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16. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
16.1 ผลการดําเนินงาน
ภาพรวมการดําเนินงานที่ผานมา
บริษัทดําเนินธุรกิจใหบริการรถโดยสารไมประจําทาง โดยใหบริการครอบคลุมพื้นที่ในเขตภาคตะวันออก ไดแก จังหวัด
ชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีลูกคาที่ใหบริการรวมกวา 20 ราย มีรถที่
ใหบริการแบงตามประเภท ดังนี้
1. รถโดยสารของบริษัท : หมายถึงรถโดยสารที่เปนทรัพยสินของบริษัท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมี
รถใหบริการรวมทั้งสิ้นจํานวน 120 คัน ประกอบดวย รถบัสจํานวน 110 คัน รถมินิบัส
จํานวน 2 คัน และรถตูจํานวน 8 คัน
2. รถโดยสารรวมบริการ : หมายถึงรถโดยสารจากพันธมิตรรถรวมของบริษัท ซึ่งในป 2557 บริษัทมีพันธมิตรรถ
รวมบริการกวา 80 ราย โดยแตละวัน จะมีจํานวนรถรวมที่ใหบริการแตกตางกันตาม
ความตองการสวนเพิ่มที่นอกเหนือจากสัญญาของลูกคา ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 มีจํานวนรถรวมที่ใหบริการทั้งสิ้น 93 คัน แบงเปนรถบัสจํานวน 12 คัน และรถตู
จํานวน 81 คัน ทั้งนี้ หากลูกคาตองการเปลี่ยนแปลงจํานวนรถที่จะใชบริการ อาทิ การ
เพิ่ม/ลดกะการทํางาน ลูกคาจะตองแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมายังบริษัทลวงหนา
อยางนอย 1 วัน
สําหรับภาพรวมการดําเนินงานของบริษัทตั้งแตป 2555 ถึงป 2557 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการรถโดยสารไม
ประจํ าทางจํ านวน 170.95 ล านบาท 206.14 ล านบาท และ 234.31 ล านบาท ตามลํ าดั บ โดยมี อั ตราการเติ บ โตเฉลี่ ย
(Compound Average Growth Rate) สําหรับชวง 3 ปดังกลาวประมาณรอยละ 11.14 แบงเปนรายไดจากการใหบริการรถ
โดยสารของบริษัทเทากับ 103.74 ลานบาท 135.07 ลานบาท และ 161.95 ลานบาท ตามลําดับ และมีรายไดจากการใหบริการ
รถโดยสารรวมบริการเทากับ 67.21 ลานบาท 71.07 ลานบาท และ 72.36 ลานบาท ตามลําดับ โดยบริษัทมีแนวโนมสัดสวน
รายไดจากการใหบริการดวยรถโดยสารของบริษัทตอรายไดจากการใหบริการรวมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตลอดชวง 3 ปที่ผานมา
ทั้งนี้ บริษัทไมมีนโยบายเพิ่มการลงทุนในรถตูของบริษัท และมีนโยบายการกําหนดสัดสวนการใหบริการระหวางรถโดยสารของ
บริษัทและรถโดยสารรวมบริการที่ประมาณรอยละ 70 และ รอยละ 30 ของรายไดจากการบริการ ซึ่งบริษัทจะลงทุนซื้อ
ยานพาหนะสําหรับขนสง ก็ตอเมื่อมีความเปนไปไดที่แนนอนวาจะไดรับงานจากลูกคาเทานั้น ทั้งนี้ ลูกคากวารอยละ 60 ของ
ทางบริษัทเกิดจากการติดตอเขามาโดยตรงเพื่อขอรับการบริการเดินรถโดยสารรับ-สงพนักงาน
รายได
บริษัทมีรายไดรวมในป 2555 ป 2556 ป 2557 เทากับ 171.08 ลานบาท 206.76 ลานบาท และ 234.85 ลานบาท โดย
แบงเปนรายไดจากการบริการเทากับ 170.95 ลานบาท 206.14 ลานบาท และ 234.31 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 99.92 รอย
ละ 99.70 และรอยละ 99.77 ของรายไดรวม และรายไดอื่น อาทิ รายการดอกเบี้ยรับ รายการกําไรจากการขายทรัพยสินรอตัด
บัญชี ซึ่งเกิดจากการทํารายการขายยานพาหนะแลวเชากลับ (Sale and Leaseback) เปนตน โดยรายไดอื่นในป 2555 ป 2556
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และป 2557 เทากับ 0.13 ลานบาท 0.62 ลานบาท และ 0.54 ลานบาท บาท หรือคิดเปนรอยละ 0.08 รอยละ 0.30 และรอยละ
0.23 ของรายไดรวม ตามลําดับ ทั้งนี้ สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงรายไดของกิจการได ดังนี้
ตารางแสดงรายไดจากการใหบริการเดินรถโดยสารแยกตามประเภทในป 2555 ถึงป 2557
2555
2556
2557
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
รายไดจากการบริการ
1. รถโดยสารของบริษัท
103.74 60.68%
135.07 65.52%
161.95 69.12%
1.1 รถบัส
97.73 57.17%
129.72 62.93%
156.33 66.72%
1.2 รถมินิบัส
0.79 0.46%
0.23 0.11%
1.40 0.60%
1.3 รถตู
5.22 3.05%
5.13 2.49%
4.23 1.80%
2. รถโดยสารรวมบริการ
67.21 39.32%
71.07 34.48%
72.36 30.88%
รวมรายไดจากการใหบริการ
170.95 100.00%
206.14 100.00%
234.31 100.00%
0.13
0.62
0.54
รายไดอื่น
รายไดจากการบริการ
บริษัทมีรายไดจากการบริการในป 2555 ป 2556 และป 2557 เทากับ 170.95 ลานบาท 206.14 ลานบาท และ
234.31 ลานบาท โดยแบงเปน 1) รายไดจากการบริการที่เกิดจากรถโดยสารของบริษัทเทากับ 103.74 ลานบาท 135.07 ลาน
บาท และ 161.95 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 60.68 รอยละ 65.52 และรอยละ 69.12 ของรายไดจากการบริการรวม และ 2)
รายไดจากการบริการที่เกิดจากรถโดยสารรวมบริการเทากับ 67.21 ลานบาท 71.07 ลานบาท และ 72.36 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 39.32 รอยละ 34.48 และรอยละ 30.88 ของรายไดจากการบริการรวม ตามลําดับ ซึ่งจํานวนรถโดยสารของบริษัทที่
ใหบริการสําหรับลูกคาแตละราย จะมีจํานวนตั้งแต 4 คันถึง 16 คัน (สวนใหญเปนรถบัสโดยสาร) ในขณะที่ จํานวนรถโดยสาร
รวมบริการที่ใหบริการสําหรับลูกคาแตละรายมีจํานวนตั้งแต 3 คันถึง 23 คัน (สวนใหญเปนรถตูรวมบริการ) และจํานวน
ประมาณทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความตองการของลูกคาเปนหลัก โดยบริษัทจะลงทุนเพิ่มจํานวนรถโดยสารของบริษัท ก็ตอเมื่อมีความ
เปนไปไดคอนขางแนนอนวาจะไดรับงานจากลูกคา
ในป 2555 บริษัทมีจํานวนรถโดยสารของบริษัทที่ใหบริการเทากับ 74 คัน แบงเปนรถบัส 67 คัน รถมินิบัส 1 คัน
และรถตู 6 คัน โดยมีรถรวมบริการที่เปนพันธมิตรกับบริษัทมีรถเขารวมบริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทากับ 73 คัน
แบงเปนรถบัส 13 คัน และรถตู 60 คัน ซึ่งในป 2555 บริษัทมีรายไดจากการบริการ เทากับ 170.95 ลานบาท โดยเกิดจากการ
ใหบริการดวยรถโดยสารของบริษัทเทากับ 103.74 ลานบาท และรถโดยสารรวมบริการเทากับ 67.21 ลานบาท หรือคิดเปน
สัดสวนตอรายไดจากการบริการเทากับรอยละ 60.68 และรอยละ 39.32 ตามลําดับ โดยรอยละ 57.17 ของรายไดจากการ
ใหบริการรวมเกิดจากการใหบริการดวยรถบัสโดยสารของบริษัท และรอยละ 39.32 เกิดจากการใหบริการดวยรถโดยสารรวม
บริการ ทั้งนี้ ในป 2555 บริษัทมีสัญญาใหบริการกับลูกคาทั้งสิ้น 19 ราย โดยมีลูกคาจํานวน 18 รายมีการใชบริการตอเนื่องถึง
ปจจุบัน

หนาที่ 16 – 2

บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)

ในป 2556 บริษัทมีรายไดจากการบริการ เทากับ 206.14 ลานบาท โดยแบงเปนรายไดที่เกิดจากรถโดยสารของ
บริษัทเทากับ 135.07 ลานบาท และรายไดที่เกิดจากรถโดยสารรวมบริการเทากับ 71.07 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 65.52
และรอยละ 34.48 ของรายไดจากการบริการรวม ตามลําดับ ซึ่งในป 2556 บริษัทมีรายไดจากการบริการเพิ่มขึ้นจากป 2555
เทากับ 35.19 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 20.58 เมื่อเทียบกับป 2555 โดยเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากรถโดยสาร
ของบริษัทเทากับ 31.33 ลานบาท เปนการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการใหบริการดวยรถบัสเทากับ 31.99 ลานบาท ในขณะที่การ
ใหบริการดวยรถมินิบัสและรถตูลดลงเทากับ 0.65 ลานบาท และเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากรถโดยสารรวมบริการเทากับ
3.86 ลานบาท ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของรายไดในป 2556 เปนผลจากปริมาณความตองการใชรถโดยสารรับ-สงพนักงานของลูกคา
สูงขึ้น แมวาจํานวนลูกคาจะเพิ่มขึ้นจากป 2555 เพียง 2 ราย (จากจํานวนลูกคา 19 ราย เปน 21 ราย) ทําใหบริษัทลงทุนซื้อรถ
โดยสารเพิ่มเพื่อรองรับความตองการใชบริการที่เพิ่มขึ้น จากเดิมที่มีจํานวนรถโดยสารใหบริการเทากับ 74 คันในป 2555 เปน
เทากับ 95 คันในป 2556 โดยเปนการลงทุนซื้อรถประกอบจํานวน 7 คันและรถใหมจํานวน 14 คัน แบงเปนรถบัสโดยสารจํานวน
18 คัน รถมินิบัสจํานวน 1 คัน และรถตูจํานวน 2 คัน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีจํานวนรถรวมพันธมิตรที่รวม
ใหบริการรวมเทากับ 91 คัน แบงเปนรถบัสจํานวน 11 คัน และรถตูจํานวน 80 คัน
ในป 2557 บริษัทมีรายไดจากการบริการ เทากับ 234.31 ลานบาท โดยแบงเปนรายไดที่เกิดจากรถโดยสารของ
บริษัทเทากับ 161.95 ลานบาท และรายไดที่เกิดจากรถโดยสารรวมบริการเทากับ 72.36 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 69.12
และรอยละ 30.88 ของรายไดจากการบริการรวม ตามลําดับ โดยในป 2557 บริษัทมีรายไดจากการบริการเพิ่มขึ้นจากป 2556
เทากับ 28.17 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 13.67 เมื่อเทียบกับป 2556 เนื่องจากบริษัทปรับเพิ่มอัตราคาบริการสําหรับ
การใหบ ริการเดิ นรถรับ-ส งพนั กงานของรถโดยสารบางสาย ซึ่ง เปน การปรับ ราคาเพื่ อให สอดคลอ งกับ คาบริการทั่ว ไปใน
ทองตลาด ทําใหรายไดจากรถโดยสารของบริษัทเพิ่มขึ้นเทากับ 26.88 ลานบาท และรายไดจากรถโดยสารรวมบริการเพิ่มขึ้น
เทากับ 1.29 ลานบาท โดยการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการใหบริการดวยรถของบริษัท เกิดจากลูกคาเพิ่มการใชบริการรถบัส
โดยสารของบริษัท ทําใหในป 2557 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการรถบัสโดยสารของบริษัทเพิ่มขึ้นเทากับ 26.61 ลานบาท
ในขณะที่รถมินิบัสมีรายไดเพิ่มขึ้นเทากับ 1.17 ลานบาท และรถตูมีรายไดลดลงเทากับ 0.90 ลานบาท โดยในป 2557 บริษัทได
ลงทุนซื้อรถโดยสารเพิ่มจากป 2556 อีกจํานวน 25 คัน ซึ่งเปนรถบัสใหมทั้งหมด (ตั้งแตป 2557 บริษัทไมมีนโยบายซื้อรถ
ประกอบอีกตอไป) ทําใหบริษัทมีรถโดยสารที่เปนทรัพยสินของบริษัทเพื่อใหบริการรวมทั้งสิ้น 120 คัน แบงเปนรถบัสจํานวน
110 คัน รถมินิบัสจํานวน 2 คัน และรถตูจํานวน 8 คัน ซึ่งการเพิ่มจํานวนรถโดยสารดังกลาว เปนผลจากการมีปริมาณความ
ตองการใชบริการของลูกคารายเดิมที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทไมมีนโยบายขยายการลงทุนในรถตูของบริษัทเพิ่มเติม จากเหตุผลดาน
ความคุมคาในการลงทุน
รายไดอื่น
บริษัทมีรายไดอื่นในป 2555 ป 2556 และป 2557 เทากับ 0.13 ลานบาท 0.62 ลานบาท และ 0.54 ลานบาท ซึ่ง
รายไดอื่นประกอบดวย รายการดอกเบี้ยรับ รายการกําไรจากการขายทรัพยสินรอตัดบัญชี ซึ่งเกิดจากการทํารายการขาย
ยานพาหนะแลวเชากลับ (Sale and Leaseback) ในอดีต โดยป 2555 ถึงป 2557 บริษัทมีกําไรจากการขายทรัพยสินรอตัด
บัญชีเทากับ 0.05 ลานบาท 0.42 ลานบาท และ 0.46 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ ในป 2557 บริษัทไมมีนโยบายการทํา Sale
and Leaseback แตอยางใด
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ตนทุนบริการและกําไรขั้นตน
ตนทุ นบริ การประกอบดวย ตน ทุนบริการของรถโดยสารบริษั ท อาทิ คาน้ํ ามัน เชื้อ เพลิ ง เงินเดือนและสวัส ดิการ
พนักงาน คาเสื่อมราคา คาใชจายเกี่ยวกับรถยนต และคาเบี้ยประกันภัย เปนตน และตนทุนคารถรวมบริการ โดยบริษัทมีตนทุน
บริการในป 2555 ป 2556 และ ป 2557เทากับ 141.04 ลานบาท เทากับ 168.03 ลานบาท และเทากับ 188.74 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 82.50 รอยละ 81.51 และรอยละ 80.55 ของรายไดจากการบริการรวม ตามลําดับ
ในป 2555 บริษัทมีตนทุนบริการเทากับ 141.04 ลานบาท ซึ่งเกิดจากตนทุนบริการของรถโดยสารบริษัทเทากับ 78.11
ลานบาท และตนทุนคารถรวมบริการเทากับ 62.93 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 44.62 และรอยละ 55.38 ของตนทุนบริการใน
ป 2555 ตามลําดับ โดยรายการหลักของตนทุนบริการรถโดยสารของบริษัทไดแก คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาเสื่อมราคา เงินเดือน
และสวัสดิการของพนักงาน คาใชจายเกี่ยวกับรถยนต และคาเบี้ยประกันภัย
ในป 2556 บริษัทมีตนทุนบริการเทากับ 168.03 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากป 2555 เทากับ 26.99 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 19.14 เมื่อเทียบกับป 2555 ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของคาน้ํามันเชื้อเพลิง เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน และคาเบี้ย
ประกันภัย เพิ่มขึ้นเทากับ 17.61 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 32.79 เมื่อเทียบกับป 2555 ในขณะที่ป 2556 บริษัทมีคา
เสื่อมราคาสินทรัพยลดลงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาซากของยานพาหนะสําหรับขนสงเพื่อสะทอนมูลคาที่แทจริงของสินทรัพย
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทไดปรับยอนหลังงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ
สะทอนการเปลี่ยนแปลงมูลคาซากของยานพาหนะสําหรับขนสง ซึ่งผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวถูกบันทึกเปนรายการ
แยกตางหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผูถือหุน ทั้งนี้ ในป 2556 บริษัทมีตนทุนคารถรวมบริการเทากับ 64.64 ลานบาท
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2555 เทากับ 1.71 ลานบาท ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นดังกลาวเกิดจากความตองการใชรถโดยสารรวมบริการของลูกคาที่
เพิ่มขึ้นและการปรับการรับรูรายไดและตนทุนบริการของลูกคาบางรายในป 2555 และป 2556 เปนแบบเต็มป
ป 2557 บริษัทมีตนทุนบริการเทากับ 188.74 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากป 2556 เทากับ 20.71 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
คิดเปนรอยละ 12.32 เมื่อเทียบกับป 2556 ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายการคาน้ํามันเชื้อเพลิง คาเสื่อมราคา เงินเดือนและ
สวัสดิการพนักงาน คาใชจายเกี่ยวกับรถยนต และคาเบี้ยประกันภัย ที่ปรับตัวเพิ่มตามการเพิ่มขึ้นของจํานวนรถของบริษัทที่
ใหบริการดังที่กลาวขางตน โดยเพิ่มขึ้นเทากับ 21.94 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 22.08 เมื่อเทียบกับป 2556 ทั้งนี้ ในป
2557 บริษัทมีตนทุนคารถรวมบริการลดลงเทากับ 1.95 ลานบาท เนื่องจากความตองการใชรถรวมบริการของลูกคาลดลงในป
ดังกลาว
กําไรขั้นตน /
อัตรากําไรขัน้ ตน
รถโดยสารของบริษัท
รถโดยสารรวมบริการ
กําไรขั้นตนรวม

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 55
ลานบาท
%
25.63 24.71%
4.28 6.38%
29.92 17.50%

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 56
ลานบาท
%
31.68 23.45%
6.43 9.05%
38.11 18.49%

ที่มา : ขอมูลจากบริษัท
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สิ้นสุด 31 ธ.ค. 57
ลานบาท
%
35.90 22.17%
9.67 13.37%
45.58 19.45%
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ในป 2555 ป 2556 และป 2557 บริษัทมีกําไรขั้นตนเทากับ 29.92 ลานบาท 38.11 ลานบาท และ 45.58 ลานบาท
หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 17.50 รอยละ 18.49 และรอยละ 19.45 ตามลําดับ ทั้งนี้ บริษัทมีแนวโนมการมีอัตรา
กําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แมวาจะมีการลงทุนซื้อยานพาหนะเพื่อการขนสงสําหรับใหบริการลูกคาเพิ่มขึ้นทุกป ทําให
บริษัทมีตนทุนทางบัญชีเพิ่มขึ้นจากรายการคาเสื่อมราคายานพาหนะสําหรับขนสงและยานพาหนะสําหรับขนสงระหวาง
ประกอบที่เพิ่มขึ้นจากป 2555 ที่มีคาเสื่อมราคาเทากับ 13.01 ลานบาท เปนเทากับ 23.58 ลานบาทในป 2557 รวมถึงตนทุนอื่น
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ อาทิ ตนทุนคาน้ํามันเชื้อเพลิง เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน คาใชจายเกี่ยวกับรถตางๆ และ
คาเบี้ยประกัน ก็ตาม ทัง้ นี้ บริษัทกําหนดอายุการใชงานยานพาหนะสําหรับขนสงโดยประมาณเทากับ 10 ป
ในป 2555 ป 2556 และป 2557 บริษัทมีกําไรขั้นตนจากการใหบริการรถโดยสารของบริษัทเทากับ 25.63 ลานบาท
31.68 ลานบาท และ 35.90 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนจากการใหบริการรถโดยสารของบริษัทเทากับรอยละ 24.71
รอยละ 23.45 และรอยละ 22.17 ตามลําดับ ทั้งนี้ ในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทมีแนวโนมอัตรากําไรขั้นตนลดลงตอเนื่อง เปนผล
จากการขยายการลงทุนในจํานวนรถโดยสารของบริษัท ที่เพิ่มขึ้นจากจํานวน 74 คันในป 2555 เปนจํานวน 95 คันในป 2556
และจํานวน 120 คันในป 2557 ทําใหบริษัทมีตนทุนบริการเพิ่มขึ้นจากคาเสื่อมราคายานพาหนะสําหรับขนสงที่เพิ่มขึ้นจาก
13.01 ลานบาทในป 2555 เปน 17.34 ลานบาทในป 2556 และเปน 23.58 ลานบาทในป 2557 หรือคิดเปนสัดสวนคาเสื่อม
ราคายานพาหนะสําหรับขนสงตอตนทุนบริการเทากับรอยละ 9.22 รอยละ 10.32 และรอยละ 12.49 ตามลําดับ นอกจากนี้
บริษัทยังมีตนทุนบริการเพิ่มจากรายการเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการพนักงานในสวนงานบริการที่เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มจํานวน
รถบริการเพื่อรองรับความตองการของลูกคาที่เพิ่มขึ้นในแตละป
ในป 2555 ป 2556 และป 2557 บริษัทมีกําไรขั้นตนจากการใหบริการรถโดยสารรวมบริการเทากับ 4.28 ลานบาท
6.43 ลานบาท และ 9.67 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนจากการใหบริการรถโดยสารรวมบริการเทากับรอยละ 6.38 รอย
ละ 9.05 และรอยละ 13.37 ตามลําดับ โดยบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนจากการใหบริการดวยรถโดยสารรวมบริการเพิ่มขึ้นตอเนื่อง
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตรากําไรขั้นตนในชวง 3 ปที่ผานมา เปนผลจากการเปลี่ยนแปลงในรายไดและตนทุนตามที่กลาว ซึ่งที่
ผานมา การใหบริการรับ-สงพนักงานกับลูกคาโดยใชรถรวมบริการ ถือเปนการปองกันความเสี่ยงจากการลงทุนในยานพาหนะ
สําหรับขนสงของบริษัทวิธีหนึ่ง สําหรับกรณีที่บริษัทยังไมมั่นใจวาลูกคารายดังกลาวจะใชบริการกับบริษัทอยางตอเนื่อง
คาใชจายในการขายและบริหาร
บริษัทมีคา ใชจายในการขายและบริหารในป 2555 ป 2556 และป 2557 เทากับ 16.22 ลานบาท 20.67 ลานบาท และ
17.94 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9.48 รอยละ10.03 และรอยละ 7.65 ของรายไดจากการบริการ ตามลําดับ โดยมี
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของคาใชจายในการขายและบริหาร ดังนี้
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการขายประกอบดวย เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน คาโฆษณาประชาสัมพันธ คารับรอง และ
คาใชจายในการเดินทาง โดยในป 2555 ป 2556 และป 2557 บริษัทมีคาใชจายในการขายเทากับ 3.73 ลานบาท 4.38 ลาน
บาท และ 5.54 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.18 รอยละ 2.13 และรอยละ 2.36 ของรายไดจากการใหบริการรวม ตามลําดับ
โดยคาใชจายในการขายกวารอยละ 90 เกิดจากเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน
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คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการบริหารหลักประกอบดวย เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน คาขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสินรอ
ตัดบั ญชี (จากรายการขายและเชา กลั บยานพาหนะที่ ใชข นส ง) คา ขาดทุน จากการจํ าหน ายทรั พยสิ น (จากการจํ าหนา ย
ยานพาหนะที่ใชขนสง) คาที่ปรึกษา คาสอบบัญชี และคาสาธารณูปโภค โดยในป 2555 ป 2556 และป 2557 บริษัทมีคาใชจาย
ในการบริหารเทากับ 12.48 ลานบาท 16.29 ลานบาท และ 12.41 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7.30 รอยละ 7.90 และรอยละ
5.29 ของรายไดจากการบริการ ตามลําดับ ทั้งนี้ คาใชจายในการบริหารในป 2556 เพิ่มขึ้นจากป 2555 เทากับ 3.81 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 30.49 เมื่อเทียบกับป 2555 ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนและสวัสดิการพนักงานที่ปรับตัวเพิ่ม
ตามการขยายตัวของธุรกิจ และการเพิ่มขึ้นของการตัดขาดทุนจากรายการซื้อและขายกลับยานพาหนะที่ใชขนสง การเพิ่มขึ้น
ของรายการคาที่ปรึกษาทางการเงินและคาสอบบัญชีเพื่อยื่นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และคาสาธารณูปโภค ในขณะที่
คาใชจายในการบริหารในป 2557 ลดลงจากป 2556 เทากับ 3.88 ลานบาท หรือลดลงคิดเปนรอยละ 23.85 เมื่อเทียบกับป
2556 สาเหตุการลดลงของคาใชจายในการบริหารเกิดจากการไมมีผลขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสินรอตัดบัญชีในปดังกลาว
เนื่องจากบริษัทไมมีนโยบายการทํารายการขายแลวเชากลับของยานพาหนะตั้งแตป 2557 เปนตนไป
ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงินประกอบดวย ดอกเบี้ยเงินกู และดอกเบี้ยจายจากการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจาก
สถาบันทางการเงินโดยการทําสัญญาเชาทางการเงิน โดยในป 2555 ป 2556 และป 2557 บริษัทมีตนทุนทางการเงินเทากับ
8.11 ลานบาท 10.67 ลานบาทและ 15.21 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4.74 รอยละ 5.18 และรอยละ 6.49 ของรายไดจากการ
ใหบริการรวม ตามลําดับ ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของตนทุนทางการเงินเปนผลจากการลงทุนขยายจํานวนรถโดยสารผานการทํา
สัญญาเชาทางการเงินเปนหลัก สงผลใหเกิดดอกเบี้ยจายจากสัญญาเชาทางการเงิน โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของสัญญาเชาทาง
การเงินอยูในชวงรอยละ 6.26 ถึง 7.88 ตอป ซึ่งขึ้นอยูกับรูปแบบการจายคางวดในแตละสัญญา
กําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิ
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 บริษัทมีกําไรสุทธิ
เพิ่มขึ้น เทากับ 2.84 ลานบาท และ 2.82 ลานบาท ตามลําดับ เนื่องจากการปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคลจากรอยละ 23 ในป
2555 เปนรอยละ 20 ตั้งแตป 2556 เปนตนไป รวมถึงการมีรายไดที่เพิ่มขึ้นตอเนื่อง และการลดลงของคาใชจายในการบริหาร
จากการเปลี่ยนนโยบายในการไมเขาทํารายการขายและเชากลับยานพาหนะสําหรับขนสง (Sales and Leaseback)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนสําหรับป 2555 ป 2556 และป 2557 เทากับรอยละ 5.56 รอยละ 8.82 และรอย
ละ 12.09 ตามลําดับ ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนผูถือหุนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องระหวางป 2555 ถึง ป 2557 เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิจากสาเหตุดังที่กลาวขางตน และสวนของผูถือหุนที่เพิ่มขึ้นจากผลการดําเนินงานที่ดีตอเนื่อง ทั้งนี้ ที่
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 มีมติอนุมัติใหบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 40.00 ลานบาท
เปน 70.00 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 300,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท และ ที่ประชุมวิสามัญผู
ถือหุนครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 มีมติอนุมัติใหบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70.00 ลานบาทเปน 110.00 ลาน
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บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 160,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอ
ประชาชนเปนครั้งแรก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนดังกลาวอาจมีผลทําใหอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนปรับตัวลดลง
16.2 ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
สิ น ทรั พ ย ร วมของบริ ษั ท ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม ของป 2555 ป 2556 และป 2557 เท า กั บ 218.54 ล า นบาท
264.62 ลานบาท และ 345.31 ลานบาท ตามลําดับ โดยรายการสินทรัพยที่สําคัญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยรวม
ของบริษัท มีดังนี้
- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวยเงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของ
ป 2555 ป 2556 และป 2557 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเทากับ 1.74 ลานบาท 2.20 ลานบาท และ 10.83 ลาน
บาท หรือคิดเปนรอยละ 0.80 รอยละ 0.83 และรอยละ 3.14 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ
- ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2555 ป 2556 และป 2557 บริษัทมีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเทากับ 27.83 ลาน
บาท 22.81 ลานบาท และ 23.11 ลานบาท หรือ คิดเปนรอ ยละ12.73 รอยละ 8.62 และรอยละ 6.69 ของสิ นทรัพยรวม
ตามลําดับ ซึ่งมีรายละเอียดลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ดังนี้
ลูกหนี้การคา
บริษัทมีลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2555 ป 2556 และป 2557 เทากับ 18.94 ลานบาท
22.09 ลานบาท และ 22.99 ลานบาท ตามลําดับ โดยการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาในป 2556 ที่เพิ่มขึ้นจากป 2555 เทากับ
35.19 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 20.58 เมื่อเทียบกับป 2555 เปนผลจากปริมาณการวาจางที่เพิ่มขึ้นจากลูกคาราย
เดิมจํานวน 12 ราย และการมีลูกคารายใหมเพิ่มอีกจํานวน 2 ราย ในขณะที่ป 2557 บริษัทมีลูกหนี้การคาเทากับ 22.99 ลาน
บาท ประกอบดวยลูกหนี้การคาเทากับ 21.96 ลานบาท และรายไดคางรับที่เกิดจากรอบการจายชําระคาบริการของลูกคาราย
หนึ่งเทากับ 1.03 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจํานวนยอดหนี้ตอ โดยจะพิจารณาตั้งคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวน ในกรณีที่มีการคางชําระตั้งแต 6 เดือนขั้นไป ทั้งนี้ อายุลูกหนี้ของบริษัทประมาณรอยละ 95.00
เปนลูกหนี้ที่มีอายุยังไมถึงกําหนดชําระ ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดอายุลูกหนี้ได ดังตาราง

รายการลูกหนี้การคา
ลูกหนีก้ ารคา
ยังไมถงึ กําหนดชําระ
คางชําระ

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2556

(หนวย: ลานบาท)
31 ธันวาคม 2557

16.77

136.26

70.63
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รายการลูกหนี้การคา
ไมเกิน 3 เดือน
3 เดือน ถึง 6 เดือน
รวมลูกหนีก้ ารคา
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายไดคา งรับ
ลูกหนีก้ ารคา-สุทธิ

31 ธันวาคม 2555
2.16
0.002
18.94
18.94

31 ธันวาคม 2556
0.71
22.09
22.09

31 ธันวาคม 2557
0.22
21.96
1.03
22.99

บริษัทกําหนดนโยบายการใหเครดิตเทอมแกลูกคาระหวาง 30 ถึง 60 วัน ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเปนคูคา
และการพิจารณาความเหมาะสมจากฝายบริหาร โดยบริษัทกําหนดนโยบายการติดตามหนี้สําหรับลูกหนี้ที่มียอดคางชําระเกิน
60 วันขึ้นไป ผานขั้นตอนที่ถูกกําหนดไวในนโยบายการติดตามหนี้ อาทิ การติดตามทวงถามโดยเจาหนาที่ฝายบัญชี การออก
หนังสือติดตามหนี้ และการแจงความเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย ทั้งนี้ ในป 2555 ป 2556 และป 2557 บริษัทมี
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยเทากับ 48.30 วัน 35.82 วัน และ 33.84 วัน ตามลําดับ ซึ่งแนวโนมการมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยที่
ลดลงของบริษัท แสดงใหเห็นถึงการบริหารจัดเก็บหนี้ที่ดีโดยตอเนื่อง โดยระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยดังกลาว ยังคงเปนไปตาม
นโยบายการใหเครดิตเทอมแกลูกคาของบริษัท
ลูกหนี้อื่น
บริษัทมีลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2555 ป 2556 และป 2557 เทากับ 8.89 ลานบาท 0.72
ลานบาท และ 0.13 ลานบาท ซึ่งลูกหนี้อื่นของบริษัทประกอบดวย เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกรรมการ และเงินทดรองจายแกบุคคล
ที่เกี่ยวของ (รายละเอียดเพิ่มเติมสวนที่ 2.3 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หัวขอที่ 14 รายการระหวางกัน) เงินทดรอง
จาย และลูกหนี้อื่นๆ โดยในป 2555 บริษัทมีลูกหนี้อื่นๆ เทากับ 8.00 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการทํา Sale and Leaseback ในชวง
ปลายป 2555 กับเจาหนี้สถาบันการเงินแหงหนึ่ง ที่สงผลใหบริษัทตองบันทึกเปนลูกหนี้ เนื่องจากยังไมไดรับเงินสินเชื่อภายในป
2555
- ยานพาหนะสําหรับขนสง
ยานพาหนะสําหรับขนสงของบริษัท ประกอบดวย รถบัสโดยสาร รถมินิบัส รถตู และรถที่ใชในการสนับสนุน โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2555 ป 2556 ป 2557 บริษัทมียานพาหนะสําหรับขนสง-สุทธิ เทากับ 181.09 ลานบาท 227.76
ลานบาท และ 297.99 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 82.86 รอยละ 86.07 และรอยละ 86.30 ของสินทรัพยรวมตามลําดับ ซึ่ง
บริ ษั ท จะลงทุ น ในยานพาหนะสํ า หรั บ ขนส ง ก็ ต อ เมื่ อ มี ค วามเป น ไปได ค อ นข า งแน น อนว า จะได รั บ งานจากลู ก ค า โดยมี
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของยานพาหนะสําหรับขนสง มีดังนี้

ยานพาหนะสําหรับขนสง
ยอดยกมา
ซื้อเพิ่ม

ป 2555
182.65
73.35
หนาที่ 16 – 8
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ป 2557
213.50
274.77
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94.48
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ยานพาหนะสําหรับขนสง
จําหนาย
โอนมาจากรถประกอบ
หัก คาเสื่อมราคาสะสม-ยกมา
หัก คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสวนจําหนาย
ยานพาหนะสําหรับขนสง
ยานพาหนะขนสงระหวางประกอบ
ยานพาหนะสําหรับขนสง-สุทธิ

ป 2555
(63.20)
20.69
213.50
34.69*
13.01*
(11.57)*
36.13
177.37
3.72
181.09

ป 2556
(26.43)
18.72
274.77
36.13
17.34
(5.89)
47.59
227.18
0.57
227.76

ป 2557
(1.12)
0.16
368.29
47.59
23.58
(0.30)
70.87
297.42
0.57
297.99

หมายเหตุ : - * ในระหวางป 2556 บริษัทไดเปลี่ยนแปลงมูลคาซากของยานพาหนะสําหรับขนสง เพื่อใหสะทอน
มูลคาซากที่แทจริงของสินทรัพยนันใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงไดปรับยอนหลังงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเปรียบเทียบเพื่อสะทอนการเปลี่ยนแปลงมูลคาซาก
ของยานพาหนะสําหรับขนสง
- การจําหนายไดแก การขายยานพาหนะสําหรับขนสงแบบขายขาดใหกับบุคคลภายนอก และการขาย
แบบเชากลับกับเจาหนี้สถาบันการเงิน (Sale and Leaseback) ซึ่งบริษัททํา Sale and Leaseback
ในป 2555 และป 2556 โดยในป 2557 บริษัทไมมีนโยบายที่จะดําเนินการในเรื่องดังกลาวในอนาคต

ในป 2555 บริษัทมีรายการยานพาหนะสําหรับขนสงเทากับ 181.09 ลานบาท โดยเกิดจากการลงทุนซื้อรถ
โดยสารเพิ่มขึ้นจํานวน 16 คัน แบงเปนรถบัสโดยสารจํานวน 15 คัน และรถตูโดยสารจํานวน 1 คัน ซึ่งรถโดยสารของบริษัทในป
2555 มีรูปแบบการจัดหา 2 ลักษณะคือรถประกอบ และรถใหมที่ซื้อจากผูแทนจําหนายรถโดยตรง คิดเปนสัดสวนรอยละ 56.25
และรอยละ 43.75 ของจํานวนรถโดยสารที่ไดมาในป 2555 ซึ่งกวารอยละ 90 ของจํานวนรถที่เพิ่มขึ้น เกิดจากการทําสัญญาเชา
ทางการเงินกับเจาหนี้สถาบันการเงิน โดยปจจุบันบริษัทผอนชําระงวดคารถโดยสารตามสัญญาเชาทางการเงินเสร็จสิ้นแลว
จํานวน 2 คัน สวนที่เหลือยังอยูระหวางผอนชําระตามเงื่อนไข โดยทยอยชําระเสร็จสิ้นภายในป 2560 ทั้งนี้ ในป 2555 บริษัทมี
การจําหนายรถใหกับบุคคลภายนอก (ขายขาด) จํานวน 4 คัน แบงเปนรถบัสโดยสาร 3 คัน และรถตู 1 คัน เนื่องจากเปนรถเกา
และมีคุณภาพในการใชงานลดลง และมีการขายรถแลวเชากลับจากเจาหนี้สถาบันการเงิน (Sale and Leaseback) จํานวน 20
คัน รวมมูลคาขายเทากับ 47.25 ลานบาท เพื่อเพิ่มสภาพคลองใหกับบริษัทในชวงเวลาดังกลาว
ในป 2556 บริษัทมียานพาหนะสําหรับขนสงเทากับ 227.76 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 เทากับ 46.67 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 25.77 เมื่อเทียบกับป 2555 ซึ่งบริษัทขยายการลงทุนในยานพาหนะสําหรับขนสงเพิ่มขึ้นตาม
ปริมาณความตองการใชของลูกคารายเดิมที่มี บวกกับรายใหมที่เพิ่มขึ้น 2 ราย ดวยการซื้อรถโดยสารเพิ่มจํานวน 21 คัน
แบงเปนรถบัสโดยสารจํานวน 18 คัน รถมินิบัสจํานวน 1 คัน และรถตูจํานวน 2 คัน ผานการจัดหา 2 ลักษณะคือรถประกอบ
และรถใหมที่ซื้อจากผูแทนจําหนายรถโดยตรง คิดเปนสัดสวนรอยละ 33.33 และรอยละ 66.67 ของจํานวนรถโดยสารที่ไดมาใน
ป 2556 ซึ่งกวารอยละ 71.43 ของจํานวนรถที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการทําสัญญาเชาทางการเงินกับเจาหนี้สถาบันการเงิน ซึ่งสัญญา
เชาทางการเงินดังกลาวจะทยอยชําระเสร็จสิ้นภายในป 2561 สวนที่เหลือเปนยานพาหนะที่ปลอดภาระการผอน มีเพียงรถบัส
หนาที่ 16 – 9
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โดยสารของบริษัท 2 คันที่ติดเปนภาระค้ําประกันเงินกูยืมจากบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมสวนที่ 2.3 การ
จัดการและกํากับดูแลกิจการ หัวขอที่ 14 รายการระหวางกัน) ทั้งนี้ ในป 2556 บริษัทมีการจําหนายรถตูโดยสารใหกับ
บุคคลภายนอก (ขายขาด) จํานวน 1 คัน เนื่องจากเปนรถเกาและมีคุณภาพในการใชงานลดลง และมีการขายรถแลวเชากลับ
จากเจาหนี้สถาบันการเงิน (Sale and Leaseback) จํานวน 9 คัน รวมมูลคาขายเทากับ 26.43 ลานบาท เพื่อเพิ่มสภาพคลอง
ใหกับบริษัทในชวงเวลาดังกลาว
ในป 2557 บริษัทมียานพาหนะสําหรับขนสงเทากับ 297.99 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 เทากับ 70.23 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 30.83 เมื่อเทียบกับป 2556 ซึ่งบริษัทขยายการลงทุนในยานพาหนะสําหรับขนสงเพิ่มขึ้นตาม
ปริมาณความตองการใชของลูกคารายเดิมที่มี ดวยการซื้อรถบัสโดยสารใหมเพิ่มจํานวน 25 คัน จากผูแทนจําหนายรถโดยตรง
ทั้งหมด โดยรถทุกคันที่เพิ่มขึ้น เกิดจากการทําสัญญาเชาทางการเงินกับเจาหนี้สถาบันการเงินทั้งหมด ซึ่งสัญญาเชาทางการเงิน
ดังกลาวจะทยอยชําระเสร็จสิ้นภายในป 2562 ทั้งนี้ ในป 2557 บริษัทมีการจําหนายรถตูโดยสารใหกับบุคคลภายนอก (ขาย
ขาด) จํานวน 1 คัน เทากับ 0.70 ลานบาท เนื่องจากเปนรถเกาและมีคุณภาพในการใชงานลดลงโดยในป 2557 บริษัทไมมี
นโยบายการทํารายการขายแลวเชากลับกับเจาหนี้สถาบันการเงิน (Sale and Leaseback) อีกในอนาคต
หนี้สนิ

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2555 ป 2556 และป 2557 เทากับ 152.07 ลานบาท 194.11 ลาน
บาท และ 269.23 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 69.58 รอยละ 73.35 และรอยละ 77.97 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ โดย
รายการหนี้สินที่สําคัญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินรวมของบริษัท มีดังนี้
- เงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
บริษัทมีเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2555 ป 2556 และป 2557 เทากับ 5.00
ลานบาท 3.00 ลานบาท และ 19.42 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.29 รอยละ 1.13 และรอยละ 5.62 ของสินทรัพยรวม
ตามลําดับ โดยบริษัทมีวงเงินกูยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง เทากับ 5.00 ลานบาท ซึ่งค้ําประกันดวยรถบัสโดยสาร
ของบริษัทจํานวน 7 คัน สําหรับการเพิ่มขึ้นของเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินในป 2557 มาจากการออกตั๋วแลกเงินเพื่อชําระ
คืนเงินกูยืมจากกรรมการและนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
- เงินกูย ืมระยะสั้นจากบุคคลเกี่ยวของ
บริษัทมีเงินกูยมื ระยะสั้นจากบุคคลเกี่ยวของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เทากับ 5.00 ลานบาท หรือคิดเปนรอย
ละ 1.45 ของสินทรัพยรวม โดยมีกําหนดเวลาชําระคืนในเดือนกันยายน 2558 (รายละเอียดเพิม่ เติมสวนที่ 2.3 การจัดการและ
กํากับดูแลกิจการ หัวขอที่ 14 รายการระหวางกัน)
- เจาหนีก้ ารคาและเจาหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2555 ป 2556 และป 2557 บริษัทมีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นเทากับ 30.12 ลาน
บาท 31.55 ลานบาท และ 30.48 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ13.78 รอยละ 11.92 และรอยละ 8.83 ของสินทรัพยรวม
ตามลําดับ ซึ่งมีรายละเอียดเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ดังนี้
หนาที่ 16 – 10
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เจาหนีก้ ารคา
เจาหนีก้ ารคาหลักของบริษัท ไดแก เจาหนี้คาน้าํ มันเชื้อเพลิง คาเบี้ยประกันภัย คารถรวม และคาอะไหล
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2555 ป 2556 และป 2557 บริษัทมีเจาหนี้การคาเทากับ 19.87 ลานบาท 20.83 ลานบาท และ
23.10 ลานบาท ตามลําดับ โดยในป 2556 บริษัทมีเช็คจายลวงหนา จํานวน 2.54 ลานบาท ซึง่ เกิดจากเจาหนี้ยงั ไมนําเช็คไป
ขึ้นเงินในป 2556
เจาหนี้อื่น
เจาหนี้อื่นประกอบดวย เจาหนี้คาสินทรัพย คาเบี้ยประกันคางจาย คาใชจายคางจาย อาทิ คาสอบบัญชี
โบนัสและเงินปนผลคางจาย เปนตน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2555 ป 2556 และป 2557 บริษัทมีเจาหนี้อื่นเทากับ
10.25 ลานบาท 10.72 ลานบาท และ 7.38 ลานบาท โดยในป 2555 บริษัทมีเจาหนี้คาสินทรัพยที่เกิดจากการซื้ออะไหลและคัช
ซีเพื่อประกอบรถใหบริการ เทากับ 6.84 ลานบาท และมีรายการคาใชจายคางจายเทากับ 2.53 ลานบาท และในขณะที่ป 2556
บริษัทมีเจาหนี้คาสินทรัพยลดลง เนื่องจาก การปรับลดสัดสวนการจัดหายานพาหนะจากการประกอบรถนอยลง โดยมีคาใชจาย
คางจายเพิ่มขึ้นจากรายการคาสอบบัญชี โบนัสและเงินปนผลคางจาย และคาใชจายคางจายอื่น ทั้งนี้ ในป 2557 บริษัทมีเจาหนี้
อื่นลดลงจากป 2556 เทากับ 3.34 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการจัดหารถมาเปนการซื้อรถใหมทั้งจํานวน
โดยการจัดหายานพาหนะดังกลาวเปนการจัดหาดวยการทําสัญญาเชาทางการเงินกับเจาหนี้สถาบันการเงิน
- หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
บริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินซึ่งเกิดจากการจัดหายานพาหนะเพื่อการขนสง โดยสามารถสรุ ป
รายละเอียดหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินไดดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
2555
2556
2557
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
130.34
169.05
232.61
หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย
(19.14)
(25.21)
(34.13)
รวม
111.20
143.84
198.48
หัก : สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
(28.12)
(33.54)
(53.12)
หนี้สนิ ตามสัญญาเชาการเงิน – สุทธิจาก
83.08
110.30
145.36
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2555 ป 2556 และป 2557 บริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินเทากับ 111.20 ลาน
บาท 143.84 ลานบาท และ 198.48 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 50.88 รอยละ 54.36 และรอยละ 57.48 ของสินทรัพยรวม
ตามลําดับ โดยแบงเปนหนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปเทากับ 28.12 ลานบาท 33.54 ลานบาท และ 53.12 ลานบาท
และหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน – สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปเทากับ 83.08 ลานบาท 110.30 ลานบาท และ
145.36 ลานบาทตามลําดับ โดยบริษัททําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซิ่งทั้งหมด 5 แหง ซึ่งมีกําหนดการชําระคางวดเปนราย
เดือนและมีอายุสัญญาประมาณ 5 ป โดยมูลคารายการหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินของบริษัทดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางเดียวกับการขยายการลงทุนในยานพาหนะสําหรับขนสงของกิจการ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเชาทาง
หนาที่ 16 – 11
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การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่บริษัทไดรับเฉลี่ยรอยละ 6.26 – 7.88 ตอป โดยผลรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่บริษัทตอง
ชําระทั้งสิ้นตามสัญญาเชาแสดงไดดังตาราง
(หนวย : ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ไมเกิน 1 ป
1 – 5 ป
รวม
ผลรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา
66.79
165.82
232.61
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี
(13.67)
(20.46)
(34.13)
มูลคาปจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นต่ําทีต่ องจายทั้งสิน้ ตาม
53.12
145.36
198.48
สัญญาเชา
- เงินกูย ืมระยะยาว
บริษัทมีรายการเงินกูยืมระยะยาวกับเจาหนี้สถาบันการเงินแหงหนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2556 และป
2557 เทากับ 8.08 ลานบาท และ 5.04 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.06 และรอยละ 1.46 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ โดย
รายการดังกลาวเกิดจากการขอรับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อนําไปใชเปนเงินทุนในการจัดซื้อคัชซีประเภทใชงานแลว และเพือ่
การประกอบตัวถังรถยนตโดยสารสําหรับใชในกิจการ ทั้งนี้ รายการเงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยการจํานํายานพาหนะสําหรับ
ขนสงของบริษัทจํานวน 8 คัน และมีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนภายใน 36 เดือน
สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2555 ป 2556 และป 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแลวเทากับ 40.00 ลาน
บาท มีสวนของผูถือหุน เทากับ 66.47 ลานบาท 70.51 ลานบาท และ 76.08 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 30.42 รอยละ 26.65
และรอยละ 22.03 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ โดยบริษัทมีกําไรสะสมยังไมไดจัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2555 ป
2556 และป 2557 เทากับ 24.47 ลานบาท 28.11 ลานบาท และ 33.28 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 40.00 ลานบาทเปน 70.00 ลานบาท โดยการ
ออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 300,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท โดยเปน
การปรับโครงสรางทุนสําหรับเตรียมความพรอมในการนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ นอกจากนี้ ที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70.00 ลานบาท เปน 110.00
ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 160,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุนตอประชาชนครั้งแรก
ทั้งนี้ บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2555 ป 2556 และป 2557 เทากับ 2.29
เทา 2.75 เทา และ 3.54 เทา ตามลําดับ โดยอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่ง
เปนผลจากการขยายจํานวนยานพาหนะเพื่อใหบริการจากการทําสัญญาเชาทางการเงินเปนหลักในชวง 3 ปที่ผานมา
สภาพคลอง
บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2555 ป 2556 และ ป 2557 เทากับ 33.99 ลานบาท 31.76
ลานบาท และ 41.49 ลานบาทของสินทรัพยรวม ตามลําดับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของรายการสินทรัพยหมุนเวียนในชวง 3 ปที่
หนาที่ 16 – 12
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ผานมาเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น เปนหลัก อันเนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของปริมาณความตองการใชบริการของลูกคารายเดิมเปนหลัก
บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2555 ป 2556 และป 2557 เทากับ 63.69 ลานบาท 72.10 ลาน
บาท และ 112.43 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 29.14 รอยละ 27.25 และรอยละ 32.56 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ โดยการ
เพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนมาจากรายการเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและบุคคลที่เกี่ยวของ สวนของหนี้สินตาม
สัญญาเชาทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป ซึ่งมีสาเหตุดังที่กลาวขางตน
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 ทําให
บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองอยูในระดับต่ําตอเนื่องคือ เทากับ 0.53 เทา 0.44 เทา และ 0.37 เทา ในป 2555 ป 2556 และป
2557 ตามลําดับ แตหากพิจารณา Cash Cycle ของบริษัท จะพบวาในป 2555 ป 2556 และป 2557 บริษัทมี Cash Cycle ติด
ลบเทากับ 4.54 วัน 7.77 วัน และ 7.59 วัน ตามลําดับ ซึ่งสาเหตุที่ Cash Cycle ของบริษัทติดลบเนื่องจาก บริษัทมีระยะเวลา
การชําระหนี้เจาหนี้การคาที่ยาวกวาระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยของลูกหนี้การคา
กระแสเงินสด
ในงวดบัญชีป 2555 ป 2556 และป 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานเทากับ 18.10 ลานบาท
27.11 ลานบาท และ 38.99 ลานบาท ตามลําดับ โดยการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในป 2556 และ ป 2557
เปนผลมาจากผลการดําเนินงานที่ดี ควบคูไปกับการจัดเก็บหนี้ที่ดีของบริษัท แมวาบริษัทจะมีดอกเบี้ยจายทางบัญชีเพิ่มขึ้นจาก
10.67 ลานบาทในป 2556 เปน 15.21 ลานบาทในป 2557
ในงวดบัญชีป 2555 ป 2556 และป 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการลงทุนเทากับ 22.47 ลาน
บาท 22.50 ลานบาท และ 7.33 ลานบาท ตามลําดับ โดยการลดลงของเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการลงทุนในป 2557 เปนผล
จากการเปลี่ยนนโยบายการจัดหายานพาหนะสําหรับขนสง โดยลงทุนในรถใหมผานการทําสัญญาเชาทางการเงินและยกเลิก
นโยบายการจัดหายานพาหนะโดยการซื้อคัชซีและอะไหลมาประกอบรถ
ในงวดบัญชีป 2555บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินเทากับ 3.06 ลานบาท และมีเงินสดสุทธิใชไป
จากกิจกรรมการจัดหาเงินในป 2556 และป 2557 เทากับ 4.14 ลานบาท และ 23.03 ลานบาท ตามลําดับ โดยการเพิ่มขึ้นของ
เงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมการจัดหาเงิน เปนผลจากจายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน เทากับ 37.77 ลานบาท
ขณะที่ป 2557 บริษัทไมมีนโยบายการขายและเชากลับยานพาหนะสําหรับขนสง และไดรับเงินกูยืมระยะสั้นจากการออกตั๋วแลก
เงินเทากับ 17.00 ลานบาท
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ทั้งนี้ ในป 2555 ป 2556 และป 2557 บริษัทมีอัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) เทากับ 0.42
เทา 0.72 เทา และ 1.69 เทา ตามลําดับ ซึ่งอัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพันที่เพิ่มขึ้นในป 2556 เปนผลมาจากการ
เพิ่มขึ้นของเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานเปนหลัก ขณะที่การเพิ่มขึ้นของอัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพันในป
2557 เพิ่มขึ้น เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานและการมีกระแสเงินสดเปนบวกจากเงินกูยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินและจากบุคคลที่เกี่ยวของ
16.3 ปจจัยที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต
ปจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต นอกเหนือจากที่ไดกลาวไวแลวใน
สวนที่ 2.2 ขอ 3 เรื่องปจจัยความเสี่ยง ดังนี้
การลดลงของกําไรตอหุนเนื่องจากจํานวนหุนที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จากงบการเงิ น ที่ ผ า นการตรวจสอบจากผู ส อบบั ญ ชี ที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สําหรับรอบบัญชีงวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระ
แลวรวมเทากับ 40.00 ลานบาท โดยแบงเปนหุนสามัญ 400,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท และมีกําไรสุทธิสําหรับงวด
12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันาคม 2557 เทากับ 8.86 ลานบาท
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม
40.00 ลานบาท เปน 70.00 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อจําหนายกับผูถือหุนเดิม และมีมติเปลี่ยนแปลงมูลคาที่
ตราไวตอหุนจากหุนละ 100 บาท เปนหุนละ 0.25 บาท รวมจํานวนหุนทั้งสิ้นเทากับ 280 ลานหุน นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 14
มีนาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 ไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 70.00 ลานบาท เปน
110.00 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพื่อจําหนายใหกับประชาชนเปนครั้งแรกจํานวน 160.00 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
0.25 บาท ดังนั้น หากพิจารณาอัตรากําไรตอหุนภายหลังจากการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ จะพบวา บริษัทมีอัตรา
กําไรตอหุน จะเทากับ 0.02 บาทตอหุน ซึ่งภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนชําระ
แลวจํานวน 110 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 440 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท ดังนั้น การเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนแกประชาชนในครั้งนี้ อาจสงผลใหอัตรากําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่จะเกิดขึ้นในอนาคตลดลง และหากรายได
และกําไรสุทธิของบริษัทมีอัตราการเติบโตต่ํากวาความสามารถในการสรางรายไดและกําไรสุทธิของป 2557 ที่ผานมา จะทําให
กําไรสุทธิตอหุนปรับลด (Fully Diluted) จนมีคาต่ํากวาเทากับ 0.02 บาทตอหุน
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