ
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ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบีย้ เช่นเดียวกัน ดังนันบริ
้ ษัท มีควำมเชื่อมัน่ ว่ำควำมเสี่ยงดังกล่ำวจะไม่ส่งผล
กระทบต่อกำรดำเนินงำนมำกนัก
3.2.4 ความเสี่ยงการผิดนัดชาระหนีเ้ นื่องจากมูลค่ าหนีส้ ินหมุนเวียนที่สูงกว่ าสินทรัพย์ หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 2556 และ 2557 บริ ษัท มีหนี ้สินหมุนเวียนสูงกว่ำสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 29.70
ล้ ำนบำท 40.34 ล้ ำนบำท และ 70.94 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ และมีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำน เท่ำกับ 27.81 ล้ ำนบำท
38.26 ล้ ำนบำท และ 57.15 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ สำเหตุของมูลค่ำหนี ้สินหมุนเวียนสูงกว่ำสินทรัพย์หมุนเวียนนัน้ เนื่องจำก
สัญญำเช่ำทำงกำรเงินหรื อสัญญำเช่ำซื ้อยำนพำหนะ เพื่อใช้ ในกำรขยำยธุรกิจนัน้ มีระยะสันกว่
้ ำสัญญำให้ บริ กำรเดินรถ
โดยสำรกับลูกค้ ำ ส่งผลให้ ต้นทุนทำงกำรเงินมำกกว่ำมูลค่ำกำรรั บรู้ รำยได้ ในแต่ละปี ซึ่งปั จจัยดังกล่ำวทำให้ เกิดข้ อสงสัย
เกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนต่อเนื่องบริ ษัท และบริ ษัท อำจได้ รับผลกระทบจำกควำมเสี่ยงกำรผิดนัดชำระหนี ้
(Default Risk) หำกไม่มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนที่เพียงพอต่อหนี ้สินหมุนเวียนที่ถึงกำหนดชำระ
บริ ษัทตระหนักถึงควำมเสีย่ งดังกล่ำวและเพื่อเป็ นกำรลดควำมเสีย่ งดังกล่ำว บริ ษัทได้ มีกำรพิจำรณำทำงเลือกใน
กำรระดมทุนหรื อกู้ยืมเงินโดยกำรออกเครื่ องมือทำงกำรเงิน อำทิ ตัว๋ แลกเงิน (Bill of Exchange) เป็ นต้ น เพื่อลดควำมเสี่ยง
กำรขำดสภำพคล่องทำงกำรเงินและใช้ เป็ นเงินหมุนเวียนในกิจกำร นอกจำกนี ้ มูลค่ำรำยได้ จำกสัญญำบริ กำรจะทยอยรับรู้
เพิ่มขึ ้นเมื่อสัญญำเช่ำทำงกำรเงินดำเนินไประยะหนึ่งหรื อสิ ้นสุดลง โดยจำนวนหนี ้สินหมุนเวียนที่มีมลู ค่ำมำกกว่ำกระแสเงิน
สดจำกกำรดำเนินงำนเกิดขึ ้นมำกในปี 2557 เนื่องจำกในปี 2557 มีกำรลงทุนเพิ่มจำนวนรถโดยสำรจำนวนมำก เพื่อรองรับ
กำรขยำยตัวของธุรกิจ ทังนี
้ ้ ที่ผำ่ นมำพบว่ำ บริ ษัทมีมลู ค่ำกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนมำกกว่ำต้ นทุนทำงกำรเงินมำโดย
ตลอด ทำให้ กิจกำรมีควำมเชื่อมัน่ ในกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
นอกจำกนี ้ กำรจัดหำเงินทุนจำกกำรเสนอขำยหุ้นแก่บคุ คลทัว่ ไปจะเพิ่มปริ มำณเงินทุนหมุนเวียนในบริ ษัท ให้
เพียงพอกับควำมต้ องกำรเงินทุนหมุนเวียนในแต่ละปี ดังนัน้ บริ ษัท เชื่อมัน่ ว่ำจะได้ รับผลกระทบจำกควำมเสีย่ งดังกล่ำวไม่มำก
นัก
3.3 ความเสี่ยงด้ านการบริหาร การจัดการ
3.3.3 ความเสี่ยงด้ านการพึ่งพิงผู้บริหารหลัก
บริ ษัทได้ ก่อตังขึ
้ ้นในปี 2548 โดยมีผ้ บู ริ หำรหลัก คือนำยปิ ยะ เตชำกูล ซึ่งมีประสบกำรณ์ และชื่อเสียงในวงกำร
ธุรกิจมำนำนจนได้ สร้ ำงควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเชื่อมัน่ และควำมสัมพันธ์ อนั ดีกบั ทำงลูกค้ ำของบริ ษัท มำอย่ำงต่อเนื่อง ดังนัน้
กำรเปลีย่ นแปลงผู้บริ หำรหลัก จึงอำจส่งผลกระทบที่ทำให้ บริ ษัท ได้ รับควำมเสีย่ งในกำรดำเนินธุรกิจได้
บริ ษัทตระหนัก ถึงควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิ ดขึ ้น และกำหนดแนวทำงในกำรลดควำมเสี่ยงด้ วยกำรระบุขอบเขต
อำนำจหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบและอำนำจอนุมตั ิในแต่ละตำแหน่งและส่วนงำนอย่ำงชัดเจน โดยมีกำรกระจำยอำนำจในกำร
บริ หำรและกำรจัดกำรอย่ำงเป็ นระบบผ่ำนผังอำนำจอนุมตั ิที่ได้ กำหนดไว้ สร้ ำงกรอบแนวทำงในกำรสร้ ำงบุคลำกรของบริ ษัท
ขึน้ มำทดแทนด้ ว ยกำรส่งอบรมในหลัก สูต รต่ ำงๆเพื่ อ เพิ่ ม ควำมรู้ ควำมสำมำรถ รวมไปถึ งมอบหมำยหน้ ำที่ แ ละควำม
รับผิดชอบต่ำงๆให้ ผ้ มู ีควำมรู้ และควำมสำมำรถและพิจำรณำผลตอบแทนอย่ำงเหมำะสม เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในกำรปฏิบัติ
หน้ ำที่และลดกำรพึงพิงพนักงำนรำยใดรำยหนึ่งโดยเฉพำะ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบำยสรรหำบุคลำกรที่ควำมรู้ ควำมสำมำรถเข้ ำ
มำร่วมงำนกับบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับแผนธุรกิจอีกด้ วย ดังนัน้ บริ ษัทมัน่ ใจว่ำจะสำมำรถลดควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผู้บริ หำร
หลักและสร้ ำงบริ ษัทอย่ำงยัง่ ยืนโดยลดกำรพึง่ พิงกรรมกำรและผู้บริ หำรหลักได้
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3.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
3.4.3 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอยู่ระหว่ างการยื่นคาขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
บริ ษัท มีควำมประสงค์จะเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ต่อประชำชนในครัง้ นี ้ก่อนที่จะได้ รับทรำบผลกำรพิจำรณำ
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) ในกำรรับหุ้นสำมัญของบริ ษัท เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (“mai”) ทังนี
้ ้ บริ ษัท ได้ ยื่นคำขอให้ รับหุ้นสำมัญของบริ ษัท เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แล้ ว เมื่อ
วันที่ 7 เมษำยน 2558 โดยบริ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จำกัด ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ได้ พิจำรณำคุณสมบัติของ
บริ ษัท ในเบื ้องต้ นแล้ วเห็นว่ำ บริ ษัท และหุ้นสำมัญของบริ ษัท มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมข้ อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ เรื่ อง กำรรับหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้ วย
เกณฑ์กำไร (Profit test) ยกเว้ นคุณสมบัติเรื่ องกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อย ซึ่ง บริ ษัท จะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นสำมัญรำยย่อยไม่
น้ อยกว่ำ 300 รำย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 20 ของทุนชำระแล้ ว ดังนัน้ บริ ษัท ยังคงมีควำมไม่แน่นอนในกำรที่จะ
ได้ รับอนุญำตจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ ห้ นุ สำมัญของบริ ษัท เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ ผู้ลงทุนจึงยังคงมีควำมเสี่ยงเกี่ยวกับสภำพคล่องของหุ้นสำมัญของบริ ษัท ในตลำดรอง หำกหุ้นสำมัญของบริ ษัท ไม่ได้
รับอนุญ ำตให้ เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เนื่องจำกไม่สำมำรถกระจำยหุ้นได้ ครบถ้ วนตำม
หลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ จะทำให้ บริ ษัท มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตำมข้ อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรื อผู้ลงทุน
อำจมีควำมเสีย่ งเกี่ยวกับกำรไม่ได้ รับผลตอบแทนจำกกำรขำยหุ้นได้ ตำมรำคำที่คำดกำรณ์ไว้
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