บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) เป็ นผู้ให้ บริ กำรรถโดยสำรขนส่งบุค ลำกร ระหว่ำงแหล่งที่พกั อำศัยใน
เขตชุม ชนไปยัง โรงงำนอุต สำหกรรมหรื อ สถำนประกอบกำร โดยเฉพำะรอบเขตนิ ค มอุต สำหกรรมในภำคตะวัน ออก
(Eastern Seaboard) ซึ่งได้ รับใบอนุญำตให้ เป็ นผู้ประกอบกำรรถโดยสำรขนส่งไม่ประจำทำง จำกกรมขนส่งทำงบก โดย
บริ ษัทมีรถโดยสำรให้ บริ กำร 3 ประเภท ได้ แก่ รถบัส (จำนวนที่นงั่ มำกกว่ำ 40 ที่นงั่ ) รถมินิบสั (จำนวนที่นงั่ ไม่เกิน 30 ที่นงั่ )
และรถตู้ โดยแบ่งรู ปแบบกำรบริ กำรเป็ น 2 รู ปแบบ ได้ แก่ กำรให้ บริ กำรโดยรถโดยสำรของบริ ษัท ซึ่งประมำณร้ อยละ 90
เป็ นรถบัส ส่วนที่เหลือเป็ นรถตู้และรถมินิบสั และกำรให้ บริ กำรโดยรถร่วมบริ กำร ซึง่ กว่ำร้ อยละ 80 เป็ นรถตู้ ส่วนที่เหลือเป็ น
รถบัส (รำยละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส่วนที่ 2.2 กำรประกอบธุรกิจ หัวข้ อที่ 2 ลักษณะกำรประกอบ
ธุรกิจ และส่วนที่ 2.4 ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน หัวข้ อที่ 16 กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร) ทังนี
้ ้ รถ
บัสโดยสำรของบริ ษัท จะได้ รับควำมร่ วมมือระหว่ำงบริ ษัท,ผู้จดั จำหน่ำยรถชันน
้ ำและอู่ต่อตัวถังรถในกำรทำกำรออกแบบ
โครงสร้ ำงรถบัสให้ มีควำมปลอดภัยและสะดวกสบำยต่อผู้โดยสำรมำกที่สดุ อีกทังบริ
้ ษัทยังนำระบบสำรสนเทศมำใช้ ในกำร
บริ หำรกำรเดินรถ ทำให้ สำมำรถควบคุมต้ นทุนและคุณภำพกำรขับของนักขับ รวมถึงเส้ นทำงกำรเดินรถ และเวลำในกำร
เดินรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริ หำรและกำรจัดกำรเดินรถ ซึง่ ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บริ ษัทได้ ให้ ควำมสำคัญแก่
กำรพัฒนำคุณภำพของนักขับ โดยกำหนดกระบวนกำรคัดเลือกนักขับ รวมถึงกำรจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะควำมปลอดภัยใน
กำรขับรถเพื่อสร้ ำงจิตสำนึกในกำรให้ บริ กำร รวมทังปลู
้ กฝั งให้ เกิดควำมใส่ใจต่อสวัสดิภำพในชีวิตและทรัพย์สนิ ของลูกค้ ำ
และผู้ร่วมเดินทำงบนถนน
1.2 วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้ าหมาย และกลยุทธ์ การดาเนินงาน
วิสยั ทัศน์
เรำจะเป็ นผู้นำในกำรให้ บริ กำรรับส่งพนักงำนแก่โรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ โดยมุ่งมัน่ พัฒนำกำรบริ กำรเพื่อให้
เกิดควำมพึงพอใจแก่ผ้ ใู ช้ บริ กำรและสร้ ำงมำตรฐำนกำรให้ บริ กำรจนเป็ นที่ยอมรับในระดับสำกล
พันธกิจ
 รักษำฐำนธุรกิจให้ เข้ มแข็ง เสริ มสร้ ำงกำรเติบโต และขยำยฐำนธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง สูค่ วำมยัง่ ยืน
 ปรับใช้ เทคโนโลยีในกำรให้ บริ หำรและควบคุมกำรเดินรถเพื่อควำมปลอดภัย และตอบสนองควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้ บริกำรอย่ำงสมำ่ เสมอ
 พัฒนำและเสริ มสร้ ำงศักยภำพของบุคคลำกรให้ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ ทักษะในกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
กลยุทธ์กำรดำเนินงำน
 รักษำฐำนลูกค้ ำเดิมและควบคูไ่ ปกับสร้ ำงฐำนลูกค้ ำใหม่ ด้ วยกำรให้ บริ กำรที่มคี ณ
ุ ภำพ
 พัฒนำระบบปฏิบตั ิกำร และมำตรฐำนกำรให้ บริ กำรรับส่งพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง
 พัฒนำและเสริ มสร้ ำงศักยภำพของบุคลำกรฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร และผู้ขบั ขีใ่ ห้ ได้ มำตรฐำน
 ให้ ควำมสำคัญและเสริ มสร้ ำงควำมพึงพอใจแก่ผ้ ใู ช้ บริ กำร
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1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) เดิม ชื่อ บริ ษัท อมตะทรำนสปอร์ ต 30 จำกัด ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 20 ตุลำคม 2548
เริ่ มจำกแนวคิดของนำยปิ ยะ เตชำกูล เพื่อดำเนินธุรกิจให้ บริ กำรขนส่งพนักงำนระหว่ำงเขตชุมชนที่พกั อำศัยไปยังสถำน
ประกอบกำร ในเขตนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี, อมตะซิตี ้ จังหวัดระยอง และขยำยไปยังสถำนประกอบกำร
ภำยนอกนิคมอุตสำหกรรม โดยเฉพำะในเขตภำคตะวันออกซึ่งเป็ นพื ้นที่ที่มีโรงงำนอุตสำหกรรมและสถำนประกอบกำร
ตังอยู
้ เ่ ป็ นจำนวนมำก
นำยปิ ยะฯ เป็ นผู้มีประสบกำรณ์ กำรดำเนินธุร กิจที่เกี่ยวข้ องกับกำรให้ บริ กำรโดยสำรเพื่อขนส่งบุคคล เล็งเห็น
โอกำสทำงธุรกิจจำกกำรเดินทำงของพนักงำนที่ทำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม ซึง่ ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นเขตนิคมอุตสำหกรรมซึง่
ตังอยู
้ ่ห่ำงไกลจำกแหล่งที่พกั อำศัย ทำให้ กำรเดินทำงมำทำงำนของบุคลำกรไม่สะดวก หรื ออำจเป็ นข้ อจำกัดที่ทำให้ ไม่
สำมำรถคัดเลือกบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถมำร่วมงำนกับบริ ษัทได้ เพื่อเป็ นกำรลดข้ อจำกัดด้ ำนกำรเดินทำง จึงทำ
ให้ ผ้ ปู ระกอบกำรส่วนใหญ่ที่ตงอยู
ั ้ ่หำ่ งไกลจำกชุมชน จะจัดให้ มีสวัสดิกำรรถรับ-ส่งบุคลำกรของบริ ษัท โดยจัดหำรถรับ-ส่ง
พนักงำน ขึ ้นอยู่กับนโยบำยสวัสดิกำรของแต่ละผู้ประกอบกำร ซึ่งนำยปิ ยะฯ เล็งเห็นว่ำ ผู้ประกอบกำรได้ คำนึงถึงควำม
ปลอดภัย ควำมสะดวกสบำยของบุคลำกรซึ่งถื อเป็ นทรัพยำกรที่สำคัญ ที่สดุ ในองค์ กร จึงต้ องกำรผู้ให้ บริ กำรรถรับ-ส่ง
พนักงำนที่ให้ บริ กำรอย่ำงมีคุณภำพ ในเรื่ องควำมปลอดภัย และกำรบริ หำรจัดกำรกำรขนส่งอย่ำงมีประสิทธิ ภำพ ด้ วย
เหตุผลดังกล่ำวนำยปิ ยะฯ จึงได้ นำเสนอแผนธุรกิจของบริ ษัทให้ แก่นำยวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์ และกลุม่ นำยชำติชำย พำนิชชีวะ
และร่ วมจัดตังบริ
้ ษัทดำเนินธุรกิจ กำรให้ บริ กำรรับส่งพนักงำน ให้ กบั สถำนประกอบกำร และเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของ
อุตสำหกรรมที่เกิดขึ ้นในภำคตะวันออก ทังนี
้ ้บริ ษัทมีลำดับกำรพัฒนำที่สำคัญสรุปได้ ดงั นี ้
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รายละเอียด
เดือนตุลำคม 2548 จดทะเบียนก่ อตัง้ บริ ษัท อมตะทรำนสปอร์ ต 30 จำกัด (“ATP30”) ด้ วยทุน จด
ทะเบียน 1.00 ล้ ำนบำท โดยมีสำนักงำนใหญ่ เลขที่ 700/199 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง
จังหวัดชลบุรี และได้ รับใบอนุญำตเป็ นระยะเวลำ 5 ปี จำกกรมขนส่งทำงบก ให้ สำมำรถประกอบกำร
ขนส่งไม่ประจำทำงด้ วยรถที่ใช้ ในกำรขนส่งผู้โดยสำร
บริ ษัทเริ่ มให้ บริ กำรรับส่งพนักงำนจำกแหล่งที่พกั อำศัยในเขตชุมชน มำยังโรงงำนสถำนประกอบกำร ซึ่ง
ในช่วงแรกบริ ษัทได้ ให้ บริ กำรกับลูกค้ ำที่ตงอยู
ั ้ ่ในเขตนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร จังหวัด ชลบุรี และ
นิคมอุตสำหกรรม อมตะซิตี ้ จังหวัดระยอง
บริ ษัทเริ่ มดำเนินกำรโดยใช้ รถบัสจำนวน 1 คันและรถตู้จำนวน 2 คัน เพื่อให้ บริ กำรรับ-ส่งพนักงำนแก่
โรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ
เดือนพฤศจิกำยน 2548 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 5.00 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน
40,000 หุ้น หุ้นละ 100 บำท เพื่อเสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และเรี ยกชำระเต็ มจำนวน เพื่อนำเงินมำ
ลงทุนเพิ่มจำนวนรถโดยสำรเพื่อใช้ ในขยำยกำรบริ กำรเดินรถ
เดือนพฤษภำคม 2549 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 10.00 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน
50,000 หุ้น หุ้นละ 100 บำท เพื่อเสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และเรี ยกชำระเต็มจำนวน เพื่อนำเงินมำ
ลงทุนขยำยกำรให้ บริ กำรเดินรถและเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร
บริ ษัทได้ เริ่ มจัดหำรถบัสที่ใช้ คซั ซีและเครื่ องยนต์ใหม่จำกผู้ผลิตโดยตรง เพื่อให้ บริ กำรพร้ อมกันกับรถบัส
ทีใ่ ช้ คซั ซีและอะไหล่ใช้ แล้ วมำประกอบเป็ นคัซซีและเครื่ องยนต์ที่สมบูรณ์ โดยเริ่ มใช้ รถบัสที่ใช้ คซั ซีและ
เครื่ องยนต์ใหม่ได้ แก่ ฮีโน่ รุ่น RK เพื่อให้ บริ กำรรับ-ส่งพนักงำนแก่โรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ

 บริ ษัทได้ ขยำยเขตพืน้ ที่ให้ บริ กำรไปยังโรงงำนสถำนประกอบกำรนอกเขตนิคมอมตะนคร และนิคม
อมตะซิตี ้ โดยมุง่ เน้ นนิคมอุตสำหกรรมและโรงงำนที่อยูใ่ นเขตภำคตะวันออก
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รายละเอียด
 บริ ษัทมีกำรขยำยบริ กำรอย่ำงต่อเนื่อง และขยำยพื ้นที่บริ กำรไปยังเขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด
จังหวัดระยอง
 เดือนสิงหำคม 2551 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 20.00 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน
100,000 หุ้น หุ้นละ 100 บำท เพื่อเสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และเรี ยกชำระเต็มจำนวน เพื่อนำเงินมำ
ลงทุนขยำยกำรให้ บริ กำรเดินรถและเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร
 บริ ษัทได้ เริ่ มจัดหำรถบัส สแกนเนีย จำกประเทศสวีเดน มำให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำ โดยเริ่ มจำกรถบัส สแกน
เนีย รุ่น K310 และ K250 ตำมลำดับ
 บริ ษัทนำเทคโนโลยีกำรควบคุมกำรเดินรถด้ วยระบบดำวเทียม GPS มำติดตังในรถบั
้
สทุกคันของ บริ ษัท
ทำให้ เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยปฏิบตั ิกำรสำมำรถทำกำรตรวจสอบสถำนะของรถได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง แบบ Real
Time และสำมำรถทำกำรบันทึกสถำนะของรถตำมที่กำหนดเพื่อกำรตรวจสอบย้ อนกลับ (Log sheet)
โดยควบคุมให้ รถทุกคันพร้ อมให้ บริ กำรก่อนเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 นำทีและควำมเร็ วรถในกำรขับรถต้ อง
ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง โดยบริ ษัทจะนำส่งรำยงำนสรุ ปข้ อมูลกำรรับส่งรำยงำนให้ ลกู ค้ ำทรำบ
ทุกๆวัน (Daily report)

2554

 เดือนมกรำคม 2554 บริ ษัทได้ รับกำรต่ออำยุ ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจำทำงด้ วยรถที่ใช้ ใน
กำรขนส่งผู้โดยสำร ซึง่ ออกโดยกรมขนส่งทำงบก ต่อไปอีกเป็ นระยะเวลำ 5 ปี
 เดือนธันวำคม 2554 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 40.00 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน
200,000 หุ้น หุ้นละ 100 บำท เพื่อเสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิ ม และเรี ยกชำระ 10.00 ล้ ำนบำท ทำให้ มี
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ วจำนวน 30.00 ล้ ำนบำท
 บริ ษัทได้ จดั ตังโครงกำร
้
“12 ยิ ้ม รักษำรถดี ขับขี่ปลอดภัย” เพื่อเป็ นแรงจูงใจและกระตุ้นพนักงำนขับรถ
ให้ เป็ นนักขับที่มีคณ
ุ ภำพ ห่วงใยในควำมปลอดภัยและสวัสดิภำพของผู้โดยสำร โดยมอบโบนัสพิ เศษให้
พนักงำนขับรถที่ผำ่ นเกณฑ์มำตรฐำนของโครงกำร
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 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2555 มีมติเรี ยกทุนชำระส่วนเหลืออีก
10.00 ล้ ำนบำท ทำให้ บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้ วจำนวน 40.00 ล้ ำนบำท
 เปลีย่ นชื่อจำก บริ ษัท อมตะทรำนสปอร์ ต 30 จำกัดเป็ น บริ ษัท เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด
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 บริ ษัทเปิ ดสำนักงำนสำขำที่ ตำบลมำบตำพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำในพื ้นที่
นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด และนิคมอุตสำหกรรมอื่นๆในเขตพื ้นที่จงั หวัดระยอง
 เปลีย่ นแปลงมำตรฐำนตัวรถ โดยรถบัสทุกคันของ ATP30 จะต้ องประกอบจำกคัซซีและเครื่ องยนต์ใหม่
จำกบริ ษั ทรถชัน้ น ำอำทิ เช่น ฮี โน่ สแกนเนีย และในกรณี ที่ เป็ น รถปรับ อำกำศ จะติ ด ตัง้ ระบบปรั บ
อำกำศที่เป็ นอุปกรณ์ใหม่ทกุ ชิ ้นเพื่อสุข อนำมัยที่ดีของผู้โดยสำร รวมทังรถทุ
้ กคันจะต้ องมีระบบอำนวย
ควำมสะดวก โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมสะดวกสบำยของผู้โดยสำรเป็ นหลัก
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 บริ ษัทขยำยเขตพื ้นที่ให้ บริ กำรไปยังโรงงำนสถำนประกอบกำรในเขตนิคมอุตสำหกรรมโรจนะ จังหวัด
ระยอง
 บริ ษัทนำแอปพลิเคชันมำใช้ ในกำรเดินรถเพื่อให้ นักขับสำมำรถใช้ Tablet หรื อ Smartphone บันทึก
ข้ อมูลกำรเดินรถต่ำงๆ และส่งต่อข้ อมูลแบบออนไลน์มำยังศูนย์ควบคุมกำรเดินรถแบบ Real time ซึ่ง
ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่ำงกำรทดลองระบบ และคำดว่ำจะใช้ งำนได้ ในไตรมำสที่ 3 ปี 2558
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บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

ปี
2558

รายละเอียด
 วันที่ 12 มีนำคม 2558 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 มีมติอนุมตั ิเรื่ องที่สำคัญ ดังนี ้
 จัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำย จำนวน 443,130 บำท
 จ่ำยเงินปั นผลจำนวน 30.00 ล้ ำนบำท
 เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 30.00 ล้ ำนบำท ทำให้ บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนรวม 70.00 ล้ ำนบำท
 วันที่ 14 มีนำคม 2558 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1 ปี 2558 มีมติอนุมตั ิเรื่ องที่สำคัญ ดังนี ้
 อนุมตั ิกำรแปรสภำพจำกบริ ษัทจำกัดเป็ นบริ ษัทมหำชน
 เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ จำก 100.00 บำท เป็ น 0.25 บำท ส่งผลให้ มีจำนวนหุ้นสำมัญ
เท่ำกับ 280,000,000 หุ้น
 เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 40.00 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จำนวน 160,000,000
หุ้น เพื่อเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนครัง้ แรก (Initial Public Offering : IPO) ทำให้ บริ ษัท
มีทนุ จดทะเบียนรวม 110.00 ล้ ำนบำท
 แก้ ไขชื่อบริ ษัทจำกบริ ษัท เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) เป็ น บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด
(มหำชน)
 อนุมตั ิให้ นำหุ้นสำมัญของบริ ษัทเข้ ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (mai)
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