บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)
ข้ อมูลสรุปสำคัญนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวน ซึง่ เป็ นเพียงข้ อมูล
สรุปเกี่ยวกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสีย่ งของบริ ษัทที่ออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ (“บริ ษัท”) ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้ อง
ศึกษำข้ อมูลในรำยละเอียดจำกหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม ซึง่ สำมำรถขอได้ จำกผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ และสำนักงำนใหญ่
ของบริ ษัท หรื ออำจศึกษำข้ อมูลได้ จำกแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวนที่บริษัทยื่นต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ได้ ที่
Website ของสำนักงำน ก.ล.ต.
ข้ อมูลสรุ ปสำคัญของกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ ต่อประชำชน
เพื่อซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็ นครัง้ แรก (“IPO”)
บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
ระยะเวลำกำรเสนอขำย : เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่ อประชำชน วันที่ 19 – 21 สิงหำคม 2558
ข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำย
ผู้เสนอขำย
เลขทะเบียนธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ
จำนวนหุ้นที่เสนอขำย

:
:
:
:

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”)
0107558000105
ให้ บริ กำรรถโดยสำรไม่ประจำทำงเพื่อขนส่งพนักงำนของโรงงำน
อุตสำหกรรมต่ำงๆ ทังในและนอกเขตนิ
้
คมอุตสำหกรรม
160,000,000 หุ้น (หุ้นสำมัญเพิม่ ทุนที่ออกใหม่ของบริ ษัท)
คิดเป็ นร้ อยละ 36.36 ของจำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและเรียกชำระแล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัทภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้

สัดส่ วนกำรเสนอขำยหุ้น
:
1) เสนอขำยต่อผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำย : 110,000,000 หุ้น
2) เสนอขำยต่อผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัท : 50,000,000 หุ้น
เงื่อนไขในกำรจำหน่ ำย

รับประกันกำรจำหน่ำยอย่ำงแน่นอนทังจ
้ ำนวน (Firm Underwriting)
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยมีสิทธิยกเลิกกำรจัด
จำหน่ำยหุ้นในครัง้ นี ้ โดยจะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื ้อทังจ
้ ำนวนให้ แก่ผ้ ู
จองซื ้อทังหมด
้
เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ตำ่ ง ๆ ตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตัง้
ผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ซึง่ รวมถึงเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก) เมื่ อ บริ ษั ทไม่สำมำรถปฏิ บัติ ต ำมเงื่ อ นไขใด ๆ ที่ได้ ก ำหนดไว้ ในสัญ ญำ
แต่งตังผู
้ ้ จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรื อ
(ข) เมื่ อ เกิ ด เหตุ สุด วิ ส ัย ภัย ธรรมชำติ กำรเปลี่ ย นแปลงอย่ ำ งมี นัย ส ำคัญ
ทำงด้ ำนกำรเงิน เศรษฐกิจ หรื อกำรเมืองทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศที่
อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดจำหน่ำยหุ้นในครัง้ นี ้ หรื อ
(ค) เมื่ อ มี ก ำรยกเลิ ก สัญ ญำแต่ ง ตั ง้ ผู้ จั ด จ ำหน่ ำ ยและรั บ ประกั น กำรจั ด
จำหน่ำย (Underwriter Agreement) หรื อ
(ง) เมื่ อ มี เหตุที่ ท ำให้ ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำด
หลักทรัพย์ ศำล รัฐบำล หรื อหน่วยงำนรำชกำรสัง่ ระงับหรื อหยุดกำรเสนอ
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ขำยหลักทรัพย์ หรื อไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขำยได้

ไม่รับประกันกำรจำหน่ำย (Best Effort)
รำคำเสนอขำยต่ อประชำชน :
0.95 บำท/หุ้น
มูลค่ ำกำรเสนอขำย
:
152,000,000 บำท
ตลำดรอง
:

SET

MAI
เกณฑ์ เข้ ำจดทะเบียน
:

Profit test

Market capitalization test
กำรเสนอขำยหุ้นหรือหลักทรัพย์ แปลงสภำพในช่ วง 90 วันก่ อนหน้ ำ :
 ไม่มี
มี จำนวนหุ้นหรื อหลักทรัพย์แปลงที่เสนอขำย ..... หุ้น รำคำเสนอขำย ........... บำท/หน่วย
มูลค่ ำที่ตรำไว้ (par)
:
0.25 บำท/หุ้น
มูลค่ ำตำมรำคำบัญชี (book value) : 0.27 บำท/หุ้น กรณีคำนวณจำกมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนำคม
2558 ซึ่งเท่ำกับ 75.77 ล้ ำนบำท หำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญปั จจุบนั ที่เรี ยกชำระแล้ ว ซึ่งเท่ำกับ 280.00 ล้ ำนหุ้น มูล
ค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บำท หรื อเท่ำกับ 0.17 บำท/หุ้น กรณีคำนวณจำกมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนำคม
2558 หำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญทังหมดหลั
้
งกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ ซึง่ เท่ำกับ 440.00 ล้ ำนหุ้น
ที่มำของกำรกำหนดรำคำเสนอขำยและข้ อมูลทำงกำรเงินเพื่อประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นที่เสนอขำย :
กำรกำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทที่เสนอขำยในครัง้ นี ้ พิจำรณำจำก อัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อกำไร
สุท ธิ ต่อหุ้นของบริ ษั ท (Price to Earning Ratio : P/E) ทัง้ นี ้ รำคำหุ้น สำมัญ ที่ เสนอขำยหุ้นละ 0.95 บำท คิ ด เป็ น
อัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิ เท่ำกับ 61.69 เท่ำ โดยคำนวณกำไรสุทธิ ต่อหุ้นจำกผลกำไรสุทธิ 4 ไตรมำสที่ผ่ำนมำ
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษำยน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2558 หำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญทังหมดของบริ
้
ษัทหลังจำกกำรเสนอ
ขำยหุ้นในครัง้ นี ้ ซึ่งเท่ำกับ 440,000,000 หุ้น (Fully Diluted) จะได้ กำไรสุทธิ ต่อหุ้นเท่ำกับ 0.0154 บำทต่อหุ้น โดย
อัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อกำไรสุทธิตอ่ หุ้นที่เสนอขำย คิดเป็ นอัตรำส่วนลดร้ อยละ 24.59 จำกอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิ
ของตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ กลุม่ อุตสำหกรรมบริ กำร เฉลีย่ ในช่วงระยะเวลำ 3 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 5 มกรำคม 2558
ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2558 ซึง่ เท่ำกับ 81.81 เท่ำ นอกจำกนี ้ อัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อกำไรสุทธิตอ่ หุ้นที่เสนอขำย คิดเป็ น
อัตรำส่วนลดร้ อยละ 22.70 จำกอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิของตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เฉลีย่ ในช่วงระยะเวลำ 3
เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 5 มกรำคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2558 ซึ่งมีค่ำเท่ำกับ 79.80 เท่ำ ทังนี
้ ้ อัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อ
กำไรสุทธิดงั กล่ำว คำนวณจำกผลประกอบกำรในอดีต โดยที่ยงั มิได้ พิจำรณำถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
สัดส่ วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่ วมในกำรบริหำร” ที่ไม่ ติด Silent Period : จำนวน 7,200,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 1.64
ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรี ยกชำระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
ตลำดรอง : ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
เกณฑ์ เข้ ำจดทะเบียน : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
วัตถุประสงค์ กำรใช้ เงิน :
วัตถุประสงค์กำรใช้ เงิน
1. ลงทุนรถเพื่อขยำยกำลังกำรเดินรถ
2. พัฒนำศูนย์อบรมและหลักสูตรนักขับ
3. พัฒนำเทคโนโลยีสำหรับกำรบริหำรกำรเดินรถ
4. ปรับปรุงศูนย์ซอ่ มบำรุงพื ้นทีช่ ลบุรี
5. ชำระคืนเงินกู้ยืมสถำบันกำรเงิน
6. เงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร

จำนวนเงินโดยประมำณ ระยะเวลำที่ใช้ เงินโดยประมำณ
55.00 ล้ ำนบำท
ภำยในปี 2560
2.00 ล้ ำนบำท
ภำยในปี 2558
1.00 ล้ ำนบำท
ภำยในปี 2558
4.00 ล้ ำนบำท
ภำยในปี 2558
35.00 ล้ ำนบำท
ภำยในปี 2558
43.55 ล้ ำนบำท
ภำยในปี 2558
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นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปั นผล :
บริ ษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจำก
หักภำษี และสำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมที่กฎหมำยกำหนด โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินของบริ ษัท อย่ำงไรก็ตำมกำร
จ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวจะขึ ้นกับกระแสเงินสด แผนกำรลงทุน เงื่อนไขทำงกฎหมำย โดยทำงบริ ษัทคำนึงถึงควำมจำเป็ น
และเหมำะสมของปั จจัยอื่นๆ ในอนำคต และกำรจ่ำยเงินปั นผลนั ้นจะไม่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนปกติของบริ ษัท
อย่ำงมีนยั สำคัญ ทั ้งนี ้ มติคณะกรรมกำรของบริ ษัทที่อนุมตั ิให้ จ่ำยเงินปั นผลจะต้ องนำเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอ
อนุมตั ิ อนึ่ง คณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจในกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลได้ หำกเห็นควรว่ำมีควำมเหมำะสม
และไม่กระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษัททังนี
้ ้จะต้ องรำยงำนให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวถัดไป
รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขำยหลักทรัพย์ :
บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 31 ตุลำคม 2548 ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนเท่ำกับ 110,000,000
บำท แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 440,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บำท โดยเป็ นทุนเรี ยกชำระแล้ วเท่ำกับ
70,000,000 บำท แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 280,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บำท และภำยหลังจำกกำร
เสนอขำยหุ้นในครัง้ นี ้ บริ ษัทจะมีทนุ จดทะเบียนชำระแล้ วเป็ น 110,000,000 บำท แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 440,000,000
หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บำท
บริ ษัทประกอบธุรกิจ ให้ บริ กำรรถโดยสำรไม่ประจำทำงเพื่อขนส่งพนักงำนของโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ ทังใน
้
และนอกเขตนิคมอุตสำหกรรม ระหว่ำงแหล่งที่พกั อำศัยในเขตชุมชนไปยังโรงงำนอุตสำหกรรมหรื อสถำนประกอบกำร
โดยเฉพำะรอบเขตนิ ค มอุ ต สำหกรรมในภำคตะวัน ออก (Eastern Seaboard) ซึ่ ง บริ ษั ท ได้ รั บ ใบอนุ ญ ำตให้ เป็ น
ผู้ประกอบกำรรถโดยสำรขนส่งไม่ประจำทำงจำกกรมขนส่งทำงบก ปั จจุบนั บริ ษัทมีรูปแบบรถโดยสำรที่ให้ บริ กำร 2 รูปแบบ
ได้ แก่
1) รถโดยสำรของบริ ษัท : สำหรับงวด 3 เดือน สิ ้นสุด 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีจำนวนรถโดยสำรทังสิ
้ ้น 133 คัน
แบ่งเป็ นรถบัสโดยสำรจำนวน 123 คัน รถมินิบสั โดยสำรจำนวน 2 คัน และรถตู้โดยสำรจำนวน 8 คัน บริ ษัทจะลงทุนรถ
โดยสำรเพื่อให้ บริ กำร ก็ ต่อเมื่อมีควำมเป็ นไปได้ ค่อนข้ ำงแน่นอนว่ำจะได้ รับกำรสัง่ จ้ ำงจำกลูกค้ ำแล้ วเท่ำนัน้ และไม่มี
นโยบำยกำรลงทุนรถโดยสำรเพื่อรอรับงำนจำกลูกค้ ำ และไม่มีนโยบำยลงทุนรถตู้โดยสำรเพิ่มเติม เนื่องจำกเหตุผลด้ ำน
ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน
2) รถโดยสำรร่วมบริ กำร : ปั จจุบนั บริ ษัทมีพนั ธมิตรรถร่วมกว่ำ 80 รำย ซึง่ มีสญ
ั ญำร่วมบริ กำรแบบปี ตอ่ ปี โดยไม่
ระบุเส้ นทำงกำรบริ กำรที่ชัดเจน ขึ ้นอยู่กับกำรจัดสรรรถภำยใต้ กำรพิจำรณำของบริ ษัท โดย ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
บริ ษัทมีรถโดยสำรร่วมบริ กำรที่ให้ บริ กำรจำนวน 94 คัน แบ่งเป็ นรถบัสร่วมบริ กำรจำนวน 12 คัน และรถตู้ร่วมบริ กำรจำนวน
82 คัน ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2558 บริ ษัทได้ กำหนดนโยบำยกำรใช้ รถร่ วมบริ กำรที่จะใช้ เฉพำะรถร่ วมบริ กำรที่จด
ทะเบีย นประเภทรถโดยสำรไม่ป ระจ ำทำงเท่ำนัน้ ในขณะที่ ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2558 บริ ษั ท มีรถตู้ร่วมบริ ก ำรที่จ ด
ทะเบียนประเภทรถส่วนบุคคลรวม 59 รำย คิดเป็ นจำนวนรถตู้เท่ำกับ 67 คัน ซึ่งบริ ษัทได้ มีหนังสือถึงรถตู้ร่วมบริ กำรที่จด
ทะเบียนประเภทส่วนบุคคลทุกรำย เพื่อขอระงับกำรว่ำจ้ ำงจนกว่ำจะดำเนินกำรจดทะเบียนเป็ นรถโดยสำรไม่ประจำทำง
แล้ วเสร็ จ รวมทังได้
้ มีหนังสือถึงลูกค้ ำที่บริ ษัทให้ บริ กำรผ่ำนรถร่วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคล เพื่อขอชะลอกำร
ให้ บริ กำร โดยหนังสือดังกล่ำวทัง้ สองฉบับมีผลบังคับใช้ ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 สิงหำคม 2558 เป็ นต้ นไป ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตำม
นโยบำยของบริ ษัทเกี่ ยวกับกำรใช้ รถร่ วมบริ กำร ซึ่งต้ องจดทะเบียนเป็ น รถโดยสำรไม่ป ระจำทำงเท่ำนัน้ (รำยละเอียด
เพิ่ ม เติ มส่วนที่ 2 บริ ษัท ที่อ อกหลักทรัพ ย์ ส่วนที่ 2.4 ฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนิน งำน หัวข้ อ 16 กำรวิเครำะห์ และ
คำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร)

หน้ ำที่ 1.0 - 3

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีโครงสร้ ำงรำยได้ และจำนวนรถโดยสำรให้ บริ กำร ดังนี ้
ตำรำงแสดงโครงสร้ ำงรำยได้ ปี 2555 – 2557 และงวด 3 เดือน ปี 2558
ปี 2556
(ปรับปรุ งใหม่ )
ล้ ำน
สัดส่ วน
บำท

ปี 2557
(ปรับปรุ งใหม่ )
ล้ ำน
สัดส่ วน
บำท

งวด 3 เดือน
ปี 2558
ล้ ำน
สัดส่ วน
บำท

135.07

161.95

45.24

ปี 2555
โครงสร้ ำงรำยได้

ล้ ำน
บำท

สัดส่ วน

103.74

60.64%

รำยได้ จำกกำรให้ บริกำร
1) รถโดยสำรของบริษัท

65.29%

68.91%

70.74%

2) รถโดยสำรร่วมบริกำร
67.21 39.29%
71.07 34.35%
72.36 30.79%
18.53
28.98%
รวมรำยได้ จำกกำรให้ บริกำร 170.95 99.92% 206.14 99.64% 234.31 99.70%
63.77
99.72%
รำยได้ อื่น
0.13
0.08%
0.74
0.36%
0.70
0.30%
0.18
0.28%
รำยได้ รวม 171.08 100.00% 206.88 100.00% 235.01 100.00%
63.95 100.00%
หมำยเหตุ : รำยได้ อื่นของบริ ษัท ได้ แก่ ดอกเบี ้ยรับ กำไรจำกกำรขำยทรัพย์สินรอตัดบัญชี และรำยได้ อื่น ทังนี
้ ้ กำไรจำกกำรขำยทรัพย์สินรอ
ตัดบัญชีเกิดจำกกำรทำ Sale and lease back โดยในปี 2555 ถึงงวด 3 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 บริษัทมีกำไรจำกกำร
ขำยทรัพย์สินรอตัดบัญ ชีเท่ำกับ 0.05 ล้ ำนบำท 0.54 ล้ ำนบำท 0.62 ล้ ำนบำท และ 0.16 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งกำรทำ Sale
and lease back ของบริ ษั ท ในอดี ต มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ เพิ่ ม สภำพคล่องทำงกำรเงิน ส ำหรั บ รองรั บ กำรขยำยกำรลงทุน ใน
ยำนพำหนะสำหรับขนส่งเพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรใช้ บริ กำรของลูกค้ ำที่เพิ่มขึน้ โดยในปี 2557 บริษัทออกเครื่ องมือทำงกำร
เงินได้ แก่ ตัว๋ แลกเงินจำนวน 20.00 ล้ ำนบำท ทำให้ บริ ษัทมีสภำพคล่องทำงกำรเงินเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ ในปี 2557 บริษัทไม่มีกำรทำ
Sale and lease back นอกจำกนี ้ กำรเข้ ำระดมทุนจำกกำรเสนอขำยหุ้นในครัง้ นีจ้ ะช่วยเสริ มสภำพคล่องให้ กับ บริ ษั ท ทำให้
บริษัทไม่มีนโยบำยทำ Sale and lease back แล้ ว

ตำรำงแสดงจำนวนรถโดยสำรที่ให้ บริกำร แยกตำมรถที่ให้ บริกำร ปี 2555-2557 และงวด 3 เดือนปี 2558
รถโดยสำร

ปี 2555
จำนวนคัน ร้ อยละ

ปี 2556
จำนวนคัน ร้ อยละ

ปี 2557
จำนวนคัน ร้ อยละ

31 มีนำคม 2558
จำนวนคัน
ร้ อยละ

รถโดยสำรของบริษัท
รถบัส

67

45.58%

85

45.70%

110

51.64%

123

54.19%

รถมินิบสั

1

0.68%

2

1.08%

2

0.94%

2

0.88%

รถตู้

6

4.08%

8

4.30%

8

3.76%

8

3.52%

74

50.34%

95

51.08%

120

56.34%

133

58.59%

13
60

8.84%
40.82%

11
80

5.91%
43.01%

12
81

5.63%
38.03%

12
82

5.29%
36.12%

73

49.66%

91

48.92%

93

43.66%

94

41.41%

147

100.00%

186

100.00%

213

100.00%

227

100.00%

รวมรถโดยสำรของ
บริษัท
รถโดยสำรร่วมบริกำร
รถบัส
รถตู้
รวมรถโดยสำร
ร่ วมบริกำร
รวม

บริ ษัทมีกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยได้ แก่ ผู้ประกอบกำรในภำคกำรผลิตที่มีที่ตงโรงงำนอยู
ั้
ใ่ นนิคมอุตสำหกรรม หรื อนอก
นิคมอุตสำหกรรมในพื ้นที่ภำคตะวันออกครอบคลุมพื ้นที่ 3 จังหวัดได้ แก่จงั หวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรำ
โดย ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีจำนวนลูกค้ ำทังสิ
้ ้น 22 รำย แบ่งเป็ นลูกค้ ำในพื ้นที่นิคมอุตสำหกรรมในจังหวัดชลบุรี
จำนวน 9 รำย นิคมอุตสำหกรรมในจังหวัดระยองจำนวน 12 รำย และนิคมอุตสำหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรำจำนวน 1 รำย
หน้ ำที่ 1.0 - 4

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

โดยมีรำยละเอียดและมูลค่ำงำนในแต่ละสัญญำตำมรำยละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2.2 กำรประกอบธุรกิจ หัวข้ อที่ 2 ลักษณะ
กำรประกอบธุรกิจ และหัวข้ อที่ 5 ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ ซึง่ กว่ำร้ อยละ 99 ของจำนวนลูกค้ ำทังหมด
้
เป็ นลูกค้ ำ
ที่ใช้ บริ กำรกับบริ ษัทต่อเนื่อง
ส่ วนเพิ่มเติมข้ อมูล
งวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2558
ตำรำงแสดงโครงสร้ ำงรำยได้ ปี 2555 – 2557 และงวด 6 เดือน ปี 2558
ปี 2555
โครงสร้ ำงรำยได้

ล้ ำน
บำท

สัดส่ วน

ปี 2556
(ปรับปรุ งใหม่ )
ล้ ำน
สัดส่ วน
บำท

ปี 2557
(ปรับปรุ งใหม่ )
ล้ ำน
สัดส่ วน
บำท

งวด 6 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
ล้ ำน
บำท

สัดส่ วน

รำยได้ จำกกำรให้ บริกำร
103.74 60.64% 135.07 65.29% 161.95 68.91%
93.44
71.88%
1) รถโดยสำรของบริษัท
2) รถโดยสำรร่วมบริกำร
67.21 39.29%
71.07 34.35%
72.36 30.79%
35.55
27.35%
รวมรำยได้ จำกกำรให้ บริกำร 170.95 99.92% 206.14 99.64% 234.31 99.70% 128.99
99.23%
รำยได้ อื่น
0.13
0.08%
0.74
0.36%
0.70
0.30%
0.98
0.77%
รำยได้ รวม 171.08 100.00% 206.88 100.00% 235.01 100.00% 129.98
100.00%
หมำยเหตุ : รำยได้ อื่นของบริษัท ได้ แก่ ดอกเบี ้ยรับ กำไรจำกกำรขำยทรัพย์สินรอตัดบัญชี และรำยได้ อื่น ทังนี
้ ้ กำไรจำกกำรขำยทรัพย์สินรอ
ตัดบัญชีเกิดจำกกำรทำ Sale and lease back โดยในปี 2555 ถึงงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 บริ ษัทมีกำไรจำก
กำรขำยทรัพย์สินรอตัดบัญ ชีเท่ำกับ 0.05 ล้ ำนบำท 0.54 ล้ ำนบำท 0.62 ล้ ำนบำท และ 0.31 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งกำรทำ
Sale and lease back ของบริ ษัทในอดีต มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภำพคล่องทำงกำรเงิน สำหรับรองรับกำรขยำยกำรลงทุนใน
ยำนพำหนะสำหรับขนส่งเพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรใช้ บริกำรของลูกค้ ำที่เพิ่มขึน้ โดยในปี 2557 บริษัทออกเครื่ องมือทำงกำร
เงินได้ แก่ ตัว๋ แลกเงินจำนวน 20.00 ล้ ำนบำท ทำให้ บริษัทมีสภำพคล่องทำงกำรเงินเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ ในปี 2557 บริษัทไม่มีกำรทำ
Sale and lease back นอกจำกนี ้ กำรเข้ ำระดมทุนจำกกำรเสนอขำยหุ้น ในครัง้ นี จ้ ะช่วยเสริ มสภำพคล่องให้ กับ บริ ษั ท ทำให้
บริ ษัทไม่มีนโยบำยทำ Sale and lease back แล้ ว นอกจำกนี ้ งวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 บริ ษัทมีรำยได้ อื่นซึ่ง
เกิดจำกกำไรจำกกำรจำหน่ำยยำนพำหนะขนส่งจำนวน 1 คัน เท่ำกับ 0.42 ล้ ำนบำท และเงิน ชดเชยค่ำเสียหำยจำกสัญ ญำ
ประกันภัยรถยนต์ เนื่องจำกกำรขัดข้ องของระบบไฟฟ้ำของยำนพำหนะขนส่งจำนวน 1 คัน เท่ำกับ 0.25 ล้ ำนบำท

ตำรำงแสดงจำนวนรถโดยสำรที่ให้ บริกำร แยกตำมรถที่ให้ บริกำร ระหว่ ำงปี 2555 – 2557
และงวด 6 เดือนปี 2558
รถโดยสำร
รถโดยสำรของบริษัท
รถบัส
รถมินิบสั
รถตู้
รวมรถโดยสำรของบริษัท
รถโดยสำรร่วมบริกำร
รถบัส
รถตู้/1
รวมรถโดยสำรร่ วมบริกำร
รวม

ปี 2555
จำนวน
ร้ อยละ
คัน

ปี 2556
จำนวน
ร้ อยละ
คัน

ปี 2557
จำนวน
ร้ อยละ
คัน

30 มิถุนำยน 2558
จำนวน
ร้ อยละ
คัน

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%

125
2
8
135

53.65%
0.86%
3.43%
57.94%

13
60
73
147

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%

12
86
98
233

5.15%
36.91%
42.06%
100.00%

หน้ ำที่ 1.0 - 5

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุ : /1 บริ ษัทได้ มีหนังสือถึงรถตู้ร่วมบริ กำรทุกรำย รวมจำนวน 59 รำย คิดเป็ นจำนวนรถตู้เท่ำกับ 67 คัน ที่จดทะเบียนประเภทส่วน
บุคคล เพื่อขอระงับกำรว่ำจ้ ำงจนกว่ำจะดำเนินกำรจดทะเบียนเป็ นรถโดยสำรไม่ประจำทำงแล้ วเสร็จ รวมทังได้
้ มีหนังสือถึงลูกค้ ำ
ที่บริษัทให้ บริ กำรผ่ำนรถร่วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคล เพื่อขอชะลอกำรให้ บริกำร โดยหนังสือดังกล่ำวทังสองฉบั
้
บ
มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2558 เป็ นต้ นไป ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตำมนโยบำยของบริ ษัทเกี่ยวกับกำรใช้ รถร่วมบริกำร ซึ่ง
ต้ องจดทะเบียนเป็ นรถโดยสำรไม่ ประจำทำงเท่ำนัน้ (รำยละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส่วนที่ 2.4 ฐำนะ
กำรเงินและผลกำรดำเนินงำน ส่วนเพิ่มเติม หัวข้ อ 16 กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร)

รำยชื่อและสัดส่ วนกำรถือหุ้นของกลุ่มผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
ก่ อน IPO
หลัง IPO
(Par = 0.25 บำท)
(Par = 0.25 บำท)
ชื่อผู้ถอื หุ้น
จำนวนหุ้น
สัดส่ วน
จำนวนหุ้น
สัดส่ วน
(หุ้น)
(ร้ อยละ)
(หุ้น)
(ร้ อยละ)
98,000,000
35.00%
98,000,000
22.27%
1. กลุ่มนำยปิ ยะ เตชำกูล
49,000,000
17.50%
49,000,000
11.14%
1.1 นายปิ ยะ เตชากูล
49,000,000
17.50%
49,000,000
11.14%
1.2 นางสายสุทธิ์ เตชากูล
2. กลุ่มพำนิชชีวะ
84,000,000
30.00%
84,000,000
19.09%
2.1 นายชาติ ชาย 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%
6,720,000
2.40%
6,720,000
1.53%
2.3 นายพาทิ ศ พานิ ชชีวะ
6,720,000
2.40%
6,720,000
1.53%
2.4 นายสาริ ศ พานิชชี วะ
2.5 เด็กหญิ งอาภาพิศ พานิ ชชีวะ
6,720,000
2.40%
6,720,000
1.53%
2.6 นางสาวนันทิ ยา พานิ ชชีวะ
8,400,000
3.00%
8,400,000
1.91%
2.7 นางสาวเพาวพรรณ พานิ ชชีวะ
8,400,000
3.00%
8,400,000
1.91%
67,200,000
24.00%
67,200,000
15.27%
3. กลุ่มกรมดิษฐ์
39,200,000
14.00%
39,200,000
8.91%
3.1 นายวิ วฒ
ั น์ กรมดิ ษฐ์
3.2 บริ ษัท กรมดิ ษฐ์ คอร์ ป จากัด
28,000,000
10.00%
28,000,000
6.36%
14,000,000
5.00%
14,000,000
3.18%
4. นำยบัณฑิต ตุงคะเศรณี
11,200,000
4.00%
11,200,000
2.55%
5. นำยพงษ์ ชัย จงไพศำลศิลป์
5,600,000
2.00%
5,600,000
1.27%
6. นำงสำวชนิดำ เผด็จสุวรรณ
รวมก่ อนเสนอขำย IPO 280,000,000
100.00% 280,000,000
63.64%
7. ประชำชนทั่วไป (IPO)
160,000,000
36.36%
รวมหลังเสนอขำย IPO 280,000,000
100.00% 440,000,000
100.00%
คณะกรรมกำรบริษัท :
ลำดับ
1.
นำยชำติชำย
2.
นำยวิวฒ
ั น์
3.
นำงสมหะทัย
4.
นำยปิ ยะ
5.
นำงสุวรรณี
6.
นำยกำชัย
7.
ดร.สุพจน์

รำยชื่อ
พำนิชชีวะ
กรมดิษฐ์
พำนิชชีวะ
เตชำกูล
คำมัน่
บุญจิรโชติ
เธียรวุฒิ

ตำแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร / ที่ปรึกษำ
กรรมกำร
กรรมกำร / กรรมกำรผู้จดั กำร
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
หน้ ำที่ 1.0 - 6

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

โดยมีนำงสำวสุมำลี เอกนิพฐิ สริ ทำหน้ ำที่เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ ษัท
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท : นำยชำติชำย พำนิชชีวะ นำยวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์ นำยปิ ยะ เตชำกูล กรรมกำร
สองในสำมคนลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัท
ข้ อจำกัดอำนำจของกรรมกำร : -ไม่มี-

สรุ ปปั จจัยควำมเสี่ยง :
1. ควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจ
1.1 ควำมเสีย่ งจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำน ้ำมันเชื ้อเพลิง
1.2 ควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พิงผู้จำหน่ำยยำนพำหนะ
1.3 ควำมเสีย่ งจำกกำรที่กลุม่ ลูกค้ ำจำนวนน้ อยรำยและอยูใ่ นวงจำกัด
1.4 ควำมเสีย่ งจำกกำรขำดแคลนนักขับ
1.5 ควำมเสีย่ งเนื่องจำกควำมไม่ตอ่ เนื่องของรำยได้ หรื อควำมไม่แน่นอนของรำยได้
1.6 ควำมเสีย่ งจำกกำรแข่งขันในธุรกิจ
1.7 ควำมเสีย่ งจำกกำรลดลงของผลกำรดำเนินงำน จำกกำรระงับกำรใช้ รถร่วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคล
2. ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรเงิน
2.1 ควำมเสีย่ งจำกกำรเพิ่มขึ ้นของอัตรำดอกเบี ้ย
2.2 ควำมเสีย่ งจำกกำรผิดนัดชำระหนี ้
3. ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรบริหำร จัดกำร
3.1 ควำมเสีย่ งด้ ำนกำรพึง่ พิงผู้บริ หำรหลัก
4. ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
4.1 ควำมเสีย่ งจำกกำรที่บริ ษัทอยูร่ ะหว่ำงยื่นคำขออนุญำตจำกตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
สรุ ปฐำนะกำรเงิน :
รำยละเอียด
(หน่ วย : ล้ ำนบำท)
รวมสินทรัพย์ : ล้ ำนบำท
รวมหนี ้สิน : ล้ ำนบำท
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น : ล้ ำนบำท

ปี 2555
218.54
152.07
66.47

ปี 2556
(ปรับปรุงใหม่ )
263.69
197.36
66.33

ปี 2557
(ปรับปรุงใหม่ )
344.63
273.56
71.08

งวด 3 เดือนแรก
ปี 2558
398.78
323.01
75.77

สรุ ปผลกำรดำเนินงำน :
รำยละเอียด
รำยได้ จำกกำรบริ กำร : ล้ ำนบำท
ต้ นทุนบริ กำร : ล้ ำนบำท
กำไรขันต้
้ น : ล้ ำนบำท
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ : ล้ ำนบำท
กำไรสุทธิตอ่ หุ้น : บำท/หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ : บำท/หุ้น
จำนวนหุ้นสำมัญที่เรี ยกชำระแล้ ว : ล้ ำนหุ้น

ปี 2555
170.95
141.04
29.92
3.20
8.00
100.00
0.4

ปี 2556
(ปรับปรุ งใหม่ )
206.14
169.20
36.94
5.79
14.47
100.00
0.4

ปี 2557
งวด 3 เดือน งวด 3 เดือน
(ปรับปรุงใหม่ )
ปี 2557
ปี 2558
234.31
53.78
63.77
189.92
42.82
49.92
44.39
10.96
13.85
8.04
2.67
1.69
20.09
6.68
0.006
100.00
100.00
0.25
0.4
0.4
280

หมำยเหตุ : เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2558 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 40.00 ล้ ำนบำท
เป็ น 70.00 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อจำหน่ำยกับผู้ถือหุ้นเดิม และมีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ ตอ่ หุ้นจำก
หน้ ำที่ 1.0 - 7

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
หุ้นละ 100 บำท เป็ นหุ้นละ 0.25 บำท รวมจำนวนหุ้นทังสิ
้ ้นเท่ำกับ 280 ล้ ำนหุ้น นอกจำกนี ้ เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2558 ที่ประชุม
วิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 ได้ มีมติอนุมตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 70.00 ล้ ำนบำท เป็ น 110.00 ล้ ำนบำท โดยกำรออก
หุ้นสำมัญเพื่อจำหน่ำยให้ กบั ประชำชนเป็ นครัง้ แรกจำนวน 160.00 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บำท ดังนัน้ หำกพิจำรณำ
อัตรำกำไรต่อหุ้นภำยหลังจำกกำรเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ จะพบว่ำ บริษัทมีอตั รำกำไรต่อหุ้น จะเท่ำกับ 0.02 บำทต่อ
หุ้น ซึง่ ภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ บริษัทจะมีทนุ จดทะเบียนชำระแล้ วจำนวน 110 ล้ ำนบำท แบ่ง
ออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 440 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บำท

สรุ ปกำไรขัน้ ต้ น/อัตรำกำไรขัน้ ต้ น :
กำไรขัน้ ต้ น /
อัตรำกำไรขัน้ ต้ น
รถโดยสำรของบริษัท
รถโดยสำรร่วมบริกำร
กำไรขัน้ ต้ นรวม

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 55
ล้ ำนบำท
%
25.63 24.71%
4.28 6.38%
29.92 17.50%

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 56
(ปรับปรุ งใหม่ )
ล้ ำนบำท
%
30.51 22.59%
6.43
9.05%
36.94

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 57
งวด 3 เดือน
(ปรับปรุ งใหม่ )
ปี 2558
ล้ ำนบำท
%
ล้ ำนบำท
%
11.35 25.08%
34.72 21.44%
2.50 13.47%
9.67 13.37%

17.92%

44.39 18.94%

13.85

21.71%

สรุ ปอัตรำส่ วนทำงกำรเงิน :
อัตรำส่ วนทำงกำรเงิน
อัตรำกำไรสุทธิ
%
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
%
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
%
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ

ปี 2555

ปี 2556
ปี 2557
งวด 3 เดือนแรก
(ปรับปรุ งใหม่ ) (ปรับปรุ งใหม่ )
ปี 2558

1.87%
5.56%
1.53%
2.29

2.80%
8.72%
2.40%
2.98

3.42%
11.70%
2.64%
3.85

2.65%
9.22%
1.82%
4.26

คำอธิบำยเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน ปี 2555 – 2557 และงวด 3 เดือน ปี 2558 (รำยละเอียด
เพิ่มเติมส่วนที่ 2.4 ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน หัวข้ อที่ 15 ข้ อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ และหัวข้ อที่ 16 กำรวิเครำะห์
และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร)
ผลกำรดำเนินงำน
บริ ษัทมีรำยได้ รวมในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 3 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 171.08
ล้ ำนบำท 206.88 ล้ ำนบำท 235.01 ล้ ำนบำท และ 63.95 ล้ ำนบำท โดยแบ่งเป็ นรำยได้ จำกกำรบริ กำรเท่ำกับ 170.95 ล้ ำน
บำท 206.14 ล้ ำนบำท 234.31 ล้ ำนบำท และ 63.77 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 99.92 ร้ อยละ 99.64 ร้ อยละ 99.70 และ
ร้ อยละ 99.72 ของรำยได้ รวม และรำยได้ อื่นเท่ำกับ 0.13 ล้ ำนบำท 0.74 ล้ ำนบำท 0.70 ล้ ำนบำท และ 0.18 ล้ ำนบำท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 0.08 ร้ อยละ 0.36 ร้ อยละ 0.30 และร้ อยละ 0.28 ของรำยได้ รวม ตำมลำดับ ซึ่งในปี 2557 บริ ษัทมีรำยได้
จำกกำรบริ กำร เท่ำกับ 234.31 ล้ ำนบำท โดยแบ่งเป็ นรำยได้ ที่เกิดจำกรถโดยสำรของบริ ษัทเท่ำกับ 161.95 ล้ ำนบำท และ
รำยได้ ที่เกิดจำกรถโดยสำรร่ วมบริ กำรเท่ำกับ 72.36 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 68.91 และร้ อยละ 30.79 ของรำยได้ รวม
ตำมลำดับ โดยในปี 2557 บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรบริ กำรเพิ่มขึ ้นจำกปี 2556 เท่ำกับ 28.17 ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อย
ละ 13.67 เมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจำกบริ ษัทปรับเพิ่มอัตรำค่ำบริ กำรสำหรับกำรให้ บริ กำรเดินรถของรถโดยสำรบำงสำย
ซึ่งเป็ นกำรปรับรำคำเพื่อให้ สอดคล้ องกับค่ำบริ กำรทัว่ ไปในท้ องตลำด และกำรเพิ่มขึ ้นของกำรใช้ บริ กำรรถโดยสำรรับ-ส่ง
พนักงำน
ในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 3 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีกำไรขันต้
้ นจำกกำรให้ บริ กำร
รถโดยสำรของบริ ษัทเท่ำกับ 25.63 ล้ ำนบำท 30.51 ล้ ำนบำท 34.72 ล้ ำนบำท และ 11.35 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นอัตรำกำไร
ขันต้
้ นจำกกำรให้ บริ กำรรถโดยสำรของบริ ษัทเท่ำกับร้ อยละ 24.71 ร้ อยละ 22.59 ร้ อยละ 21.44 และร้ อยละ 25.08 ทังนี
้ ้
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ในช่วง 3 ปี ที่ผ่ำนมำ บริ ษัทมีแ นวโน้ มอัตรำกำไรขัน้ ต้ นลดลงต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นผลจำกสัดส่วนค่ำเสื่อมรำคำยำนพำหนะ
สำหรับขนส่งต่อต้ นทุนบริ กำรที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นตำมกำรเพิ่มขึ ้นของจำนวนรถที่ให้ บริ กำรคือเพิ่มจำกร้ อยละ 9.22 ในปี 2555
เป็ นร้ อยละ 10.94 ในปี 2556 และเป็ นร้ อยละ 12.89 ในปี 2557 ตำมลำดับ นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังมีต้นทุนบริ กำรเพิ่มจำก
รำยกำรเงินเดือน โบนัส และสวัสดิกำรพนักงำนในส่วนงำนบริ กำรที่เพิ่มขึ ้นตำมกำรเพิ่มจำนวนรถบริ กำรเพื่อรองรับควำม
ต้ องกำรของลูกค้ ำที่เพิ่มขึ ้นในแต่ละปี
ในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 3 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีกำไรขันต้
้ นจำกกำรให้ บริ กำร
รถโดยสำรร่ วมบริ กำรเท่ำกับ 4.28 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 6.43 ล้ ำนบำท 9.67 ล้ ำนบำท และ 2.50 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นอัตรำ
กำไรขัน้ ต้ นจำกกำรให้ บริ กำรรถโดยสำรร่ วมบริ กำรเท่ำกับ ร้ อยละ 6.38 ร้ อยละ 9.05 ร้ อยละ 13.37 และร้ อยละ 13.47
ตำมลำดับ โดยบริ ษัท มีอัต รำกำไรขัน้ ต้ นจำกกำรให้ บ ริ กำรด้ วยรถโดยสำรร่ วมบริ กำรเพิ่ม ขึน้ ต่อ เนื่ อง เป็ นผลจำกกำร
เปลี่ยนแปลงในรำยได้ และต้ นทุนตำมที่กล่ำวในหัวข้ อที่ 16 กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร ทังนี
้ ้ กำรให้ บริ กำร
รับ-ส่งพนักงำนกับลูกค้ ำโดยใช้ รถร่วมบริ กำร ถือเป็ นกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในยำนพำหนะสำหรับขนส่งของ
บริ ษัทวิธีหนึง่ หำกบริ ษัทยังไม่มนั่ ใจว่ำลูกค้ ำรำยดังกล่ำวจะใช้ บริ กำรกับบริ ษัทอย่ำงต่อเนื่อง
บริ ษัทมีกำไรสุทธิ ในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 3 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 3.20 ล้ ำน
บำท 5.79 ล้ ำนบำท 8.04 ล้ ำนบำท และ 1.69 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิ เท่ำกับร้ อยละ 1.87 ร้ อยละ 2.80 ร้ อยละ
3.42 และร้ อยละ 2.65 ตำมลำดับ โดยในปี 2556 และปี 2557 บริ ษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึน้ เท่ำกับ 2.59 ล้ ำนบำท และ 2.25
ล้ ำนบำท เนื่องจำกกำรปรับลดภำษี เงินได้ นิติบุคคลจำกร้ อยละ 23 ในปี 2555 เป็ นร้ อยละ 20 ตัง้ แต่ปี 2556 เป็ นต้ นไป
รวมถึงกำรมีรำยได้ ที่เพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง และกำรลดลงของค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรจำกกำรเปลี่ยนนโยบำยในกำรไม่เข้ ำทำ
รำยกำรขำยและเช่ำกลับยำนพำหนะสำหรับขนส่ง (Sales and Leaseback)
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 3 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีอตั รำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ำกับ
ร้ อยละ 5.56 ร้ อยละ 8.72 ร้ อยละ 11.70 และร้ อยละ 9.22 ตำมลำดับ ทัง้ นี ้ อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นมีแนวโน้ มเพิ่มขึน้
อย่ำงต่อเนื่องระหว่ำงปี 2555 ถึง ปี 2557 เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ ้นของกำไรสุทธิจำกสำเหตุดงั ที่กล่ำวข้ ำงต้ น และส่วนของผู้ถือ
หุ้นที่เพิ่มขึ ้นจำกผลกำรดำเนินงำนที่ดีต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2558 มี
มติอนุมัติให้ บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 40.00 ล้ ำนบำทเป็ น 70.00 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนจำนวน
300,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท และ ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2558 มีมติ
อนุมัติให้ บ ริ ษั ท เพิ่ ม ทุน จดทะเบี ยนจำก 70.00 ล้ ำนบำทเป็ น 110.00 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุน จ ำนวน
160,000,000 หุ้น มูล ค่ ำ ที่ ต รำไว้ ห้ ุน ละ 0.25 บำท เพื่ อ เสนอขำยหุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุน ต่ อ ประชำชนเป็ น ครั ง้ แรก ซึ่ง กำร
เปลีย่ นแปลงทุนจดทะเบียนดังกล่ำวอำจมีผลทำให้ อตั รำผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นปรับตัวลดลง
ฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
เท่ำกับ 218.54 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 263.69 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 344.63 ล้ ำนบำท และเท่ำกับ 398.78 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดย
กำรเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์รวมในช่วงที่ผำ่ นมำเป็ นไปในทิศทำงทีเ่ พิ่มขึ ้น ซึง่ เกิดจำกกำรเปลีย่ นแปลงในรำยกำรที่สำคัญ
ได้ แก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และยำนพำหนะเพื่อใช้ ในกำรขนส่ง
หนี ้สินรวมของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ
152.07 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 197.36 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 273.56 ล้ ำนบำท และเท่ำกับ 323.01 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
69.58 ร้ อยละ 74.85 ร้ อยละ 79.38 และร้ อยละ 81.00 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ โดยกำรเปลี่ยนแปลงของหนี ้สินรวม
ในช่วงที่ผำ่ นมำเป็ นไปในทิศทำงที่เพิ่มขึ ้น โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ซึง่ ทำง
บริ ษัทขอรับกำรสนับสนุนจำกสถำบันกำรเงินเพื่อใช้ ในกำรขยำยจำนวนยำนพำหนะเพื่อใช้ ในกำรขนส่ง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนที่ออก
และชำระแล้ วเท่ำกับ 40.00 ล้ ำนบำท มีสว่ นของผู้ถือหุ้น เท่ำกับ 66.47 ล้ ำนบำท 66.33 ล้ ำนบำท 71.08 ล้ ำนบำท และ
75.77 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 30.42 ร้ อยละ 25.15 ร้ อยละ 20.62 และร้ อยละ 19.00 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ
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โดยมีอตั รำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม
2558 เท่ำกับ 2.29 เท่ำ 2.98 เท่ำ 3.85 เท่ำ และ 4.26 เท่ำ ตำมลำดับ โดยอัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมี
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นผลจำกกำรขยำยจำนวนยำนพำหนะเพื่อให้ บริ กำรจำกกำรทำสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
เป็ นหลักในช่วง 3 ปี ที่ผำ่ นมำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีหนี ้สินหมุนเวียนสูง
กว่ำ สิ น ทรั พ ย์ ห มุน เวี ย นเท่ ำ กับ 29.70 ล้ ำ นบำท 40.50 ล้ ำ นบำท 69.58 ล้ ำ นบำท และ 77.12 ล้ ำ นบำท ตำมล ำดับ
เนื่องจำกลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัทที่เน้ นกำรขยำยจำนวนยำนพำหนะในกำรขนส่งผ่ำนกำรทำสัญญำเช่ำทำง
กำรเงินเป็ นหลัก ซึ่งมีอำยุในกำรผ่อนชำระประมำณ 5 ปี ในขณะที่มลู ค่ำรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรด้ วยรถโดยสำรจะทยอย
สร้ ำงรำยได้ เป็ นเวลำ 10 ปี ตำมอำยุกำรใช้ งำน ด้ วยเหตุดงั กล่ำว ทำให้ ในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 3 เดือนปี 2558
บริ ษั ทมี อัต รำส่วนสภำพคล่อ งอยู่ในระดับ ต่ำต่อเนื่ อง คื อ เท่ำกับ 0.53 เท่ำ เท่ำกับ 0.44 เท่ำ 0.38 เท่ำ และ 0.39 เท่ำ
ตำมลำดับ
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2558 บริ ษัทได้ กำหนดนโยบำยในกำรใช้ รถโดยสำรร่ วมบริ กำรจำกผู้ประกอบกำรที่
ได้ รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งด้ วยรถโดยสำรไม่ประจำทำง โดยรถโดยสำรที่นำมำเป็ นรถร่วมบริ กำรจะต้ องจดทะเบียน
ประเภทรับจ้ ำงไม่ประจำทำงเท่ำนัน้ ในขณะที่ ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2558 บริ ษัทยังมีรถตู้ร่วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภท
ส่วนบุคคลจำนวน 59 รำย คิดเป็ นจำนวนรถตู้เท่ำกับ ก67 คัน และเพื่อให้ เป็ นไปตำมนโยบำยกำรใช้ รถร่วมบริ กำร บริ ษัทจึง
มีหนังสือระงับกำรว่ำจ้ ำงรถตู้ร่วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคลทุกรำย และบริ ษัทได้ จดั ทำหนังสือแจ้ งไปยังลูกค้ ำ
ที่บริ ษัทให้ บริ กำรผ่ำนรถตู้ร่วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคล เพื่อขอชะลอกำรให้ บริ กำรเฉพำะรถตู้ร่วมบริ กำร
ประเภทดังกล่ำว โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2558 เป็ นต้ นไป ดังนัน้ จำกนโยบำยดังกล่ำวจะส่งผลกระทบทำให้ รำยได้
จำกรถร่วมบริ กำรของบริ ษัทตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2558 ลดลง โดยบริ ษัทคำดกำรณ์วำ่ รำยได้ จำกรถร่วมบริ กำรใน 5 เดือน
สุดท้ ำยของปี 2558 อำจจะลดลงประมำณ 18.55 ล้ ำนบำท หรื อลดลงประมำณเดือนละ 3.71 ล้ ำนบำท ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ
60.12 ของรำยได้ จำกรถร่ วมบริ กำรรวม โดยเทียบเคียงจำกรำยได้ จำกกำรให้ บ ริ กำรผ่ำนรถตู้ร่วมบริ กำรที่จดทะเบียน
ประเภทส่วนบุคคลของงวด 3 เดือนแรกของปี 2558 ตังแต่
้ เดือนมกรำคม ถึงเดือนมีนำคม 2558 ซึง่ เท่ำกับ 11.14 ล้ ำนบำท
หรื อประมำณเดือนละ 3.71 ล้ ำนบำท จึงทำให้ บริ ษัทคำดกำรณ์รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรวมในปี 2558 อำจจะลดลงจำก
ประมำณ 270 ล้ ำนบำท เป็ นประมำณ 251 ล้ ำนบำท หรื อลดลงประมำณร้ อยละ 7 ของรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรวมที่
คำดกำรณ์ ไว้ เดิม (รำยละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส่ว นที่ 2.2 กำรประกอบธุรกิจ หัวข้ อที่ 2 ลักษณะ
กำรประกอบธุรกิจ) จำกผลกระทบที่อำจทำให้ รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรวมของบริ ษัทลดลงดังกล่ำวข้ ำงต้ น ส่งผลให้ บริ ษัท
อำจมีกำไรขันต้
้ นลดลงจำกรถโดยสำรร่วมบริ กำรประมำณ 2.60 ล้ ำนบำท หรื อลดลงเดือนละประมำณ 0.52 ล้ ำนบำท และ
กำไรก่อนดอกเบี ้ยและภำษี อำจลดลงจำกรถโดยสำรร่ วมบริ กำรเท่ำกับ 0.60 ล้ ำนบำท หรื อลดลงเดือนละประมำณ 0.12
ล้ ำนบำท (รำยละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส่วนที่ 2.4 ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน หัวข้ อที่ 16
กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร หัวข้ อย่อย 16.3 ปั จจัยที่อำจมีผลต่อกำรดำเนินงำนหรื อฐำนะทำงกำรเงินใน
อนำคต)
ส่ วนเพิ่มเติมข้ อมูล
งวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2558
สรุ ปฐำนะกำรเงิน :
รำยละเอียด
(หน่ วย : ล้ ำนบำท)
รวมสินทรัพย์ : ล้ ำนบำท
รวมหนี ้สิน : ล้ ำนบำท
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น : ล้ ำนบำท

ปี 2555
218.54
152.07
66.47

ปี 2556
(ปรับปรุงใหม่ )
263.69
197.36
66.33

หน้ ำที่ 1.0 - 10

ปี 2557
(ปรับปรุงใหม่ )
344.63
273.56
71.08

งวด 6 เดือนแรก
ปี 2558
401.58
323.46
78.12

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

สรุ ปผลกำรดำเนินงำน :
รำยละเอียด

ปี 2555

รำยได้ จำกกำรบริ กำร : ล้ ำนบำท
ต้ นทุนบริ กำร : ล้ ำนบำท
กำไรขันต้
้ น : ล้ ำนบำท
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ : ล้ ำนบำท
กำไรสุทธิตอ่ หุ้น : บำท/หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ : บำท/หุ้น
จำนวนหุ้นสำมัญที่เรี ยกชำระแล้ ว : ล้ ำนหุ้น

170.95
141.04
29.92
3.20
8.00
100.00
0.4

ปี 2556
(ปรับปรุงใหม่ )
206.14
169.20
36.94
5.79
14.47
100.00
0.4

ปี 2557
งวด 6 เดือน งวด 6 เดือน
(ปรับปรุงใหม่ )
ปี 2557
ปี 2558
234.31
109.49
128.99
189.92
89.33
101.05
44.39
20.16
27.94
8.04
3.61
4.04
20.09
9.03
0.01
100.00
100.00
0.25
0.4
0.4
280

หมำยเหตุ : เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2558 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 40.00 ล้ ำนบำท
เป็ น 70.00 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อจำหน่ำยกับผู้ถือหุ้นเดิม และมีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ ตอ่ หุ้นจำก
หุ้นละ 100 บำท เป็ นหุ้นละ 0.25 บำท รวมจำนวนหุ้นทังสิ
้ ้นเท่ำกับ 280 ล้ ำนหุ้น นอกจำกนี ้ เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2558 ที่ประชุม
วิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 ได้ มีมติอนุมตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 70.00 ล้ ำนบำท เป็ น 110.00 ล้ ำนบำท โดยกำรออก
หุ้นสำมัญเพื่อจำหน่ำยให้ กบั ประชำชนเป็ นครัง้ แรกจำนวน 160.00 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บำท ดังนัน้ หำกพิจำรณำ
อัตรำกำไรต่อหุ้นภำยหลังจำกกำรเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ จะพบว่ำ บริษัทมีอตั รำกำไรต่อหุ้น จะเท่ำกับ 0.02 บำทต่อ
หุ้น ซึง่ ภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ บริษัทจะมีทนุ จดทะเบียนชำระแล้ วจำนวน 110 ล้ ำนบำท แบ่ง
ออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 440 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บำท

สรุ ปกำไรขัน้ ต้ น/อัตรำกำไรขัน้ ต้ น :
กำไรขัน้ ต้ น /
อัตรำกำไรขัน้ ต้ น
รถโดยสำรของบริษัท
รถโดยสำรร่วมบริกำร
กำไรขัน้ ต้ นรวม

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 55
ล้ ำนบำท

%
25.63 24.71%
4.28 6.38%
29.92 17.50%

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 56
(ปรับปรุ งใหม่ )
ล้ ำนบำท
%
30.51 22.59%
6.43
9.05%
36.94

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 57
งวด 6 เดือน
(ปรับปรุ งใหม่ )
ปี 2558
ล้ ำนบำท
%
ล้ ำนบำท
%
22.88 24.48%
34.72 21.44%
5.06 14.24%
9.67 13.37%

17.92%

44.39 18.94%

ปี 2556
(ปรับปรุ งใหม่ )
2.80%
8.72%
2.40%
2.98

ปี 2557
(ปรับปรุ งใหม่ )
3.42%
11.70%
2.64%
3.85

27.94

21.66%

สรุ ปอัตรำส่ วนทำงกำรเงิน :
อัตรำส่ วนทำงกำรเงิน
อัตรำกำไรสุทธิ
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2555
%
%
%
เท่ำ

1.87%
5.56%
1.53%
2.29

งวด 6 เดือนแรก
ปี 2558
3.11%
10.84%
2.17%
4.14

คำอธิบำยเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน ปี 2555 – 2557 และงวด 6 เดือน ปี 2558 (รำยละเอียด
เพิ่มเติมส่วนที่ 2.4 ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน ส่วนเพิ่มเติม หัวข้ อที่ 15 ข้ อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ และส่วน
เพิ่มเติม หัวข้ อที่ 16 กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร)
ผลกำรดำเนินงำน
บริ ษัทมีรำยได้ รวมในงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 และงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558
เท่ำกับ 109.84 ล้ ำนบำท และ 129.97 ล้ ำนบำท โดยแบ่งเป็ นรำยได้ จำกกำรบริ กำรเท่ำกับ 109.49 ล้ ำนบำท และ 128.99
ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 99.68 และร้ อยละ 99.24 ของรำยได้ รวม และรำยได้ อื่นเท่ำกับ 0.35 ล้ ำนบำท และ 0.98 ล้ ำน
บำทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.32 และร้ อยละ 0.76 ของรำยได้ รวม ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ รำยได้ จำกกำรบริ กำรในงวด 6 เดือนสิ ้นสุด
หน้ ำที่ 1.0 - 11
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วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 และงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2558 แบ่งเป็ น 1) รำยได้ จำกกำรบริ กำรที่เกิดจำกรถ
โดยสำรของบริ ษัทเท่ำกับ 74.52 ล้ ำนบำท และ 93.44 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 68.06 และร้ อยละ 72.44 ของรำยได้
จำกกำรบริ กำรรวม ตำมลำดับ และ 2) รำยได้ จำกกำรบริ กำรที่เกิดจำกรถโดยสำรร่วมบริ กำรเท่ำกับ 34.97 ล้ ำนบำท และ
35.55 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 31.94 และร้ อยละ 27.56 ของรำยได้ จำกกำรบริ กำรรวม ตำมลำดับ โดยกำรเพิ่มขึ ้นของ
รำยได้ จำกกำรบริ กำรในงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 ที่เพิ่มขึ ้นจำกงวดเดียวกันของปี 2557 เป็ นผลจำกลูกค้ ำ
รำยเดิมเพิ่มจำนวนเที่ยววิ่งรับ-ส่งพนักงำน รวมถึงบริ ษัทมีจำนวนลูกค้ ำเพิ่มขึ ้นจำก 19 รำย เป็ น 22 รำย
ในงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 และงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 บริ ษัทมีกำไรขันต้
้ น
จำกกำรให้ บริ กำรรถโดยสำรของบริ ษัทเท่ำกับ 15.52 ล้ ำนบำท และ 22.88 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรขันต้
้ นจำกกำร
ให้ บริ กำรรถโดยสำรของบริ ษั ทเท่ำกับร้ อยละ 20.82 และร้ อยละ 24.48 ตำมลำดับ ทัง้ นี ้ ในงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30
มิถนุ ำยน 2558 บริ ษัทมีอตั รำกำไรขันต้
้ นจำกกำรให้ บริ กำรด้ วยรถโดยสำรของบริ ษัทเพิ่มขึ ้น เป็ นผลจำกกำรปรับตัวลดลง
ของค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงและกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริ หำรจัดกำรน ้ำมันที่ดีขึ ้นเป็ นสำคัญ
ในงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 และงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 บริ ษัทมีกำไรขันต้
้ น
จำกกำรให้ บริ กำรรถโดยสำรร่ วมบริ กำรเท่ำกับ 4.64 ล้ ำนบำท และ 5.06 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรขันต้
้ นจำกกำร
ให้ บ ริ กำรรถโดยสำรร่ วมบริ ก ำรเท่ำกับร้ อยละ 13.28 และร้ อยละ 14.24 ตำมลำดับ โดยในงวด 6 เดือนสิน้ สุดวัน ที่ 30
มิถนุ ำยน 2558 บริ ษัทมีอตั รำกำไรขันต้
้ นของรถโดยสำรร่วมบริ กำรเพิ่มขึน้ จำกกำรทยอยปรับเพิ่มค่ำบริ กำรกับทำงลูกค้ ำใน
บำงสำยที่ใช้ รถร่วมบริ กำร เพื่อให้ คำ่ บริ กำรดังกล่ำวเป็ นไปตำมรำคำตลำด โดยสัดส่วนโดยกำรให้ บริ กำรรับ -ส่งพนักงำนกับ
ลูกค้ ำผ่ำนกำรใช้ รถร่ วมบริ กำร ถือเป็ นกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในยำนพำหนะสำหรับขนส่งของบริ ษัทวิธีหนึ่ ง
สำหรับ กรณี ที่ บริ ษั ท ยังไม่มั่น ใจว่ำลูกค้ ำจะใช้ บ ริ กำรกับบริ ษั ทอย่ำงต่อเนื่อง กล่ำวคื อ บริ ษั ทยังคงมีน โยบำยเน้ น กำร
ให้ บริ กำรผ่ำนรถโดยสำรของบริ ษัทเป็ นหลัก
บริ ษัทมีกำไรสุทธิในงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 และงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558
เท่ำกับ 3.61 ล้ ำนบำท และ 4.04 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิเท่ำกับร้ อยละ 3.30 และร้ อยละ 3.11 ตำมลำดับ โดยใน
งวด 6 เดือน ปี 2558 บริ ษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ ้นเท่ำกับ 0.43 ล้ ำนบำท เนื่องจำกบริ ษัทสำมำรถขยำยกำรให้ บริ กำรกับลูกค้ ำ
ทังรำยเดิ
้
มและรำยใหม่ได้ เพิ่มขึ ้น รวมถึงกำรบริ หำรกำรจัดกำรต้ นทุนบริ กำรได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ แม้ วำ่ บริ ษัทจะมีต้นทุน
ทำงกำรเงินเพิ่มขึ ้นจำกกำรลงทุนรถโดยสำรของบริ ษัทเพื่อใช้ รองรับควำมต้ องกำรที่เพิ่มขึ ้นของลูกค้ ำ ก็ตำม
บริ ษัทมีอตั รำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสำหรับงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 และงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่
30 มิถนุ ำยน 2558 เท่ำกับร้ อยละ 10.90 และร้ อยละ 10.84 ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลงระหว่ำงงวด 6
เดือน ปี 2557 และงวด 6 เดือน ปี 2558 เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ ้นของค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรที่เพิ่มขึ ้นจำกรำยกำรเงินเดือนและ
สวัสดิกำรพนักงำน ค่ำสอบบัญชี ค่ำที่ปรึกษำ และค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดจำกกำรเตรี ยมควำมพร้ อมในกำรนำบริ ษัทเข้ ำจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรั พย์ ซึ่งเป็ นค่ำใช้ จ่ำยที่เกิ ดขึ ้นเพียงครัง้ เดียว ทัง้ นี ้ ที่ป ระชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่ อวันที่ 12
มีนำคม 2558 มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 40.00 ล้ ำนบำทเป็ น 70.00 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนจำนวน 300,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท และที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 มีนำคม
2558 มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 70.00 ล้ ำนบำทเป็ น 110.00 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
จำนวน 160,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บำท เพื่อเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนเป็ นครัง้ แรก ซึง่ กำร
เปลีย่ นแปลงทุนจดทะเบียนดังกล่ำวอำจมีผลทำให้ อตั รำผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นปรับตัวลดลง
ฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 เท่ำกับ 344.63 ล้ ำนบำท
และ 401.58 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยสินทรัพย์รวมที่เพิม่ ขึ ้นเกิดจำกกำรเปลีย่ นแปลงในรำยกำรที่สำคัญ ได้ แก่ ลูกหนี ้
กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น และยำนพำหนะเพื่อใช้ ในกำรขนส่ง
หนี ้สินรวมของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 เท่ำกับ 273.56 ล้ ำนบำท และ
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323.46 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 79.38 และร้ อยละ 80.55 ของสินทรัพย์ รวม ตำมลำดับ โดยหนี ้สินรวมที่เพิ่มขึ ้นมี
สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน และเงินกู้ยืมระยะสัน้ ซึง่ ทำงบริ ษัทขอรับกำรสนับสนุน
จำกสถำบันกำรเงินเพื่อใช้ ในกำรขยำยจำนวนยำนพำหนะเพื่อใช้ ในกำรขนส่ง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 บริ ษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ วเท่ำกับ
40.00 ล้ ำนบำท และ 70.00 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ มีสว่ นของผู้ถือหุ้น เท่ำกับ 71.08 ล้ ำนบำท และ 78.12 ล้ ำนบำท หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 20.62 และร้ อยละ 19.45 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ บริ ษัทมีอตั รำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 เท่ำกับ 3.85 เท่ำ และ 4.14 เท่ำ ตำมลำดับ โดยอัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที่เพิ่มขึ ้น เป็ นผลจำกกำรขยำยจำนวนยำนพำหนะเพื่อให้ บริ กำรจำกกำรทำสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
เป็ นหลัก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 บริ ษัทมีหนี ้สินหมุนเวียนสูงกว่ำสินทรัพย์หมุนเวียน
เท่ำกับ 69.57 ล้ ำนบำท และ 80.23 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ เนื่องจำกลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัทที่เน้ นกำรขยำย
จำนวนยำนพำหนะในกำรขนส่งผ่ำนกำรทำสัญญำเช่ำทำงกำรเงินเป็ นหลัก ซึง่ มีอำยุในกำรผ่อนชำระประมำณ 5 ปี ในขณะ
ที่มลู ค่ำรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรด้ วยรถโดยสำรจะทยอยสร้ ำงรำยได้ เป็ นเวลำ 10 ปี ตำมอำยุกำรใช้ งำน ด้ วยเหตุดงั กล่ำว ทำ
ให้ ในปี 2557 และงวด 6 เดือนปี 2558 บริ ษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่องอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่อง คือ เท่ำกับ 0.38 เท่ำ และ
0.36 เท่ำ ตำมลำดับ
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2558 บริ ษัทได้ กำหนดนโยบำยในกำรใช้ รถโดยสำรร่ วมบริ กำรจำกผู้ประกอบกำรที่
ได้ รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งด้ วยรถโดยสำรไม่ประจำทำง โดยรถโดยสำรที่นำมำเป็ นรถร่วมบริ กำรจะต้ องจดทะเบียน
ประเภทรับจ้ ำงไม่ประจำทำงเท่ำนัน้ ในขณะที่ ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2558 บริ ษัทยังมีรถตู้ร่วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภท
ส่วนบุคคลจำนวน 59 รำย คิดเป็ นจำนวนรถตู้เท่ำกับ 67 คัน และเพื่อให้ เป็ นไปตำมนโยบำยกำรใช้ รถร่วมบริ กำร บริ ษัทจึงมี
หนังสือระงับกำรว่ำจ้ ำงรถตู้ร่วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคลทุกรำย และบริ ษัทได้ จดั ทำหนังสือแจ้ งไปยังลูกค้ ำที่
บริ ษั ทให้ บริ กำรผ่ำนรถตู้ร่วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคล เพื่อขอชะลอกำรให้ บริ กำรเฉพำะรถตู้ร่วมบริ กำร
ประเภทดังกล่ำว โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2558 เป็ นต้ นไป ดังนัน้ จำกนโยบำยดังกล่ำวจะส่งผลกระทบทำให้ รำยได้
จำกรถร่วมบริ กำรของบริ ษัทตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2558 ลดลง โดยบริ ษัทคำดกำรณ์วำ่ รำยได้ จำกรถร่วมบริ กำรใน 5 เดือน
สุดท้ ำยของปี 2558 อำจจะลดลงประมำณ 17.98 ล้ ำนบำท หรื อลดลงประมำณเดือนละ 3.60 ล้ ำนบำท ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ
60.66 ของรำยได้ จำกรถร่ วมบริ กำรรวม โดยเทียบเคียงจำกรำยได้ จำกกำรให้ บ ริ กำรผ่ำนรถตู้ร่วมบริ กำรที่จดทะเบียน
ประเภทส่วนบุคคลของงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ตังแต่
้ เดือนมกรำคม ถึงเดือนมิถุนำยน 2558 ซึ่งเท่ำกับ 21.57 ล้ ำน
บำท หรื อประมำณเดือนละ 3.60 ล้ ำนบำท จึงทำให้ บริ ษัทคำดกำรณ์รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรวมในปี 2558 อำจจะลดลง
จำกประมำณ 270 ล้ ำนบำท เป็ นประมำณ 252 ล้ ำนบำท หรื อลดลงประมำณร้ อยละ 7 ของรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรวมที่
คำดกำรณ์ไว้ เดิม (รำยละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส่วนที่ 2.2 กำรประกอบธุรกิจ ส่วนเพิ่มเติม หัวข้ อที่
2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ) จำกผลกระทบที่อำจจะทำให้ รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรวมของบริ ษัทลดลงดังกล่ำวข้ ำงต้ น
ส่งผลให้ บริ ษัทอำจจะมีกำไรขันต้
้ นลดลงจำกรถโดยสำรร่วมบริ กำรประมำณ 2.64 ล้ ำนบำท หรื อลดลงเดือนละประมำณ
0.53 ล้ ำนบำท และกำไรก่อนดอกเบี ้ยและภำษี อำจลดลงจำกรถโดยสำรร่ วมบริ กำรเท่ำกับ 0.85 ล้ ำนบำท หรื อลดลงเดือน
ละประมำณ 0.17 ล้ ำนบำท (รำยละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส่วนที่ 2.4 ฐำนะกำรเงินและผลกำร
ดำเนินงำน ส่วนเพิ่มเติม หัวข้ อที่ 16 กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร หัวข้ อย่อย 16.3 ปั จจัยที่อำจมีผลต่อกำร
ดำเนินงำนหรื อฐำนะทำงกำรเงินในอนำคต)
นักลงทุนสัมพันธ์ :
นำยปิ ยะ เตชำกูล กรรมกำรผู้จดั กำร
โทรศัพท์: 038-468-788
Email address: www.atp30.com
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