บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1. ลักษณะการให้ บริการ
บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) ก่อตังโดยนำยปิ
้
ยะ เตชำกูล ร่วมกับนำยวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์ และกลุม่ นำย
ชำติชำย พำนิชชีวะ โดยนำยปิ ยะเป็ นผู้มีประสบกำรณ์ในกำรดำเนินธุรกิจรถโดยสำรเพื่อรับ -ส่งบุคลำกรในจังหวัดระยองมำ
ก่อน ได้ เล็งเห็นโอกำสทำงธุรกิจในกำรก่อตังธุ
้ รกิจให้ บริ กำรรถโดยสำรเพื่อรับส่งบุคลำกรให้ แก่โรงงำนอุตสำหกรรม ที่ตงอยู
ั้ ่
ในบริ เวณนิคมอุตสำหกรรมต่ำงๆ ในพืน้ ที่ภำคตะวันออก (Eastern Seaboard) อำทิ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และ
จังหวัดฉะเชิงเทรำ เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นทำเลที่มีศกั ยภำพในกำรตังโรงงำนอุ
้
ตสำหกรรมจึงทำให้ มีโรงงำนอุตสำหกรรมตังอยู
้ ่ใน
นิคมทำงภำคตะวันออกเป็ นจำนวนมำกและมีแนวโน้ มกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง
บริ ษัทได้ รับใบอนุญำตให้ เป็ นผู้ประกอบกำรรถโดยสำรขนส่งไม่ประจำทำง จำกกรมขนส่งทำงบก ปั จจุบนั บริ ษัท แบ่ง
รูปแบบรถทีใ่ ห้ บริ กำรรับ-ส่งเป็ น 2 รูปแบบ ได้ แก่
1) รถโดยสารของบริ ษัท :
รถโดยสำรของบริ ษัททุกคันได้ ขึน้ ทะเบียนเป็ นรถที่ได้ รับอนุญ ำตรับ -ส่งบุคคลถูกต้ องตำมกฎหมำย
(ป้ำยทะเบียนสีเหลืองตัวหนังสือดำ) ซึง่ บริ ษัทร่ วมกับผู้ผลิตและจำหน่ำยรถชันน
้ ำ อำทิ สแกนเนียและฮีโน่
เพื่อออกแบบโครงสร้ ำงรถบัสให้ มีควำมปลอดภัยและสะดวกสบำยต่อผู้โดยสำร โดย ณ วันที่ 31 มีนำคม
2558 รถโดยสำรของบริ ษั ท มี จ ำนวนทัง้ สิ น้ 133 คัน แบ่ งเป็ น รถบัสโดยสำรจ ำนวน 123 คัน รถมิ นิ บัส
โดยสำรจำนวน 2 คัน และรถตู้โดยสำรจำนวน 8 คัน
2) รถโดยสารร่ วมบริ การ:
บริ ษัทยังมีรถร่ วมบริ กำรที่อยู่ภำยใต้ กำรบริ หำรจัดกำรของบริ ษัท ซึ่งบริ ษัทคัดเลือกจำกผู้ให้ บริ กำรรถ
ร่วมที่มีคณ
ุ ภำพตำมมำตรฐำนของบริ ษัท โดย ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีรถร่วมบริ กำรที่ให้ บริ กำร
รวมทัง้ สิน้ 94 คัน แบ่งเป็ น รถตู้ร่วมบริ ก ำร 82 คัน และรถบัสร่ วมบริ ก ำร 12 คัน (ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง
ปริ มำณรถร่ วมบริ กำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยขึ ้นอยู่กับควำมต้ องกำรใช้ งำน ซึ่งบริ ษั ทจะได้ รับแจ้ ง
ล่วงหน้ ำจำกลูกค้ ำ ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2558 บริ ษัทได้ กำหนดนโยบำยกำรใช้ รถร่วมบริ กำรที่จะใช้
เฉพำะรถร่ วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทรถโดยสำรไม่ประจำทำงเท่ำ นัน้ ในขณะที่ ณ วันที่ 31 กรกฎำคม
2558 บริ ษัทมีรถตู้ร่วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทรถส่วนบุคคลรวม 59 รำย คิดเป็ นจำนวนรถตู้เท่ำกับ 67
คัน ซึ่งบริ ษัทได้ มีหนังสือถึงรถร่ วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคลทุกรำย เพื่อ ขอระงับกำรว่ำจ้ ำง
จนกว่ำจะดำเนินกำรจดทะเบียนเป็ นรถโดยสำรไม่ประจำทำงแล้ วเสร็ จ รวมทังได้
้ มีหนังสือถึงลูกค้ ำที่บริ ษัท
ให้ บริ กำรผ่ำนรถร่วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคล เพื่อขอชะลอกำรให้ บริ กำร โดยหนังสือดังกล่ำว
ทังสองฉบั
้
บมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2558 เป็ นต้ นไป ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตำมนโยบำยของบริ ษัท
เกี่ยวกับกำรใช้ รถร่ วมบริ กำร ซึ่งต้ องจดทะเบียนเป็ นรถโดยสำรไม่ประจำทำงเท่ำนัน้ (รำยละเอียดเพิ่มเติม
ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส่วนที่ 2.4 ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน หัวข้ อ 16 กำรวิเครำะห์และ
คำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร)
บริ ษัทได้ นำระบบสำรสนเทศมำใช้ ในกำรบริ หำรกำรเดินรถ ซึง่ ช่วยให้ บริ ษัทสำมำรถควบคุมต้ นทุนและคุณภำพกำร
ขับของนักขับ เส้ นทำงกำรเดินรถ และเวลำในกำรเดินรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภำพกำรบริ หำรจัดกำรกำรเดินรถ นอกจำกนี ้
ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บริ ษัทยังให้ ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำคุณภำพของนักขับ ผ่ำนหลักสูตรกำรอบรมทังภำยใน
้
บริ ษัทและกำรส่งบุคลำกรเข้ ำอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้ อง เพื่อสร้ ำงจิตสำนึกในกำรขับรถที่
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คำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสำร และผู้ร่วมเดินทำงบนถนน ตลอดจนสำนึกในกำรให้ บริ กำรเพื่อ
เพิ่มควำมพึงพอใจของผู้ใช้ บริ กำร อย่ำงต่อเนื่องเสมอมำ ทังนี
้ ้ ในปี 2555 ถึงปี 2557 และงวด 3 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม
2558 บริ ษัทมีโครงสร้ ำงรำยได้ แยกตำมประเภทรำยได้ ดังนี ้
ตารางแสดงโครงสร้ างรายได้
โครงสร้ างรายได้

ปี 2555

ปี 2556
(ปรับปรุงใหม่ )
ล้ านบาท สัดส่ วน

ปี 2557
(ปรับปรุงใหม่ )
ล้ านบาท สัดส่ วน

งวด 3 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 31 มี.ค. 2558
ล้ านบาท
สัดส่ วน

ล้ านบาท

สัดส่ วน

1) รถโดยสำรของบริ ษัท

103.74

60.64%

135.07

65.29%

161.95

68.91%

45.24

70.74%

2) รถโดยสำรร่ วมบริ กำร
รวมรายได้ จากการให้ บริการ
รำยได้ อื่น
รายได้ รวม

67.21
170.95
0.13
171.08

39.29%
99.92%
0.08%
100.00%

71.07
206.14
0.74
206.88

34.35%
99.64%
0.36%
100.00%

72.36
234.31
0.70
235.01

30.79%
99.70%
0.30%
100.00%

18.53
63.77
0.18
63.95

28.98%
99.72%
0.28%
100.00%

รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร

ที่มำ : ข้ อมูลจำกบริษัท
หมำยเหตุ : - รำยได้ อื่นของบริ ษัท ได้ แก่ ดอกเบี ้ยรับ กำไรจำกกำรขำยทรัพย์สินรอตัดบัญชี และรำยได้ อื่น ทังนี
้ ้ กำไรจำกกำรขำยทรัพย์สินรอ
ตัดบัญ ชีเกิดจำกกำรทำ Sale and lease back โดยในปี 2555 ถึงงวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีกำไรจำก
กำรขำยทรัพย์สินรอตัดบัญ ชีเท่ ำกับ 0.05 ล้ ำนบำท 0.54 ล้ ำนบำท 0.62 ล้ ำนบำท และ 0.16 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งกำรทำ
Sale and lease back ของบริ ษัทในอดีต มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภำพคล่องทำงกำรเงิน สำหรับรองรับกำรขยำยกำรลงทุนใน
ยำนพำหนะสำหรับขนส่งเพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรใช้ บริกำรของลูกค้ ำที่เพิ่ มขึน้ 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
บริษัทไม่มีนโยบำยทำ Sale and lease back แล้ ว
- บริ ษัทได้ มีหนังสือถึงรถตู้ร่วมบริ กำรทุกรำย รวมจำนวน 59 รำย คิดเป็ นจำนวนรถตู้เท่ำกับ 67 คัน ที่จดทะเบียนประเภทส่วน
บุคคล เพื่อขอระงับกำรว่ำจ้ ำงจนกว่ำจะดำเนินกำรจดทะเบียนเป็ นรถโดยสำรไม่ประจำทำงแล้ วเสร็จ รวมทังได้
้ มีหนังสือถึงลูกค้ ำ
ที่บริษัทให้ บริกำรผ่ำนรถร่วมบริกำรที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคล เพื่อขอชะลอกำรให้ บริ กำร โดยหนังสือดังกล่ำวทังสองฉบั
้
บ
มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2558 เป็ นต้ นไป ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตำมนโยบำยของบริษัทเกี่ยวกับกำรใช้ รถร่วมบริกำร ซึ่ง
ต้ องจดทะเบียนเป็ น รถโดยสำรไม่ประจำทำงเท่ำนัน้ (รำยละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส่วนที่ 2.4 ฐำนะ
กำรเงินและผลกำรดำเนินงำน หัวข้ อ 16 กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร)

รถที่ใช้ ในการให้ บริการ
บริ ษัทให้ บริ กำรรถรับ-ส่งพนักงำนไม่ประจำทำง ผ่ำนรูปแบบรถที่ให้ บริ กำร 2 รูปแบบ คือ รถโดยสำรของบริ ษัท และ
รถโดยสำรร่ วมบริ กำร โดย ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีรถโดยสำรให้ บริ กำรรวมทังสิ
้ ้น 227 คัน แบ่งเป็ นรถโดยสำร
ของบริ ษัทเท่ำกับ 133 คัน และรถโดยสำรร่ วมบริ กำรเท่ำกับ 94 คัน หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อจำนวนรถโดยสำรที่ให้ บริ กำรรวม
เท่ำกับร้ อยละ 58.59 และร้ อยละ 41.41 ตำมลำดับ บริ ษัทจะให้ บริ กำรกับลูกค้ ำแต่ละรำย ผ่ำนกำรทำสัญญำให้ บริ กำรรับ ส่งพนักงำน ซึง่ ระบุเส้ นทำงกำรเดินรถ และระบุอตั รำกำรให้ บริ กำรในแต่ละเส้ นทำงอย่ำงชัดเจน โดยบริ ษัทมีหน้ ำที่จดั หำรถ
โดยสำรให้ เพียงพอตำมจำนวนผู้โดยสำรที่ลกู ค้ ำกำหนดในแต่ละเส้ นทำง และให้ บริ กำรอย่ำงเหมำะสมตำมที่ตกลงกับ
ลูกค้ ำไว้ ทังนี
้ ้ สำมำรถอธิบำยรูปแบบกำรให้ บริ กำรแยกตำมรถที่ใช้ ในกำรให้ บริ กำร ได้ ดงั นี ้
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1) รถโดยสารของบริ ษัท
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 รถโดยสำรของบริ ษัทมีจำนวนทังสิ
้ ้น 133 คัน แบ่งเป็ นรถบัสโดยสำรจำนวน 123
คัน รถมินิบสั โดยสำรจำนวน 2 คัน และรถตู้โดยสำรจำนวน 8 คัน โดยบริ ษัทเน้ นลงทุนรถบัสโดยสำรมำกกว่ำรถตู้โดยสำร
และรถมินิบัส และไม่มีนโยบำยที่จะเพิ่มจำนวนรถตู้โดยสำรและรถมินิบสั ในอนำคต และบริ ษัทจะลงทุนรถโดยสำรเพื่อ
ให้ บริ กำร ก็ตอ่ เมื่อมีควำมชัดเจนค่อนข้ ำงแน่นอนว่ำจะได้ รับกำรสัง่ จ้ ำงจำกลูกค้ ำแล้ วเท่ำนัน้ และไม่มีนโยบำยกำรลงทุนรถ
โดยสำรเพื่อรอรับงำนจำกลูกค้ ำ ดังนัน้ รถโดยสำรของบริ ษัทที่มีอยู่ทงหมดจะมี
ั้
เส้ นทำงวิ่งเพื่อให้ บริ กำรลูกค้ ำทุกคัน (ไม่มี
รถจอดว่ำง) นอกจำกนี ้ บริ ษั ทไม่มีนโยบำยลงทุนรถตู้โดยสำรเพิ่มเติม เนื่องจำกกำรลงทุนในรถตู้มีอตั รำกำรทำกำไรน้ อย
กว่ำรถบัส แต่หำกบำงเส้ นทำงลูกค้ ำแจ้ งควำมประสงค์จะใช้ รถตู้โดยสำร บริ ษัทจะแจ้ งไปยังรถร่วมพันธมิตรเพื่อให้ บริ กำร
เป็ นรำยไป ซึ่งบริ ษัทจะแจ้ งทะเบียนรถที่จะให้ บริ กำรกับลูกค้ ำ พร้ อมทังระบุ
้ ชัดเจนว่ำเป็ นรถโดยสำรของบริ ษัท หรื อรถ
โดยสำรร่วมบริ กำร เพื่อให้ ลกู ค้ ำทรำบและสำมำรถตรวจสอบเกี่ยวกับควำมปลอดภัยของพนักงำนลูกค้ ำได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทเป็ น
ผู้รับผิดชอบควำมเสีย่ งที่อำจเกิดขึ ้นทังหมด
้
อำทิ กำรจ่ำยค่ำชดเชยกรณีรับ -ส่งพนักงำนช้ ำกว่ำเวลำกำหนด ค่ำชดเชยกรณี
พนักงำนตกรถ (บริ ษัทและลูกค้ ำจะหำรื อถึงสำเหตุดงั กล่ำวเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรจ่ำยค่ำชดเชย) และกำรเกิด
อุบตั ิเหตุตำ่ งๆ เป็ นต้ น โดยบริ ษัทได้ จดั ทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองควำมเสียหำยจำกอุบตั ิเหตุไว้ บำงส่วนแล้ ว
2) รถโดยสารร่ วมบริ การ
บริ ษั ทมีพันธมิตรรถร่ วมกว่ำ 80 รำย โดยมีสญ
ั ญำร่ วมบริ กำรแบบปี ต่อปี โดยไม่ระบุเส้ นทำงกำรบริ กำรที่
ชัดเจน ขึ ้นอยู่กับกำรจัดสรรรถในดุลยพินิจของบริ ษัท โดย ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีรถโดยสำรร่ วมบริ กำรรวม
เท่ำกับ 94 คัน แบ่งเป็ นรถบัสร่ วมบริ กำรจำนวน 12 คัน และรถตู้ร่วมบริ กำรจำนวน 82 คัน โดยรถร่ วมบริ กำรทุกคัน ต้ องมี
คุณสมบัติเป็ นไปตำมที่บริ ษัทกำหนด อำทิ นักขับต้ องมีใบอนุญำตขับขี่ตำมกฎหมำยกำหนด และรถโดยสำรต้ องมีกำรทำ
ประกันภัยทุกคัน เป็ นต้ น โดยรถร่ วมบริ กำรจะเป็ นผู้รับผิดชอบในควำมเสี่ยงทัง้ หมดที่อำจเกิดขึ ้นในระหว่ำงกำรรับ -ส่ง
พนักงำน อำทิ กำรจ่ำยค่ำชดเชยกรณี รับ -ส่งพนักงำนช้ ำกว่ำเวลำกำหนด ค่ำชดเชยกรณี พ นักงำนตกรถ และกำรเกิ ด
อุบตั ิเหตุต่ำงๆ เป็ นต้ น โดยบริ ษัทมีหน้ ำที่ประสำนงำนระหว่ำงลูกค้ ำกับรถร่ วมหำกเกิดเหตุกำรณ์ ดงั กล่ำว ซึ่งที่ผ่ำนมำ
บริ ษัทจะใช้ บริ กำรรถร่ วม ก็ ต่อเมื่อมีปริ มำณรถโดยสำรไม่เพี ยงพอ เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในรถโดยสำร
โดยเฉพำะรถบัสโดยสำรที่ต้องใช้ เงินลงทุนสูง ทังนี
้ ้ รถบัสร่ วมบริ กำร และรถตู้ร่วมบริ กำรส่วนใหญ่ในปั จจุบนั เป็ นรถร่ วม
บริ กำรที่บริ ษัทใช้ บริ กำรเดิมมำอย่ำงต่อเนื่อง และบริ ษัทเน้ นกำรใช้ รถตู้โดยสำรร่วมบริ กำรมำกกว่ำรถบัสโดยสำรร่วมบริ กำร
และไม่มีนโยบำยที่จะเพิ่มปริ มำณรถบัสร่วมบริ กำรในอนำคต
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2558 บริ ษัทได้ กำหนดนโยบำยกำรใช้ รถร่วมบริ กำรเฉพำะรถร่ วมบริ กำรที่จดทะเบียน
ประเภทรถโดยสำรไม่ป ระจำทำงเท่ำนัน้ ในขณะที่ ณ วัน ที่ 31 กรกฎำคม 2558 บริ ษั ทมี รถตู้ร่วมบริ กำรที่ จดทะเบีย น
ประเภทรถส่วนบุคคลรวม 59 รำย คิดเป็ นจำนวนรถตู้เท่ำกับ 67 คัน ซึ่งบริ ษัทได้ มีหนังสือถึงรถร่ วมบริ กำรที่จดทะเบียน
ประเภทส่วนบุคคลทุกรำย เพื่อขอระงับกำรว่ำจ้ ำงจนกว่ำจะดำเนินกำรจดทะเบียนเป็ นรถโดยสำรไม่ประจำทำงแล้ วเสร็ จ
รวมทังได้
้ มีหนังสือถึงลูกค้ ำที่บริ ษัทให้ บริ กำรผ่ำนรถร่ วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคล เพื่อขอชะลอกำรให้ บริ กำร
โดยหนังสือดังกล่ำวทังสองฉบั
้
บมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2558 เป็ นต้ นไป ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตำมนโยบำยของ
บริ ษัทเกี่ยวกับกำรใช้ รถร่ วมบริ กำร ซึ่งต้ องจดทะเบียนเป็ นรถโดยสำรไม่ประจำทำงเท่ำนัน้ (รำยละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2
บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส่วนที่ 2.4 ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน หัวข้ อ 16 กำรวิเครำะห์ และคำอธิ บำยของฝ่ ำย
จัดกำร)

หน้ ำที่ 2 - 3

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

ตารางแสดงจานวนรถโดยสารที่ให้ บริการ แยกตามรถที่ให้ บริการ ระหว่ างปี 2555 – 2557 และงวด 3 เดือนปี
2558
รถโดยสาร
รถโดยสำรของบริ ษัท
รถบัส
รถมินิบสั
รถตู้
รวมรถโดยสารของบริษัท
รถโดยสำรร่ วมบริ กำร
รถบัส
รถตู้ /1
รวมรถโดยสารร่ วมบริการ
รวม

ปี 2555
จานวน
ร้ อยละ
คัน

ปี 2556
จานวน
ร้ อยละ
คัน

ปี 2557
จานวน
ร้ อยละ
คัน

31 มีนาคม 2558
จานวน
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%

123
2
8
133

54.19%
0.88%
3.52%
58.59%

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
82
94
227

5.29%
36.12%
41.41%
100.00%

ที่มำ : ข้ อมูลจำกบริษัท
หมำยเหตุ : /1 บริ ษัทได้ มีหนังสือถึงรถตู้ร่วมบริ กำรทุกรำย รวมจำนวน 59 รำย คิดเป็ นจำนวนรถตู้เท่ำกับ 67 คัน ที่จดทะเบียนประเภทส่วน
บุคคล เพื่อขอระงับกำรว่ำจ้ ำงจนกว่ำจะดำเนินกำรจดทะเบียนเป็ นรถโดยสำรไม่ประจำทำงแล้ วเสร็ จ รวมทังได้
้ มีหนังสือถึง
ลูกค้ ำที่บริษัทให้ บริ กำรผ่ำนรถร่วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคล เพื่อขอชะลอกำรให้ บริ กำร โดยหนังสือดังกล่ำวทัง้
สองฉบับมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วันที่ 1 สิงหำคม 2558 เป็ นต้ นไป ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตำมนโยบำยของบริษัทเกี่ยวกับกำรใช้ รถร่วม
บริ กำร ซึ่งต้ องจดทะเบียนเป็ นรถโดยสำรไม่ประจำทำงเท่ำนัน้ (รำยละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส่วนที่
2.4 ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน หัวข้ อ 16 กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร

หน้ ำที่ 2 - 4

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

แผนภาพแสดงขัน้ ตอนการจัดหาและให้ บริการลูกค้ า

ประเภทรถโดยสำร

นำเสนอรูปแบบรถ เส้ นทำงเดินรถ
ให้ ตรงกับควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ

จำนวนรถโดยสำร/จำนวนผู้โดยสำร
เส้ นทำงและตำรำงเวลำกำรเดินรถ
ค่ำใช้ จำ่ ย

ลูกค้ ำลงนำมในสัญญำว่ำจ้ ำง
บริกำรรับส่งพนักงำน

กรณี ใช้ รถร่วม

กรณี ใช้ รถของบริษัท

รถโดยสำรขนำดใหญ่ (รถบัส)

รถตู้

รถโดยสำรขนำดใหญ่ /
รถโดยสำรขนำดเล็ก

จัดหำรถให้ ตรงตำมควำมต้ องกำร
ของลูกค้ ำ
กรณีรถใหม่: สัง่ ประกอบรถบัส
กรณีรถใช้ แล้ ว: ปรับปรุงซ่อมแซม
คัดเลือกผู้ให้ บริกำร
จำกภำยนอก (รถร่วม)
คัดสรรบุคลำกรเพื่อเป็ นนักขับประจำรถ

จัดอบรมพัฒนำศักยภำพนักขับก่อน
กำรให้ บริกำร
พร้ อมให้ บริกำรรับส่งพนักงำน

บริษัทบริหำรและจัดกำรกำรรับส่ง
พนักงำน ตำมเส้ นทำงที่ตกลงไว้ กบั ลูกค้ ำ

บริษัทจัดทำรำยงำนกำรเดินทำง
ประจำวันเพื่อรำยงำนแก่ลกู ค้ ำ

หน้ ำที่ 2 - 5

บริ ษัทเรียกเก็บค่ำบริกำรกับลูกค้ ำ
ตำมสัญญำ

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

ขัน้ ตอนการจัดหาและให้ บริการลูกค้ า
1. บริ ษัทจะร่ วมประชุมกับลูกค้ ำเพื่อหำรื อและนำเสนอรูปแบบกำรเดินรถรับ -ส่งพนักงำน โดยบริ ษัทจะใช้ ข้อมูลที่
เกี่ยวข้ องจำกลูกค้ ำ เช่น จำนวนคน เส้ นทำง ตำรำงเวลำกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำน เพื่อประกอบกำรออกแบบ
ลักษณะรถ จำนวนรถ เส้ นทำงกำรเดินรถ ตำรำงเวลำรับ-ส่ง จุดรับ-ส่ง และค่ำใช้ จ่ำย ให้ แก่ลกู ค้ ำพิจำรณำ
2. เมื่อลูกค้ ำพิจำรณำตกลงว่ำจ้ ำง ตำมที่บริ ษัทได้ เสนอ บริ ษัทจะจัดทำสัญญำบริ กำรขนส่งพนักงำน (Employee
transportation Service Agreement)
3. บริ ษัทจะดำเนินกำรจัดหำรถโดยสำรและนักขับ เพื่อเตรี ยมสำหรับกำรเดินรถตำมสัญญำบริ กำร มีรำยละเอียด
ดังนี ้
3.1 กรณีที่ดำเนินกำรด้ วยรถของบริ ษัท ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นรถบัสโดยสำรใหม่ บริ ษัทจะสัง่ ประกอบรถบัส โดย
กำรสัง่ ซื ้อ โครงรถและเครื่ องยนต์ (Chassis) และสัง่ ทำตัวถัง (Body) พร้ อมตกแต่ง จำกผู้ประกอบกำรชัน้
นำที่ได้ มำตรฐำน และบริ ษัทต้ องอบรมคัดเลือกบุคลำกรเพื่อเป็ นนักขับประจำรถ
3.2 กรณี ที่ดำเนินกำรด้ วยรถร่ วมบริ กำร ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นรถตู้โดยสำร บริ ษัทจะทำสัญญำตกลงกับรถร่ วม
บริ กำร เพื่อให้ มำดำเนินกำรรับ -ส่ง ตำมที่บริ ษัทได้ ตกลงในสัญญำบริ กำรกับลูกค้ ำ โดยรถร่ วมบริ กำรมี
หน้ ำที่ จัดหำรถและนักขับเพื่อให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำของบริ ษัทในนำมของ บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
4. บริ ษัทจะดำเนินกำรจัดตำรำงกำรเดินรถตำมที่ได้ ตกลงไว้ ในสัญญำ และเริ่ มบริ กำรรับ -ส่งพนักงำน ตำมตำรำง
ที่กำหนด โดยสำมำรถอธิบำยกำรดำเนินกำรรับ-ส่ง พนักงำน ได้ ดงั นี ้
ภาพแสดงการให้ บริการ รับ-ส่ ง พนักงาน
จุดจอดรถ ATP
ระบบดาวเทียมติดตามรถ
ศูนย์ ควบคุม
การเดินรถ

จุดรั บ-ส่ งที่ 1

จุดรั บ-ส่ งที่ 2

จุดรั บ-ส่ งที่ 3
จุดรั บ-ส่ งที่ 4

สถานประกอบการ

หน้ ำที่ 2 - 6

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

4.1 นักขับจะนำรถมำยังจุดจอดรถ เพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมและตรวจสอบสภำพ ควำมสะอำด ควำมเรี ยบร้ อย
ภำยในรถโดยสำรก่อนปฏิบตั ิหน้ ำที่ 30 นำที
4.2 เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยปฏิบตั ิกำรจะออกดำเนินกำรสุ่มวัดระดับแอลกอฮอล์ และสำรเสพติด รวมไปถึงสภำพ
ควำมพร้ อมทังร่้ ำงกำยและจิตใจของนักขับ เพื่อบันทึกเป็ นรำยงำนให้ แก่ลกู ค้ ำ ซึง่ นักขับที่มีควำมพร้ อม
ในกำรขับยำนพำหนะต้ องมีระดับแอลกอฮอล์ เท่ำกับ 0 มิลลิกรัม เปอร์ เซ็ นต์ และหำกตรวจพบระดับ
แอลกอฮอล์มำกกว่ำระดับดังกล่ำวแต่น้อยกว่ำ 50 มิลลิกรัม เปอร์ เซนต์ เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยปฏิบตั ิกำรจะทำ
กำรประเมินควำมพร้ อมในกำรขับของนักขับเป็ นลำดับแรก หำกนักขับอยูใ่ นเกณฑ์ควำมพร้ อมที่เพียงพอ
ต่อกำรปฏิบตั ิงำน เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยปฏิบตั ิกำรจะประจำรถไปกับนักขับ เพื่อควบคุมและดูแลกำรขับ แต่ใน
กรณีที่ตรวจพบว่ำนักขับมีระดับแอลกอฮอล์เกินกว่ำ 50 มิลลิกรัม เปอร์ เซ็นต์ ซึง่ ถือว่ำเป็ นผู้เมำสุรำตำม
กฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2537) และเป็ นผู้ที่ถกู ห้ ำมขับขี่รถ ตำมพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก (พ.ศ.
2522) ทำงเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยปฏิบตั ิกำรจะดำเนินกำรหำนักขับทดแทน ซึ่งมำจำกนักขับสำรองของบริ ษัท
หรื อเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยปฏิบตั ิกำรจะเป็ นผู้ดำเนินกำรขับแทน
4.3 นักขับจะเริ่ มเดินรถไปยังจุดรับ-ส่งต่ำงๆ ตำมเวลำ และเส้ นทำง ที่ได้ ตกลงไว้ กบั ลูกค้ ำ
4.4 นักขับจะทำกำรบันทึกเวลำที่ถึง และออกจำกจุด -รับส่ง และบันทึกจำนวนพนักงำนที่ขึ ้นรถ เพื่อเป็ น
ข้ อมูลรำยงำนให้ แก่ลกู ค้ ำ
4.5 เมื่อนักขับดำเนินกำรรับ-ส่ง พนักงำนยังจุดหมำยปลำยทำง อย่ำงปลอดภัย เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว นักขับ
จะนำรถไปยังจุดจอดรถที่กำหนด เพื่อเตรี ยมตัวรับ-ส่งพนักงำนในรอบถัดไป
4.6 เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยปฏิบตั ิกำรจะดำเนินกำรรวบรวมข้ อมูลของนักขับ มำจัดทำเป็ นรำยงำนประจำวันเพื่อส่ง
ให้ แก่ลกู ค้ ำ และวำงใบแจ้ งหนี ้เมื่อให้ บริ กำรครบเดือน
4.7 บริ ษัทจะดำเนินกำรปรับเส้ นทำง เวลำ กำรเดินรถ จำกข้ อมูลที่บนั ทึกไว้ เช่น กรณี ที่บำงจุดรับ -ส่ง มี
จำนวนพนักงำนจำนวนมำกขึ ้นหรื อน้ อยลง เนื่องจำกลำออกหรื อย้ ำยที่อยู่ของพนักงำน บริ ษัทจะเสนอ
กำรปรับจุดรับส่ง ให้ แก่ลกู ค้ ำพิจำรณำ โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมและค่ำใช้ จ่ำย
4.8 บริ ษัทจัดให้ มีระบบติดตำมรถโดยสำรของบริ ษัทด้ วยสัญญำณดำวเทียม (GPS Tracking) ซึง่ จะทำงำน
ร่ ว มกับ Software ที่ เรี ย กว่ำ GPS Tracking System โดยตัว Software นัน้ จะท ำหน้ ำ ที่ เก็ บ รวบรวม
ข้ อมูลที่ได้ รับจำกตัว GPS Tracking เพื่อให้ เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยปฏิบตั ิกำรสำมำรถเข้ ำไปตรวจสอบตำแหน่ง
ปั จจุ บั น ของตั ว GPS Tracking และยั ง สำมำรถตรวจสอบข้ อมู ล ย้ อนหลัง ได้ ตลอดเวลำ ตำม
ควำมสำมำรถของ GPS Tracking System เช่ น ควำมเร็ ว รถ สถำนะของรถ ระดับ น ำ้ มัน เป็ นต้ น
นอกจำกนี ้ บริ ษัทได้ ผลักดันให้ รถร่ วมบริ กำรเริ่ มทำกำรติด ตัง้ ระบบจีพีเอสเพื่อใช้ ในกำรควบคุมกำร
ปฏิบตั ิงำนของรถอีกด้ วย
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ภาพตัวอย่ างการใช้ โปรแกรมติดตามรถด้ วยสัญญาณดาวเทียม

ที่มำ : ข้ อมูลจำกบริษัท

รูปภาพ แสดงการติดตามการใช้ นา้ มันและสถานะของรถแต่ ละคัน

ที่มำ : ข้ อมูลจำกบริษัท

บริ ษัทมีระบบเซ็นเซอร์ ตรวจวัดปริ มำณน ้ำมันในถังของรถบัสแต่ละคันที่แสดงผลในรูปของกรำฟปริ มำณน ้ำมัน ซึ่ง
เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยปฏิบตั ิกำรสำมำรถเข้ ำตรวจสอบได้ จำกระบบ Back Office ระบบดังกล่ำวทำให้ บริ ษัทสำมำรถติดตำมกำร
เคลือ่ นไหวที่ผิดปกติของปริ มำณน ้ำมันในถังของรถบัสแต่ละคันได้ เช่น ในกรณีที่รถบัสกำลังจอดอยู่ แต่ปริ มำณน ้ำมันในถัง
มีกำรลดลง อำจเป็ นไปได้ วำ่ นักขับประจำรถมีกำรทุจริ ต ขนถ่ำยน ้ำมันออกจำกรถเพื่อไปจำหน่ำยต่อให้ กบั ผู้อื่น เป็ นต้ น
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2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ
ก. ผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)
ตาราง สรุ ปอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย
อัตราการเติบโตเศรษฐกิจ (%)
2556
2557
คาดการณ์ ปี2558
GDP (ณ รำคำคงที่)
กำรบริโภครวม
กำรลงทุนภำคเอกชน
กำรใช้ จำ่ ยภำครัฐ
กำรส่งออก
กำรนำเข้ ำ

2.89
0.31
-1.97
4.89
4.21
2.35

0.71
0.30
-2.77
2.77
0.03
-4.79

3.5 – 4.5
2.6
5.0
5.6
3.5
1.8

ที่มำ: สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, วันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2558

เศรษฐกิจไทยในปี 2557 ขยำยตัวในระดับต่ำที่อตั รำร้ อยละ 0.71 จำกผลกระทบของเหตุกำรณ์ชมุ นุมทำงกำรเมือง
ในช่วงครึ่ งปี แรก แม้ ต่อมำกำรชุมนุมได้ ยตุ ิลงและคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ได้ เข้ ำบริ หำรประเทศในช่วงครึ่ งปี
หลัง แต่เศรษฐกิจของประเทศไทยก็ยงั ไม่สำมำรถฟื น้ ตัวได้ เต็มที่ อันเนื่องมำจำกกำรเบิกจ่ำยกำรใช้ จ่ำยภำครัฐที่ลำ่ ช้ ำกว่ำที่
คำด และกำรส่งออกที่ไม่สำมำรถขยำยตัวได้ ดีนกั อันเป็ นผลมำจำกกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจภำคต่ำงประเทศ
สำหรับเศรษฐกิจปี 2558 สำนักงำนยุทธศำสตร์ และกำรวำงแผนเศรษฐกิจมหภำคคำดว่ำจะขยำยตัวร้ อยละ 3.5 –
4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนประกอบด้ วย (1) กำรฟื น้ ตัวอย่ำงช้ ำๆ ของภำคกำรส่งออกตำมกำรฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจโลก (2)
กำรฟื น้ ตัวของกำรลงทุนภำคเอกชนและกำรท่องเที่ยว (3) กำรเร่ งรัดกำรใช้ จ่ำยและกำรดำเนินโครงกำรลงทุนสำคัญของ
ภำครัฐ (4) กำรเริ่ มกลับมำขยำยตัวของปริ มำณกำรผลิตและจำหน่ำยรถยนต์ (5) กำรลดลงของรำคำน ้ำมันในตลำดโลกลด
แรงกดดันด้ ำนรำคำและเพิ่มอำนำจซื ้อ (รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ส่ ี ทัง้ ปี 2557 และแนวโน้ มปี 2558:
สานักงานยุทธศาสตร์ และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค)
ข. ภาวะเงินเฟ้ อ
อัตราเงินเฟ้ อ
อัตรำเงินเฟ้อพื ้นฐำน
อัตรำเงินเฟ้อทัว่ ไป

ตาราง สรุ ปอัตราเงินเฟ้ อของประเทศไทย
Q1/2557 Q2/2557 Q3/2557 Q4/2557
1.19
1.71
1.79
1.65
2.00
2.47
2.03
1.13

คาดการณ์ ปี 2558
1.2
0.2

ที่มำ: สำนักดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ ำ กระทรวงพำณิชย์ และธนำคำรแห่งประเทศไทย, วันที่ 5 มกรำคม 2558

สำนักดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ ำได้ รำยงำนอัตรำเงินเฟ้อทัว่ ไปของปี 2557 ขยำยตัวร้ อยละ 1.90 ชะลอตัวลงจำกปี 2556
ซึ่ง อยู่ที่ร้อยละ 2.18 โดยมีสำเหตุจำกกำรปรับลดของรำคำน ำ้ มันเชื อ้ เพลิงขำยปลีกในประเทศ ตำมรำคำนำ้ มันดิบใน
ตลำดโลกที่ชะลอตัวลง และมำตรกำรดูแลค่ำครองชีพของประชำชนตำมนโยบำยของรัฐบำล ด้ วยกำรตรึ งรำคำก๊ ำซหุงต้ ม
(LPG) ภำคครัวเรื อน และกำรลดรำคำน ้ำมันดีเซล น ้ำมันเบนซินและแก๊ สโซฮอล์ ประกอบกับรำคำอำหำรสดที่ปรับลดลง
เนื่องจำกสภำพภูมิอำกำศที่เอื ้ออำนวยทำให้ ผลผลิตเข้ ำสูต่ ลำดมำกขึ ้น ลดแรงกดดันเงินเฟ้อลง ทำให้ อตั รำเงินเฟ้อปี 2557
ขยำยตัวไม่มำกนัก (ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพืน้ ฐานของประเทศ เดือนธันวาคม 2557 และ
ปี 2557: กระทรวงพาณิชย์ )
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ธนำคำรแห่งประเทศไทยปรับลดประมำณกำรอัตรำ กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจปี 2558 ลง และประเมินว่ำ ควำม
เสี่ยงต่อประมำณกำรโน้ มไปด้ ำนต่ำ อัตรำเงินเฟ้อทั่วไปปี 2558 ลดลงจำก ประมำณกำรเดิมค่ อนข้ ำงมำกและต่ำ กว่ำ
เป้ำหมำยนโยบำยกำรเงิน โดยควำมเสีย่ งต่อประมำณกำรอัตรำเงินเฟ้อทังสองโน้
้
มไปด้ ำนต่ำ เพรำะแรงกดดันด้ ำนอุปสงค์
อำจมีน้อยกว่ำคำดจำกเศรษฐกิจ ที่ฟืน้ ตัวช้ ำกว่ำกรณีฐำน และรำคำน ้ำมันขำยปลีกในประเทศที่ยงั อยูใ่ นระดับต่ำ (รายงาน
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ฉบับเดือนมีนาคม 2558 : ธนาคารแห่ งประเทศไทย)
ค. อัตราดอกเบีย้
ภาพ อัตราดอกเบีย้ นโยบายและอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ลูกค้ ารายใหญ่ ชนั ้ ดี (MLR)

ที่มำ: ธนำคำรแห่งประเทศไทย, ข้ อมูล ณ เดือนมกรำคม 2558

อัตรำดอกเบี ้ยนโยบำยของประเทศไทย จำกประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน (กนง.) ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่
11 มีนำคม 2558 มีมติให้ ลดอัตรำดอกเบี ้ยนโยบำยลงร้ อยละ 0.25 จำกร้ อยละ 2.00 เป็ นร้ อยละ 1.75 ต่อปี ขณะที่ข้อมูล
ระดับอัตรำดอกเบีย้ เงินกู้ลกู ค้ ำรำยใหญ่ ชนดี
ั ้ (MLR) ของธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศไทย 1 จำกธนำคำรแห่งประเทศไทย
ประจำเดือนกุมภำพันธ์ 2558 อยูท่ ี่ร้อยละ 6.75 – 7.13
ในช่ วง 2 เดือ นแรกของปี 2558 อัต รำเงิน เฟ้อทั่วไปปรับ ลดลงและติ ดลบตำมรำคำน ำ้ มัน โลกที่อ ยู่ ในระดับ ต่ ำ
อย่ำงไรก็ตำม รำคำสินค้ ำและบริ กำรส่วนใหญ่ยงั ปรับเพิ่มขึ ้น สะท้ อนจำกอัตรำเงินเฟ้อพื ้นฐำนที่เป็ นบวก โดยคำดกำรณ์ว่ำ
ในอนำคตแรงกดดันด้ ำนเงินเฟ้อคำดว่ำจะยังอยูใ่ นระดับต่ำ คณะกรรมกำรฯ สวนใหญ่ ประเมินว่ำ นโยบำยกำรเงินควรผ่อน
คลำยเพิ่มเติมเพื่อช่วยเพิ่มแรงสนับสนุนเศรษฐกิจโดยเฉพำะอุปสงค์ในประเทศที่มีแนวโน้ ม อ่อนแรงลง และพยุงควำม
เชื่อมัน่ ของภำคเอกชน ในภำวะที่แรงกระตุ้นจำกภำคกำรคลังยังมีข้อจำกัด ในกำรขับเคลือ่ น และเศรษฐกิจโลกมีควำมเสีย่ ง
มำกขึ น้ ขณะที่ อัต รำเงิ น เฟ้ อ ทั่ว ไปคำดว่ ำ จะอยู่ ใ นระดั บ ต่ ำ กว่ ำ เป้ ำ หมำยไปอี ก ระยะหนึ่ ง (รำยงำนกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน ฉบับเดือนมีนำคม 2558 : ธนำคำรแห่งประเทศไทย)

1

ประกอบด้ วย ธนำคำรกรุงเทพ, ธนำคำรกรุงไทย, ธนำคำรไทยพำณิชย์, ธนำคำรกสิกรไทย และธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
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ง. ราคาพลังงาน
ราคานา้ มันดิบในตลาด NYMEX และตลาด BRENT

ที่มำ: Energy Information Administration from U.S. Government,
ข้ อมูล ณ เดือนมกรำคม 2558

ราคาขายปลีกนา้ มันในกรุ งเทพฯ

ที่มำ: สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน,
ข้ อมูล ณ เดือนมกรำคม 2558

รำคำน ำ้ มัน ดิ บ มี ทิ ศ ทำงปรั บ ลดลงอย่ำ งชัด เจนและต่ อ เนื่ อ งตัง้ แต่ช่ ว งปลำยปี 2557 โดยเป็ น ผลจำกภำวะ
เศรษฐกิจโลกที่ฟืน้ ตัวช้ ำ ทำให้ ควำมต้ องกำรน ้ำมันดิบทรงตัว ประกอบกับปริ มำณน ้ำมันดิบที่ผลิตได้ เพิ่มขึ ้นมำกโดยเฉพำะ
ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นนอกกลุม่ OPEC ในขณะที่กลุม่ ประเทศ OPEC ยังคงกำลังกำรผลิตเดิม กำรลดกำลังกำรผลิต
ของกลุม่ ประเทศ OPEC เพื่อพยุงรำคำน ้ำมันเพรำะจะนำไปสูก่ ำรสูญเสียส่วนแบ่งตลำด สำหรับรำคำน ้ำมันขำยปลีก2 ใน
ประเทศเคลื่อนไหวในทิศทำงเดียวกับรำคำน ้ำมันดิบในตลำดโลก โดยในช่วงสิ ้นปี 2557 จำกกำรลดลงของรำคำน ้ำมันดิบ
ในตลำดโลก ส่งผลให้ รำคำเชื อ้ เพลิงทุกประเภทที่จำหน่ำยหน้ ำปั๊ มในประเทศลดลง และยังคงมีแนวโน้ มที่จะลดลงอีก
ต่อเนื่อง
สำหรับรำคำน ้ำมันดิบในปี 2558 จำกภำวะเศรษฐกิจโลกที่ยงั คงฟื น้ ตัวอย่ำงช้ ำ ทำให้ ควำมต้ องกำรใช้ พลังงำนใน
ภำคเศรษฐกิจยังไม่ขยำยตัวมำกนัก โดยสำนักงำนพลังงำนสำกล (U.S. Energy Information Administration: EIA) ได้
ปรับลดคำดกำรณ์กำรเติบโตของอุปสงค์น ้ำมันดิบโลกลง 230,000 บำร์ เรลต่อวัน หรื อลดลงกว่ำ 20% นอกจำกนี ้โครงสร้ ำง
ของตลำดน ้ำมันโลกได้ เปลีย่ นไปจำกในอดีต ปั จจุบนั ประเทศนอกกลุม่ OPEC รวมถึงสหรัฐฯ สำมำรถผลิตน ้ำมันได้ เพิ่มขึ ้น
ทำให้ อปุ ทำนน ้ำมันในตลำดโลกสูงขึ ้น ช่วยจำกัดควำมเสี่ยงที่รำคำน ้ำมันดิบจะเพิ่มขึ ้นอย่ำงรุ นแรงเหมือนอดีต ด้ วยเหตุ
ดังกล่ำวจึงคำดว่ำรำคำน ้ำมันดิบในตลำดโลกจะยังคงอยูใ่ นระดับต่ำอย่ำงต่อเนื่อง

2

ราคาขายปลีก น้ ามันของไทย ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือต้นทุนเนื้อน้ ามันสาเร็จรูป อัตราภาษีและเงินเข้ากองทุน ค่าการตลาด โดยโครงสร้ างราคา
ขายปลีกน้ ามันเฉลีย่ ปี 2556 ประกอบด้วยเนื้อน้ ามัน 79% ภาษีและกองทุนต่างๆ 19% และค่าการตลาด 4%
อ้างอิงจาก: http://www.pttplc.com/th/Media-Center/ptt-hot-issue/Documents/Oil%20Issue/โครงสร้างราคาน้ ามันในประเทศไทยเป็ นอย่างไร.pdf
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ภาวะอุตสาหกรรม
ก. นิคมอุตสาหกรรมภายในประเทศ
จานวนนิคมอุตสาหกรรมและจานวนผู้ใช้ ท่ ดี นิ ในนิคมอุตสาหกรรมทัง้ ประเทศ ข้ อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2557
กลาง ตะวันตก ตะวันออก เหนื อ
ใต้ ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ รวมทัง้ ประเทศ
35
ดาเนินการแล้ว
14
1
17
2
1
0
21
กาลังเริม่ ดาเนินการ
2
2
13
2
1
1
รวมจำนวนนิ คมทัง้ หมด 16
3
30
4
2
1
56
จำนวนผูใ้ ช้ทีด่ ิ น
1,570
27
2,535
88
22
4,242
ที่มำ: กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.), ข้ อมูล ณ เดือนมกรำคม 2558

จำนวนนิคมอุตสำหกรรมในประเทศไทย ณ เดือนสิงหำคม 2557 มีจำนวนทังสิ
้ ้น 56 นิคม โดยแบ่งเป็ นจำนวน
นิคมที่ดำเนินกำรแล้ วจำนวน 35 นิคม และนิคมที่กำลังอยู่ในขันตอนกำรเริ
้
่ มดำเนินกำรอีกจำนวน 21 นิคม มีจำนวนผู้ใช้
ที่ดินหรื อจำนวนผู้ประกอบกำรในนิคมเท่ำกับ 4,242 รำย ประกอบด้ วยจำนวนคนงำนทังสิ
้ ้น 562,649 คน โดยส่วนมำก
นิคมอุตสำหกรรมกว่ำครึ่ งของประเทศตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ภำคตะวันออก เนื่องจำกมีควำมสะดวกในกำรขนส่ง ใกล้ กบั กรุ งเทพ
มหำคร และ ยังเป็ นเขตที่ปลอดภัยจำกกำรเกิดอุทกภัย หำกนับเฉพำะนิคมภำคตะวันออกที่เปิ ดดำเนินกำรแล้ วคิดเป็ น
จำนวน 17 นิคม และมีจำนวนผู้ประกอบกำรใช้ พื ้นที่ 2,535 รำย
จำกที่ประชุมของสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรลงทุน (Board of Investment: BOI) ได้ เห็นชอบและอนุมตั ิ
แผน “ยุทธศำสตร์ กำรส่งเสริ มกำรลงทุนในระยะ 7 ปี ” (พ.ศ. 2558 – 2564) โดยให้ ควำมสำคัญกับ ประเภทกิจกำรที่เป็ น
ประโยชน์และมีคณ
ุ ค่ำต่อภำคอุตสำหกรรมและต่อประเทศเป็ นหลัก และส่งเสริ มกำรลงทุนในนิคมอุตสำหกรรม ซึ่งจะได้ รับ
สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ ้นจำกสิทธิพื ้นฐำนตำมประเภทอุตสำหกรรม นโยบำยกำรส่งเสริ มกำรลงทุนของ BOI ดังกล่ำว จะช่วย
ผลักดันให้ เกิ ดกำรลงทุนเพิ่ม ขึน้ และเกิ ดกำรขยำยตัวของโรงงำนอุต สำหกรรม ซึ่งสอดคล้ อ งกับ กำรขยำยตัวของนิค ม
อุตสำหกรรมที่จะเปิ ดดำเนินกำรในอนำคต
กำรขยำยตัวของโรงงำนและนิคมอุตสำหกรรมในอนำคต ย่อมก่อให้ เกิดกำรเพิ่มขึ ้นของกำรจ้ ำงงำนในพื ้นที่ ทำให้
มีควำมต้ องกำรใช้ บริ กำรขนส่งผู้โดยสำรจำกที่พกั อำศัยเข้ ำสู่พืน้ ที่นิคมเพิ่มขึ ้น ดังนัน้ จะเกิ ดกำรเคลื่อนย้ ำยทรัพยำกร
มนุษย์เพื่อใช้ ในกำรดำเนินกิจกำร จึงทำให้ ธุรกิจที่ให้ บริ กำรขนส่งผู้โดยสำรแบบไม่ประจำทำงเพื่อรับส่งพนักงำนของบริ ษัท
หรื อโรงงำน จึงยังมีโอกำสเติบโตตำมกำรขยำยตัวของนิคมในอนำคต
ข. จานวนผู้ประกอบการขนส่ ง
จานวนใบอนุญาตประกอบการขนส่ ง (สะสม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ 31 ธันวาคม 2556
ณ 31 ธันวาคม 2557
จานวนใบอนุญาต
จานวน
จานวนใบอนุญาต
จานวน
ลักษณะรถ
ประกอบการขนส่ ง ผู้ประกอบการ ประกอบการขนส่ ง ผู้ประกอบการ
(ฉบับ)
ขนส่ ง (ราย)
(ฉบับ)
ขนส่ ง (ราย)
รถโดยสำรประจำทำง
3,042
1,489
2,961
1,461
รถโดยสำรไม่ประจำทำง
14,575
14,575
21,890
21,890
รถโดยสำรส่วนบุคคล
6,296
6,296
6,437
6,437
รวมรถโดยสารทัง้ หมด
23,913
22,360
31,288
29,788
ที่มำ: กลุม่ สถิติกำรขนส่ง กองแผนงำน กรมขนส่งทำงบก, ข้ อมูล ณ เดือนมกรำคม 2558
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อัตราการเปลี่ยนแปลง
จานวนใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ ง (%)
-2.66
50.18
2.23
30.84
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จำนวนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งรถโดยสำรทัว่ ประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 มีจำนวนทังสิ
้ ้น 31,288
ฉบับ โดยมีจำนวนผู้ประกอบกำรทังสิ
้ ้น 29,788 รำย เมื่อพิจำรณำตำมประเภทกำรขนส่งพบว่ำ ส่วนใหญ่ เป็ นใบอนุญำต
ประกอบกำรขนส่งด้ วยรถโดยสำรไม่ประจำทำง มำกที่สดุ ร้ อยละ 69.96 รองลงมำคือ ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งด้ วยรถ
โดยสำรส่วนบุคคลร้ อยละ 20.57 และใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งด้ วยรถโดยสำรประจำทำง ร้ อยละ 9.46 ตำมลำดับ
ในปี 2557 กำรขนส่งด้ วยรถโดยสำร มีกำรเติบโตของจำนวนใบอนุญำตฯ จำกปี 2556 ร้ อยละ 30.84 โดยเฉพำะ
ธุรกิจกำรขนส่งด้ วยรถโดยสำรไม่ประจำทำงที่ เติบโตถึงร้ อยละ 50.18 แสดงให้ เห็นถึงกำรแข่งขันที่มำกขึ ้นในธุรกิจนี ้ และ
กำรเติบโตของควำมต้ องกำรใช้ รถโดยสำรไม่ประจำทำง เนื่องจำกเป็ นกำรขนส่งที่ลกู ค้ ำสำมำรถกำหนดเส้ นทำงได้ เองตำม
ควำมต้ องกำร
ค. จานวนรถจดทะเบียนและผู้ได้ รับใบอนุญาตประจารถ ตามกฎหมายว่ าด้ วยการขนส่ งทางบก
จานวนใบอนุญาตผู้ประจารถ สะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ตามกฎหมายว่ าด้ วยการขนส่ งทางบก
(หน่ วย: ฉบับ)
2556
2557
ประเภทใบอนุญาตเป็ นผู้ขับรถ
ภาคตะวันออก
ภาคอื่นๆ
ภาคตะวันออก ภาคอื่นๆ
ผู้ขบั รถชนิดที่ 1
963
8,924
1,107
10,279
ผู้ขบั รถชนิดที่ 2
116,747
1,109,282
118,947
1,123,026
ผู้ขบั รถชนิดที่ 3
34,206
259,867
35,162
269,880
ผู้ขบั รถชนิดที่ 4
19,157
76,810
21,004
80,455
รวมทุกประเภท
171,073
1,454,883
176,220
1,483,640
ที่มำ: กลุม่ สถิติกำรขนส่ง กองแผนงำน กรมขนส่งทำงบก, ข้ อมูล ณ เดือนมกรำคม 2558

ในปี 2557 จ ำนวนผู้ได้ รั บ ใบอนุญ ำตเป็ น ผู้ขับ รถ ตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยกำรขนส่ง ทำงบก 3 มี จ ำนวนทัง้ สิ น้
1,659,860 รำย โดยเพิ่มขึ ้นจำกปี 2556 ซึ่งมีจำนวน 1,625,956 รำย คิดเป็ นกำรเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.09 โดยเป็ นจำนวนผู้ที่
คำจำกัดควำมประเภทใบอนุญำตเป็ นผู้ขบั รถ ตำมกรมขนส่งทำงบก คือ
ชนิดที่ 1 ใบอนุญำตเป็ นผู้ขบั รถสำหรับรถที่มีน ้ำหนักรถ และน ้ำหนักบรรทุกรวมกันไม่เกินสำมพันห้ ำร้ อยกิโลกรัมที่มิได้ ใช้ ขนส่งผู้โดยสำรหรื อสำหรับรถขนส่ง
ผู้โดยสำรไม่เกินยี่สบิ คน
ชนิดที่ 2 ใบอนุญำตเป็ นผู้ขบั รถสำหรับรถที่มีน ้ำหนักรถและน ้ำหนักบรรทุกรวมกันเกินกว่ำสำมพันห้ ำร้ อยกิโลกรัมที่มิได้ ใช้ ขนส่งผู้โดยสำรหรื อสำหรับรถขนส่ง
ผู้โดยสำรเกินกว่ำยี่สบิ คน
ชนิดที่ 3 ใบอนุญำตเป็ นผู้ขบั รถซึง่ โดยสภำพใช้ สำหรับลำกจูงรถอื่นหรื อล้ อเลื่อนที่บรรทุกสิง่ ใด ๆ บนล้ อเลื่อนนัน้
ชนิดที่ 4 ใบอนุญำตเป็ นผู้ขบั รถสำหรับรถที่ใช้ ขนส่งวัตถุอนั ตรำยตำมประเภทหรื อชนิด และลักษณะกำรบรรทุกตำมที่อธิบดีกำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำ
3
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ได้ รับใบอนุญำตขับรถในพื ้นที่ภำคตะวันออกจำนวน 176,220 รำย คิดเป็ นร้ อยละ 11.88 ของจำนวนทังหมด
้
โดยนิยำมของ
กรมขนส่งทำงบกนัน้ ผู้ขบั รถจะต้ องได้ รับใบอนุญำตเป็ นผู้ขบั รถชนิดที่ 2, 3 หรื อ 4 จึงจะสำมำรถขับรถบัสขนส่งซึ่งบรรทุก
ผู้โดยสำรเกินกว่ำ 20 คนได้
จานวนรถจดทะเบียนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ตามกฎหมายว่ าด้ วยการขนส่ งทางบก
(หน่ วย: คัน)
2556
2557
ภาคตะวันออก
ภาคอื่นๆ
ภาคตะวันออก
ภาคอื่นๆ
รถโดยสำรประจำทำง
7,025
80,489
6,899
79,542
รถโดยสำรไม่ประจำทำง
4,031
36,812
4,726
41,810
รถโดยสำรส่วนบุคคล
877
10,613
914
10,882
รวมรถโดยสาร
11,933
127,914
12,539
132,234
รถบรรทุกและรถขนำดเล็ก
109,467
854,917
114,360
894,236
รวมทุกประเภท
121,400
982,831
126,899
1,026,470
ที่มำ: กลุม่ สถิติกำรขนส่ง กองแผนงำน กรมขนส่งทำงบก, ข้ อมูล ณ เดือนมกรำคม 2558
ประเภทรถ

จำนวนรถโดยสำรจดทะเบียนสะสม ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำรขนส่งทำงบก ณ วั นที่ 31 ธันวำคม 2557 มีจำนวน
ทังสิ
้ ้น 144,773 คัน เพิ่มขึ ้นจำกปี 2556 ที่จำนวน 139,847 คัน คิดเป็ นร้ อยละ 3.52 ในจำนวนรถโดยสำรนี ้ เป็ นรถโดยสำร
ไม่ประจำทำงจำนวน 46,536 คัน คิดเป็ นร้ อยละ 32.14 ของรถโดยสำรในปี 2557
จำกสถิติดงั กล่ำวพบว่ำกำรขนส่งประเภทรถโดยสำรไม่ประจำทำงในปี 2557 ยังมีจำนวนรถเติบโตขึ ้นจำกปี 2556
คิดเป็ นร้ อยละ 13.93 ซึง่ เติบโตสวนทำงกับกำรขนส่งโดยรถโดยสำรประจำทำงและส่วนบุคคล โดยเฉพำะเมื่อพิจำรณำกำร
เติบโตของจำนวนรถโดยสำรไม่ประจำทำงในภำคตะวันออก ซึ่งเป็ นพื ้นที่ตงของนิ
ั้
คมอุตสำหกรรมจะมีจำนวนรถโดยสำร
เพิม่ ขึ ้นถึงร้ อยละ 17.24
เปรียบเทียบจานวนใบอนุญาตเป็ นผู้ขับรถและจานวนรถจดทะเบียน ในพืน้ ที่ภาคตะวันออก

ที่มำ: กลุม่ สถิติกำรขนส่ง กองแผนงำน กรมขนส่งทำงบก, ข้ อมูล ณ เดือนมกรำคม 2558

เมื่อเปรี ยบเทียบจำนวนผู้ได้ รับใบอนุญำตเป็ นผู้ขบั รถทุกประเภท และจำนวนรถจดทะเบียนทุกประเภท ในพื ้นที่
ภำคตะวันออก พบว่ำ จำนวนผู้ได้ รับใบอนุญำตฯ มีมำกกว่ำจำนวนรถจดทะเบียน ในอัตรำผู้ได้ รับใบอนุญำต ต่อ รถจด
ทะเบียน เท่ำกับ 1.41 ในปี 2556 และลดลงเล็กน้ อยเหลือ 1.39 ในปี 2557 โดยที่จำนวนรถจดทะเบียนมีจำนวนเพิ่มขึ ้นสูง
กว่ำจำนวนผู้ได้ รับใบอนุญำตฯ เล็กน้ อย ในสถำนกำรณ์ปัจจุบนั ธุรกิจขนส่งในภำคตะวันออกจึงยังสำมำรถขยำยจำนวนรถ
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ได้ อีกเล็กน้ อย แต่อำจจะเผชิญกับปั ญหำกำรแย่งชิงผู้ได้ รับใบอนุญำตขับขี่ เพื่อจ้ ำงเป็ นพนักงำนขับในกำรประกอบธุรกิจ
ขนส่ง
การแข่ งขัน
เนื่องจำกธุรกิจรถโดยสำรไม่ประจำทำง ไม่มีข้อจำกัดในกำรเข้ ำทำธุรกิจของผู้ประกอบกำรรำยใหม่ เพียงแต่มี
เงินทุนเพียงพอ และต้ องได้ รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง รวมถึงนักขับต้ องได้ รับใบอนุญำตขับขี่ตำมกฎหมำยกำหนด
จึงทำให้ มีจำนวนผู้ประกอบกำรรถขนส่งโดยสำรไม่ประจำทำงรำยใหม่เกิดขึ ้นมำก โดยในปี 2556 มีจำนวนผู้ประกอบกำร
รถโดยสำรไม่ประจำทำงเท่ำกับ 14,575 รำย และในปี 2557 มีจำนวนผู้ประกอบกำรเพิ่มขึ ้นเป็ น 21,890 รำย หรื อเพิ่มขึ ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 50.18 ซึง่ ส่วนใหญ่จะเน้ นกำรแข่งขันทำงด้ ำนรำคำและกำรบริ กำรเป็ นหลัก ซึง่ คูแ่ ข่งที่มีศกั ยภำพ มีลกั ษณะ
ในกำรดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันกับทำงบริ ษัทและมีพื ้นที่ให้ บริ กำรในบริ เวณใกล้ เคียงกันมีจำนวนทังสิ
้ ้นประมำณ 5 รำย
แบ่งเป็ น รำยใหญ่ 3 รำย และรำยที่มี ขนำดใกล้ เคีย งกับ บริ ษั ท 2 รำย โดยมี เพี ยง 3 รำยที่บริ ษั ทเคยร่ วมแข่งขันในกำร
ประกวดรำคำเพื่อนำเสนองำนแก่ลกู ค้ ำ ซึ่งคู่แข่งแต่ละรำยมีกำรกำหนดกลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำยที่แตกต่ำงกัน ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษัทคำดว่ำ บริ ษัทมีสว่ นแบ่งกำรตลำดอยูท่ ี่ร้อยละ 2.00 เมื่อคำนวณจำกจำนวนประชำกรในภำคกำรผลิต
อุตสำหกรรมของพื ้นที่ 4 จังหวัดหลักในเขตภำคตะวันออกทังหมด
้
ได้ แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรำ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง
และจังหวัดปรำจี นบุรี โดยจุดเด่นของบริ ษัทที่ทำให้ สำมำรถแข่งขันในตลำดได้ คือกำรให้ ควำมสำคัญ กับ คุณ ภำพกำร
ให้ บริ กำร ควบคูไ่ ปกับกำรให้ คำแนะนำเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้ บริ กำรรถในแต่ละเส้ นทำง
2.3 นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ ท่ สี าคัญ
2.3.1 กลยุทธ์ การแข่ งขัน
1) กลยุทธ์ ด้านบริการ (Service)
ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำบริ ษัทได้ ทำกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรบริ กำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยยึด
หลักควำมพึงพอใจของลูกค้ ำเป็ น สำคัญ และยึด มั่น กับ นโยบำยในกำรให้ บ ริ ก ำร 3 ประกำร คื อ หลักควำมปลอดภัย
(Safety) หลักภำพควำมน่ำเชื่อถื อ (Reliability) และหลักควำมสะดวกสบำย (Comfort) ด้ วยกำรกำหนดมำตรฐำนกำร
บริ กำร ดังนี ้
มาตรฐานรถบัส
รถบัสรุ่ นใหม่ของบริ ษัท ทุกคันจะประกอบจำกคัซซีและเครื่ องยนต์ใหม่จำกบริ ษัทรถชัน้ นำ อำทิ ฮีโน่
สแกนเนีย และประกอบตัวถังตำมคุณลักษณะกำรใช้ งำนมีกำรออกแบบโดยคำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมสะดวกสบำย
ของผู้โดยสำรเป็ น หลัก และหำกเป็ น รถปรั บอำกำศทำงบริ ษั ทจะติดตัง้ ระบบปรั บอำกำศที่เป็ นอุป กรณ์ ใหม่ทุกชิ น้ เพื่ อ
สุขลักษณะที่ดีของผู้โดยสำรทุกคน โดยรถทุกคันจะมีระบบอำนวยควำมสะดวก อำทิเ ช่น ทีวี เครื่ องเสียง เพื่อควำมบันเทิง
ในกำรโดยสำรตลอดจนอุปกรณ์เพื่อควำมปลอดภัย เช่น ชุดปฐมพยำบำล ถังดับเพลิง เป็ นต้ น นอกจำกนี ้ กำรประกอบรถ
บัสของบริ ษัทจะออกแบบเพื่อใช้ รับส่งพนักงำนจึงทำให้ มีขนำดตัวรถบัส ขนำดของเครื่ องยนต์ที่มีควำมเหมำะสมตำมหลัก
วิศวกรรม จึงส่งผลให้ รถบัสที่บริ ษัทเลือกใช้ มีควำมปลอดภัยมำกขึ ้นและมีควำมเหมำะสมต่อกำรใช้ งำนรับส่งพนักงำน
มำกกว่ำรถบัสทัว่ ไปที่ออกแบบมำเพื่อใช้ งำนในหลำกหลำยวัตถุประสงค์
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มาตรฐานพนักงานขับรถ
พนักงำนขับรถทุกคนจะผ่ำนกำรคัดเลือกอย่ำงเข้ มงวดโดยกำรสัมภำษณ์ ตรวจสอบประวัติ ทดสอบ
ควำมสำมำรถในกำรขับและตรวจสภำพทำงด้ ำนร่ำงกำยโดยทีมงำนของบริ ษัท และเมื่อเข้ ำมำทำงำนร่วมกับบริ ษัทแล้ วจะมี
กำรพัฒ นำอย่ำงต่อ เนื่ องโดยกำรฝึ ก อบรม ทัง้ ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรดูแลรั กษำรถ กำรขับ ขี่ อย่ำงประหยัดและ
ปลอดภัย ตลอดจนจิตสำนึกในกำรให้ บริ กำร เพื่อเพิ่มคุณค่ำของกำรให้ บริ กำรอย่ำงต่อเนื่อง
มาตรฐานการควบคุมการเดินรถ
บริ ษัทได้ ลงทุนติดตังระบบติ
้
ดตำมรถ (Tracking System) แบบ Real time สำหรับรถบัสและรถตู้ของ
บริ ษัททุกคัน เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำรจะทำกำรตรวจสอบสถำนะของรถตลอดช่วงเวลำที่ให้ บริ กำร และทำกำรบันทึก
สถำนะของรถตำมที่กำหนดเพื่อกำรตรวจสอบย้ อนกลับ (Log sheet) โดยบริ ษัทมีข้อกำหนดให้ รถทุกคันพร้ อมให้ บริ กำร
ก่อนเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 นำทีและควบคุมควำมเร็ วรถไม่เกิ น 90 กม./ชม. ตลอดระยะเวลำกำรให้ บริ กำร เมื่อรถนำส่ง
พนักงำนเรี ยบร้ อยแล้ ว เจ้ ำหน้ ำที่จ ะทำกำรสรุ ป ข้ อมูลกำรรับ ส่ง รำยงำนให้ ลูก ค้ ำทรำบทุก ๆวัน (Daily report) และจะ
รวบรวมเป็ นรำยงำนประจำเดือน (Monthly Report) เพื่อให้ กับทำงลูกค้ ำสอบทำนกำรทำงำนของบริ ษัทและเป็ นข้ อมูลให้
ลูกค้ ำจัดกำรเดินรถให้ เหมำะสมกับจำนวนพนักงำนที่ใช้ บริ กำรเพื่อเป็ นกำรบริ หำรต้ นทุ นกำรขนส่งพนักงำนให้ แก่ลกู ค้ ำ
(Cost optimization management) นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังติดตังกล้
้ องวงจรปิ ดภำยในรถบัส ที่บริ ษัทสัง่ ผลิตตัง้ แต่ปี 2557
เป็ นต้ น มำ และมีแผนที่จะติด กล้ องในรถบัสของบริ ษั ทให้ ครบทุก คัน เพื่ อติดตำมและดูแลพฤติกรรมของนักขับ ท ำให้
สำมำรถควบคุมได้ อย่ำงใกล้ ชิด ผ่ำนกำรสุม่ ตรวจโดยเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยปฏิบตั ิกำร
มาตรฐานการซ่ อมบารุ ง
ด้ ำนกำรดูแลรักษำเครื่ องยนต์และมำตรฐำนต่ำงๆ ของอะไหล่ ทุกชิ ้นส่วนเป็ นสิ่งสำคัญ บริ ษัทจัดให้ มี
คลังอะไหล่ที่สำมำรถเบิกใช้ ได้ ทันทีมำกกว่ำ 300 รำยกำร และบริ ษัทจัดให้ มีกำรฝึ กอบรมพนักงำนฝ่ ำยซ่อมบำรุ งให้ มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ ำนกำรซ่ อ มบ ำรุ ง และชิ น้ ส่ว นอะไหล่ต่ ำ งๆ อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ช่ ำ งทุก ท่ ำ นมี ค วำมช ำนำญ และ
ควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบ วิเครำะห์และซ่อมบำรุ งชิ ้นส่วนต่ำงๆเป็ นอย่ำงดี มีกำรเปลี่ยนอะไหล่ทนั ทีเมื่อครบอำยุกำร
ใช้ งำน โดยไม่ต้องรอให้ เกิดควำมเสียหำย เพื่อสมรรถภำพที่ดีของรถทุกคัน และบริ ษัทได้ จดั ให้ ฝ่ำยซ่อมบำรุงมีควำมพร้ อม
ในกำรแก้ ไขปั ญหำนอกสถำนที่ด้วยรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ทังนี
้ ้ กำรดูแลและซ่อมบำรุ งรถของบริ ษัทแบ่งเป็ น
2 ประเภท
1) กำรดูแลประจำวัน เป็ นกำรดูแลควำมเรี ยบร้ อย และควำมสะอำดของรถบัส เช่น กำรทำควำม
สะอำดเบำะที่นงั่ ฉีดพ่นน ้ำยำฆ่ำเชื ้อโรค เป็ นต้ น จะดำเนินกำรโดยเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยปฏิบตั ิกำรและ
นักขับร่วมกัน
2) กำรซ่อมบำรุ งรักษำเชิ งป้องกัน (Preventive Maintenance) จะดำเนินกำรโดยเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำย
ซ่อมบำรุง จะมีตำรำงกำรตรวจซ่อมรำยสัปดำห์ เพื่อทำกำรเปลี่ยนอะไหล่ หรื อซ่อมแซมในส่วนที่
สึกหรอ ในกรณีที่พบปั ญหำใหญ่ๆ เช่น ช่วงล่ำงรถ เครื่ องยนต์ เป็ นต้ น จะดำเนินกำรนำส่งศูนย์
ซ่อมทันที และแจ้ งฝ่ ำยปฏิบตั ิกำรให้ ดำเนินกำรหำรถทดแทน และแจ้ งให้ ลกู ค้ ำทรำบต่อไป
2) กลยุทธ์ ด้านราคา (Price)
บริ ษัทเลือกใช้ กลยุทธ์ รำคำเหมำะสมยุติธรรม และคุณภำพสูง (Premium Strategy) เนื่องจำกรถของ
บริ ษัทจะเลือกใช้ รถใหม่ มีกำรออกแบบให้ ตรงกับควำมต้ องกำรใช้ งำนมำกที่สดุ นอกจำกนี ้บริ ษัทยังมีกระบวนกำรคัดสรร
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นั ก ขั บ รวมทั ง้ ระบบติ ด ตำมรถแบบ Real Time และระบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรกำรเดิ น รถที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ (Fleet
management system) เพื่อสร้ ำงควำมมั่นใจให้ กับผู้โดยสำร ถึงควำมปลอดภัย และควำมสะดวกสบำย เป็ นหลัก กำร
กำหนดรำคำบริ กำรจะต้ องคำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้ สอดคล้ องกับอำยุกำรให้ บริ กำรและคุ้มค่ำกับที่บริ ษัทจะ
ลงทุนประกอบรถใหม่ ซึ่งมีระยะเวลำประมำณ 1-5 ปี โดยรู ปแบบกำรกำหนดรำคำและระยะเวลำให้ บริ กำรจะถูกระบุใน
สัญญำให้ บริ กำรของบริ ษัท ซึง่ แบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1. กำรกำหนดค่ำบริ กำรแบบคงที่ (Fixed-rate Contract) :
ได้ แก่ กำรกำหนดค่ำบริ กำรแบบคงที่ตำมระยะทำง ซึง่ คิดค่ำบริ กำรต่อเที่ยวที่ระบุไว้ ในสัญญำ
โดยมีทงั ้ รู ปแบบกำรกำหนดค่ำบริ กำรคงที่ตำมระยะทำงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตำมรำคำนำ้ มัน และ
ค่ำบริ กำรคงที่ตำมระยะทำงที่ระบุให้ มีกำรเจรจำต่อรองรำคำได้ เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ
น ้ำมัน
2. กำรก ำหนดค่ ำ บริ ก ำรผัน แปรตำมกำรเปลี่ ย นแปลงของรำคำน ำ้ มัน เชื อ้ เพลิ ง (Floating-rate
Contract) :
2.1 กำรกำหนดค่ำบริ กำรแบบคงที่ตำมระยะทำงที่ผนั แปรตำมอัตรำค่ำน ้ำมันชดเชย โดย
ค่ำบริ กำรจะผันแปรไปตำมอัตรำค่ำน ้ำมันชดเชย ซึง่ คำนวณได้ จำกปริ มำณน ้ำมันที่ใช้ ใน
แต่ละเส้ นทำงและส่วนต่ำงของรำคำน ้ำมันเฉลีย่ ในปั จจุบนั และรำคำน ้ำมัน ที่ระบุไว้ ตำม
สัญญำ ด้ วยกำรกำหนดค่ำบริ กำรในรู ปแบบนี ้ หำกรำคำนำ้ มั นเพิ่มขึ ้นมำกกว่ำรำคำ
นำ้ มันที่ ระบุในสัญ ญำ บริ ษั ทจะได้ รับ ค่ำชดเชยของส่วนต่ำงรำคำน ำ้ มัน จำกลูก ค้ ำ
ขณะที่ในกรณีที่รำคำน ้ำมันลดลงตำ่ กว่ำรำคำน ้ำมันที่ระบุในสัญญำ บริ ษัทจะให้ สว่ นลด
แก่ลกู ค้ ำตำมสูตรกำรคำนวณ
2.2 กำรกำหนดค่ำบริ กำรแบบผันแปรตำมรำคำน ้ำมันและระยะทำงที่ใ ช้ บริ กำร (Minimum
Guarantee) ซึ่งค่ำบริ กำรขันต
้ ่ำที่บริ ษัทเรี ยกเก็บประกอบด้ วย ค่ำรถและค่ำนักขับ โดย
บวกค่ำบริ กำรเพิ่มตำมระยะทำงที่ให้ บริ กำรและรำคำน ้ำมันที่เกิดขึ ้นจริ ง โดยกำรกำหนด
ค่ำบริ กำรในรูปแบบนี ้ ทำให้ บริ ษัทมีรำยได้ ขนต
ั ้ ่ำที่แน่นอนสำหรับกำรจ่ำยค่ำงวดรถ และ
กำรจ่ำยค่ำจ้ ำงให้ แก่นกั ขับ และบริ ษัทจะมีรำยได้ เพิ่มขึ ้นตำมระยะทำงที่ให้ บริ กำรวิ่งรับส่งพนักงำน แก่ลกู ค้ ำ
3) กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจาหน่ าย (Place)
บริ ษัทไม่มีหน่วยงำนขำยหรื อฝ่ ำยกำรตลำด ดังนัน้ กิจกรรมกำรขำยจะ ดำเนินกำรโดยฝ่ ำยปฏิบตั ิกำรซึง่
กำรรับงำนของบริ ษั ทจะมำจำก 2 ช่องทำง คือ (1) กำรติดต่อจำกลูกค้ ำมำยังบริ ษัทโดยตรง ซึ่งส่วนใหญ่ได้ รับ กำรแนะนำ
จำกลูกค้ ำที่เคยใช้ บริ กำร และ (2) กำรเข้ ำร่ วมประกวดรำคำ/กำรประมูลรำคำ (Price Auction) โดยที่ผ่ำนมำ กำรรับงำน
ส่วนใหญ่ของบริ ษัทจะมำจำกกำรติดต่อเข้ ำมำของเจ้ ำของกิจกำรโดยตรงและกำรแนะนำจำกลูกค้ ำที่เคยใช้ บริ กำรมำกกว่ำ
คิดเป็ นร้ อยละ 60 เนื่องจำกกำรประมูลกำรเข้ ำร่วมประกวดรำคำส่วนใหญ่จะมุ่งเน้ นที่กำรแข่งขันด้ ำนรำคำ ซึ่งบริ ษัทไม่มี
นโยบำยในกำรแข่งขันด้ ำนรำคำเพื่อให้ ได้ งำน แต่จะเน้ นเรื่ องของกำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพบริ กำรให้ ค้ มุ ค่ำกับ ค่ำบริ กำรที่
ลูกค้ ำต้ องจ่ำยให้ กบั บริ ษัทมำกกว่ำ
เนื่องมำจำกผลงำนกำรบริ หำรและจัดกำรกำรเดินรถรับส่งพนักงำนเป็ นเครื่ องยืนยันได้ เป็ นอย่ำงดีถึง
คุณภำพของกำรให้ บริ กำรของบริ ษัท อีกทังผู
้ ้ บริ หำรระดับสูงของบริ ษัทยังมีควำมสัมพันธ์ อนั ดีกบั เจ้ ำของกิจกำร จึงทำให้
บริ ษัทได้ รับควำมไว้ วำงใจให้ ปฏิบตั ิหน้ ำที่เป็ นกำรบริ หำรและจัดกำรกำรเดินรถรับส่งพนักงำน
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4) การประชาสัมพันธ์ (Promotion)
ในกำรส่งเสริ มกำรขำย บริ ษัทอำศัยกำรสร้ ำงควำมเชื่อถือในคุณภำพของกำรบริ กำร ควำมปลอดภัย
และควำมคุ้มค่ำ โดยที่ผ่ำนมำบริ ษัทได้ จดั ทำเว็บไซต์และมีกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อประชำสัมพันธ์ นอกจำกนี ้ ทำงบริ ษัท
ก็มีแผนที่จะสนับสนุนสื่อโฆษณำบนหนังสือพิมพ์ เพิ่มขึ ้น เพื่อกำรเสริ มสร้ ำงภำพลักษณ์ ของบริ ษัท รวมถึงสร้ ำงกำรรับรู้
(Brand Recognition) และจดจำ (Brand Awareness) ต่อกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำย
2.3.2 กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
บริ ษัทมีกลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำยได้ แก่ ผู้ประกอบกำรในภำคกำรผลิต ที่มีที่ตงโรงงำนอยู
ั้
่ในนิคมอุตสำหกรรม
หรื อนอกนิคมอุตสำหกรรมในพืน้ ที่ภำคตะวันออกครอบคลุมพืน้ ที่ 4 จังหวัดได้ แก่จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัด
ปรำจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรำ โดย ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีจำนวนลูกค้ ำทังสิ
้ ้น 22 รำย แบ่งเป็ นลูกค้ ำในพื ้นที่
นิคมอุตสำหกรรมในจังหวัดชลบุรีจำนวน 9 รำย นิคมอุตสำหกรรมในจังหวัดระยองจำนวน 12 รำย และนิคมอุตสำหกรรม
ในจังหวัดฉะเชิงเทรำจำนวน 1 รำย โดยหำกพิจำรณำที่ตงของลู
ั้
กค้ ำที่อยู่ในพื ้นที่กลุม่ นิคมอุตสำหกรรมอมตะ ได้ แก่ นิคม
อุตสำหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี และนิคมอมตะซิตี ้ จังหวัดระยอง จะพบว่ำ มีจำนวนทังสิ
้ ้น 12 รำย ซึง่ ในงวด 3 เดือน
สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีรำยได้ จำกลูกค้ ำที่อยูใ่ นนิคมอมตะทัง้ 2 แห่งคิดเป็ นร้ อยละ 58.46 ของรำยได้ จำกกำร
บริ กำร ทังนี
้ ้ พื ้นที่กำรให้ บริ กำรรับ-ส่งพนักงำนในปั จจุบนั ครอบคลุมพื ้นที่ แสดงดังภำพ
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แผนภาพแสดงที่ตัง้ สานักงาน จุดจอดรถของบริษัท และที่ตงั ้ ของลูกค้ า

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

คือ ที่ตงบริ
ั ้ ษัท สำนักงำน จุดจอดรถ และโรงซ่อมรถ
คือ โรงงำนหรื อที่ตงของลู
ั้
กค้ ำทีใ่ ช้ บริ กำรของบริ ษัท ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
ทังนี
้ ้ เมื่อจำแนกกลุ่มลูกค้ ำของบริ ษัท โดยแบ่งเป็ นผู้ประกอบกำรในธุรกิ จต่ำงๆ จำกข้ อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม
2558 ประเภทของธุรกิจที่ใช้ บริ กำรขนส่งของบริ ษัทสูงสุด 3 อันดับแรก ได้ แก่ กลุม่ ชิ ้นส่วนประกอบรถยนต์ กลุ่มผลิตยำง
รถยนต์ และกลุม่ น ้ำมันเชื ้อเพลิงและปิ โตรเคมี
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ตารางแสดงสัดส่ วนรายได้ ของบริษัท แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมของลูกค้ าผู้ใช้ บริการ ตัง้ แต่ ปี 2555 ถึง 2557
และ งวด 3 เดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
กลุ่มอุตสาหกรรม
ของลูกค้ าที่ใช้ บริการ

2555

2556

2557

งวด 3 เดือน ปี 2558

ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

%

ชิ ้นส่วนประกอบรถยนต์

27.90

16.32%

47.68

23.13%

60.11

25.65%

16.38

25.87%

ผลิตยำงรถยนต์

39.58

23.15%

44.19

21.43%

44.96

19.19%

11.29

17.83%

น ้ำมันเชื ้อเพลิง และปิ โตรเคมี

21.04

12.31%

29.63

14.37%

40.21

17.16%

11.22

17.73%

เครื่องใช้ ไฟฟ้ำ

33.38

19.53%

29.68

14.40%

33.28

14.20%

10.09

15.94%

สินค้ ำบริโภค

20.12

11.77%

23.96

11.62%

25.60

10.92%

6.17

9.75%

เหล็ก

16.33

9.55%

18.02

8.74%

18.20

7.77%

4.93

7.79%

อื่นๆ

12.60

7.37%

12.98

6.30%

11.96

5.11%

3.22

5.09%

รวมรายได้ บริการก่ อนส่ วนลด

170.95

100.00%

206.14

100.00%

234.31

100.00%

63.30

100.00%

ที่มำ: ข้ อมูลจำกบริษัท

จำกตำรำงข้ ำงต้ นแสดงรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรของบริ ษัทตังแต่
้ ปี 2555 ถึง วันที่ 31 มีนำคม 2558 จะเห็นว่ำ
บริ ษั ทได้ มีกำรแบ่งลูก ค้ ำตำมประเภทของอุตสำหกรรมต่ำงๆ ซึ่งบริ ษัทจะพยำยำมรักษำสัดส่วนรำยได้ จำกลูกค้ ำไม่ให้
กระจุกตัวอยู่ในกลุม่ อุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึง่ จนก่อให้ เกิดควำมเสี่ยงต่อรำยได้ จำกกำรพึง่ พิงกลุม่ อุตสำหกรรมใด
มำกเกินไป โดยจะพยำยำมรักษำสัดส่วนรำยได้ และเพิ่มรำยได้ จำกลูกค้ ำกลุม่ ใหม่ๆ ปี ละ 3 - 5 สัญญำ
2.4

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
(1) การจัดหารถโดยสาร
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จดั หำรถทังกรณี
้ รถที่บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของ และกรณีรถร่วมบริ กำร โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
ก. รถทีบ่ ริ ษัทเป็ นเจ้าของ
บริ ษัทจะลงทุนรถโดยสำรเพื่อให้ บริ กำร ก็ต่อเมื่ อมีควำมชัดเจนค่อนข้ ำงแน่นอนว่ำจะได้ รับกำรสัง่ จ้ ำง
จำกลูก ค้ ำแล้ วเท่ำนัน้ และไม่มี น โยบำยกำรลงทุน รถโดยสำรเพื่ อ รอรั บ งำนจำกลูก ค้ ำ โดยรถจะต้ อ งมี
ลักษณะเป็ นไปตำมที่ได้ ตกลงไว้ กบั ลูกค้ ำ อำทิ เบำะที่นงั่ และม่ำน เป็ นต้ น ซึง่ ในอดีตบริ ษัทจัดหำรถโดยสำร
ผ่ำนกำรซื ้อคัซซีและอะไหล่ใช้ แล้ วมำประกอบเป็ นคัซซีและเครื่ องยนต์ที่สมบูรณ์ ก่อนนำไปว่ำจ้ ำงผู้ประกอบ
ตัวถัง (Bus Body) ให้ ประกอบตัวถัง และสิ่งอำนวยควำมสะดวกภำยในห้ องโดยสำรตำมที่ลกู ค้ ำต้ องกำร
แต่ปัจจุบนั กำรจัดหำรถโดยสำรของบริ ษัท จะอยู่ในรูปของกำรลงทุนซื ้อคัซซีและเครื่ องยนต์ (Chassis and
engine) ใหม่จำกผู้ผลิตชัน้ นำ และว่ำจ้ ำงผู้ประกอบตัวถัง (Bus Body) ให้ ประกอบตัวถัง และสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกภำยในห้ องโดยสำรตำมที่ลกู ค้ ำต้ องกำร โดยมีแหล่งเงินทุนจำกกำรขอรับกำรสนับสนุนวงเงิน
สินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน และเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังจัดทำประกันภัยให้ กบั รถ
โดยสำรทุกคัน เพื่อเป็ นกำรป้องกันและจำกัดควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ ้นกับรถของบริ ษัทบำงส่วน
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แผนภาพการจัดหารถโดยสาร

2.ประกอบตั วถั ง ทากราฟฟิ กนอก
รถและ สิ่ งอ านวยความสะดวก
ภายในห้ องโดยสาร

1.คัดเลือกคัซซีและ
เครื่องยนต์ (Chassis)

3.จดทะเบียนรถบัสต่ อกรมขนส่ งทางบก

4.นารถบัสโดยสารให้ บริการแก่ ลูกค้ า

ข. รถร่ วมบริ การ
กำรจัดกำรบริ กำรรถโดยสำรให้ แก่ลกู ค้ ำโดยใช้ รถร่ วม บริ ษัทจะเลือกใช้ บริ กำรรถร่ วมที่เป็ นรถตู้เกือบ
ทังหมด
้
เมื่อบริ ษัทนำเสนอรูปแบบและประเภทรถให้ แก่ลกู ค้ ำและตกลงในสัญญำบริ กำรเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
หำกมีควำมจำเป็ นต้ องใช้ รถตู้ทำงบริ ษัทจะเลือกรถตู้ร่วมบริ กำรเข้ ำมำเดินรถในสำยนัน้ โดยบริ ษัทจะทำ
สัญญำว่ำจ้ ำงรถตู้ร่วมบริ กำรเป็ นรำยคัน โดยทุกสัญญำจะมีอำยุสิ ้นสุดทุกวันที่ 31 ธันวำคมของทุกปี ถึงแม้
สัญญำบริ กำรระหว่ำงบริ ษัทกับลูกค้ ำจะยังไม่หมดอำยุ เพื่อที่จะให้ บริ ษัทประเมินผลงำนของรถร่วมบริ กำร
ทุกคัน จึงจะเริ่ มทำกำรต่อสัญญำว่ำจ้ ำงรถร่วม โดย ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีรถร่วมบริ กำรทังสิ
้ ้น
จำนวน 94 รำย แบ่งเป็ นรถบัส 12 คันและรถตู้ 82 คัน ทังนี
้ ้ ในกรณีที่รถร่วมบริ กำรก่อให้ เกิดควำมเสียหำย
ในกำรให้ บริ กำร อำทิ รับ-ส่งพนักงำนไม่ตรงตำมเวลำที่กำหนด อันเป็ นเหตุให้ พนักงำนของลูกค้ ำตกรถหรื อ
ต้ องเดินทำงเอง รวมถึงกรณีเกิดอุบตั ิเหตุ บริ ษัทจะไม่มีสว่ นร่วมรับผิดชอบกับควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้น โดยรถ
ร่วมบริ กำรจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยเองทังหมด
้
ปั จจุบันบริ ษัทไม่มีนโยบำยในกำรให้ รถบัสร่ วมบริ กำรรำยใหม่ๆ เข้ ำมำวิ่งร่ วมกับบริ ษั ทแล้ ว เหลือ
เพียงแต่รำยเดิมซึ่งเป็ นผู้ให้ บริ กำรรำยแรกๆ ที่มีกำรร่ วมงำนมำตังแต่
้ ช่วงบริ ษัทก่อตัง้ และมีกำรให้ บริ กำร
ผ่ำนกำรประเมินจำกทำงบริ ษัทและทำงลูกค้ ำในระดับที่ดีมำตลอด ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2558 บริ ษัท
ได้ กำหนดนโยบำยกำรใช้ รถร่ วมบริ กำรที่จะใช้ เฉพำะรถร่ วมบริ กำรที่ จดทะเบียนประเภทรถโดยสำรไม่
ประจำทำงเท่ำนัน้ ในขณะที่ ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2558 บริ ษัทมีรถตู้ร่วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทรถ
ส่วนบุค คลรวม 59 รำย คิ ด เป็ น จ ำนวนรถตู้เท่ ำกับ 67 คัน ซึ่ง บริ ษั ท ได้ มี ห นังสื อ ถึ งรถร่ ว มบริ ก ำรที่ จ ด
ทะเบียนประเภทส่วนบุคคลทุกรำย เพื่อขอระงับกำรว่ำจ้ ำงจนกว่ำจะดำเนินกำรจดทะเบียนเป็ นรถโดยสำร
ไม่ป ระจ ำทำงแล้ วเสร็ จ รวมทัง้ ได้ มี ห นังสือถึ งลูก ค้ ำ ที่ บ ริ ษั ท ให้ บ ริ ก ำรผ่ำนรถร่ วมบริ ก ำรที่ จ ดทะเบี ย น
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ประเภทส่วนบุคคล เพื่อขอชะลอกำรให้ บริ กำร โดยหนังสือดังกล่ำวทังสองฉบั
้
บมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1
สิงหำคม 2558 เป็ นต้ นไป ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตำมนโยบำยของบริ ษัทเกี่ยวกับกำรใช้ รถร่วมบริ กำร ซึ่งต้ องจด
ทะเบียนเป็ นรถโดยสำรไม่ประจำทำงเท่ำนัน้ (รำยละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส่วนที่
2.4 ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน หัวข้ อ 16 กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร)
(2) นักขับ (Driver)
บริ ษัทได้ ให้ ควำมสำคัญกำรคัดเลือกนักขับเป็ นอย่ำงยิ่ง โดย ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีนกั ขับซึง่ เป็ น
พนักงำนประจำทังหมดจ
้
ำนวน 124 คน โดยนักขับทุกคนต้ องมีใบอนุญำตเป็ นผู้ขบั รถชนิดที่ 2, 3 หรื อ 4 (ชนิดที่ 2
เป็ นอย่ำงน้ อย) ที่ได้ รับอนุญำตจำกกรมขนส่งทำงบก จึงจะสำมำรถขับรถโดยสำรที่ขนส่งผู้โดยสำรเกินกว่ำ 20 คน
ได้ ซึง่ บริ ษัทมีขนตอนและกระบวนกำรสรรหำนั
ั้
กขับโดยเริ่ มตังแต่
้ ฝ่ำยบุคคลและธุรกำรประกำศรับสมัครด้ วยกำร
ติดป้ำยตำมที่ต่ำงๆ และมีโครงกำรจัดหำนักขับชื่อ “นักขับ” แนะนำ “นักขับ” (Driver get Driver) ด้ วย ซึ่งจะให้
คำแนะนำแก่นกั ขับที่แนะนำเพื่อนให้ มำสมัครงำนและได้ บรรจุเป็ นพนักงำนกับบริ ษัท เมื่อได้ ใบสมัครจำกนักขับ
แล้ วจะทำกำรตรวจสอบคุณสมบัตินกั ขับเบื ้องต้ นจำกใบสมัคร และทำกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรควบคุมรถ
และตรวจสุขภำพร่ำงกำยว่ำมีควำมพร้ อมในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่หรื อไม่ หลังจำกนันฝ่
้ ำยปฏิบตั ิกำรจะเป็ นผู้ตดั สินว่ำ
จะรับผู้สมัครดังกล่ำวเป็ นนักขับของบริ ษัทหรื อไม่
เมื่ อ บริ ษั ท รั บ ผู้ส มัค รดัง กล่ำ วเป็ น นัก ขับ ของบริ ษั ท ฝ่ ำยบุค คลและธุ รกำรจะท ำกำรตรวจสอบประวัติ
อำชญำกรรมโดยประสำนงำนกับหน่วยรำชกำร ซึง่ ในขันตอนนี
้
้ต้ องใช้ เวลำนำนในกำรตรวจสอบ ทำให้ บริ ษัทอำจ
ต้ องบรรจุผ้ สู มัครที่ผ่ำนกำรทดสอบเป็ นนักขับของบริ ษัทก่อนที่จะทรำบผลประวัติ หำกผู้สมัครรำยใดเคยมีประวัติ
อำชญำกรรมกับกรมตำรวจ เมื่อทำงบริ ษัทได้ ข้อมูลประวัติ จะทำกำรเรี ยกนักขับรำยดังกล่ำวมำพูดคุยเพื่อลงชื่อ
รับทรำบประวัติ และบริ ษัทจะเฝ้ำสังเกตพฤติกรรมนักขับรำยดังกล่ำวเป็ นพิเศษ ภำยหลังกำรขึ ้นทะเบียนผู้สมัคร
ให้ เป็ นนักขับของบริ ษัทแล้ ว บริ ษัทจะจัดอบรมทักษะกำรขับขี่และกำรบริ กำรให้ แก่นกั ขับก่อนจะเริ่ มปฏิบตั ิงำน
ต่อไป
แผนภาพแสดงขัน้ ตอนการสรรหานักขับ
คัดสรรพนักงำนจำกใบ
สมัคร และตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื ้องต้ น

ทดสอบควำมสำมำรถใน
กำรควบคุมรถ

ตรวจสุขภำพก่อนเริ่มงำน โดย
คัดกรองผู้ที่สขุ ภำพร่ำงกำยไม่
เหมำะสมกับกำรขับ

อบรมศักยภำพทำงด้ ำนกำร
ขับขี่และทักษะกำรบริกำร
และตรวจสุขภำพประจำปี

ขึ ้นทะเบียนเป็ นนักขับ
ของบริษัท

ตรวจประวัติอำชญำกรรม

(3) นา้ มันเชือ้ เพลิง
รถบัสและรถตู้ของบริ ษั ททุกคันใช้ นำ้ มันดีเซลเป็ นเชื อ้ เพลิง ทัง้ นี ้ บริ ษัทยั งไม่มี นโยบำยในกำรดัดแปลง
เครื่ องยนต์เพื่อเปลี่ยนประเภทเชื ้อเพลิงที่ใช้ ซึ่งบริ ษัทได้ จัดทำบัตรวงเงินเติมน ้ำมันกับบริ ษัทจำหน่ำยน ้ำมันที่มี
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ชื่อเสียงแห่งหนึ่ง เพื่อเป็ นกำรควบคุมไม่ให้ มีกำรลักลอบกระทำทุจริ ต โดยบริ ษัทจำหน่ำยน ้ำมันจะรวบรวมและส่ง
ยอดเรี ยกเก็บทุกสิ ้นเดือน
ในขัน้ ตอนของกำรเติ ม น ำ้ มัน เชื อ้ เพลิง ฝ่ ำยปฏิ บัติ ก ำรจะเป็ น ผู้ก ำหนดต ำแหน่ งสถำนี บ ริ ก ำรน ำ้ มัน ที่
เหมำะสมกับเส้ นทำงกำรเดินรถให้ แก่รถบัสแต่ละคัน โดยในกำรเติมน ้ำมันแต่ละครัง้ นักขับจะต้ องเติมน ้ำมันให้
เต็มถังเสมอ เมื่อนักขับเติมน ้ำมันที่สถำนีบริ กำรจะต้ องแจ้ งเลขไมล์ให้ แก่สถำนี ซึ่งเป็ นข้ อมูลประกอบในกำรออก
ใบเสร็ จ หลังจำกนัน้ นักขับจะต้ องนำใบเสร็ จค่ำน ้ำมันที่เติมมำส่งให้ แก่เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยปฏิบตั ิกำรภำยในเช้ ำวัน
ถัดไป เมื่อเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยปฏิบตั ิกำรได้ ข้อมูลจำกใบเสร็ จค่ำน ้ำมัน จะนำข้ อมูลเลขไมล์ของรถแต่ละคันและปริ มำณ
น ้ำมันที่เติม กรอกเข้ ำในระบบ Back Office ของบริ ษัท ซึง่ จะทำให้ บริ ษัททรำบถึงอัตรำกำรใช้ น ้ำมันของรถบัสแต่
ละคัน (Rate of Consumption) หำกข้ อมูลอัตรำกำรใช้ น ้ำมันของรถบัสคันใด มีกำรเพิ่มขึ ้นผิดปกติ เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำย
ปฏิบตั ิกำรจะทำกำรตรวจสอบร่ วมกับระบบ GPS Tracking เพื่อตรวจสอบเส้ นทำงกำรเดินรถของรถคันดังกล่ำว
ว่ำมีกำรขับออกนอกจุดเพื่อถ่ำยหรื อขำยน ้ำมันหรื อไม่ ด้ วยระบบดังกล่ำวจะช่วยทำให้ บริ ษัททรำบหำกเกิดกำร
ทุจริ ตของนักขับและสำมำรถควบคุมควำมเสียหำยได้ ทนั ท่วงที
แผนภาพแสดงขัน้ ตอนและการควบคุมการเติมนา้ มันของนักขับ
นำใบเสร็จค่ำน ้ำมันและข้ อมูล

ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร
กำหนดจุดเติมน ้ำมัน

นักขับเติมน ้ำมันในจุดที่ระบุ
โดยเติมเต็มถังทุกครัง้

เลขไมล์ของวันที่เติมน ้ำมัน ส่งให้

ควบคุมกำรทุจริตกำรเติม
น ้ำมัน ร่วมกับระบบ
GPS Tracking

ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำรวิเครำะห์
ข้ อมูล
ทรำบอัตรำกำรใช้ น ้ำมัน

ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร
กรอกข้ อมูลในระบบ Back Office

2.5

ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร

การจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัท ได้ ให้ ควำมสำคัญด้ ำนกำรจัดกำรสิง่ แวดล้ อม ซึง่ ได้ ตระหนักดีวำ่ กำรให้ บริ กำรด้ วยรถโดยสำรขนำดใหญ่จะ
มีกำรใช้ เชื ้อเพลิงและกำรปล่อยมลภำวะ รวมไปถึงอำจมีของเสียจำกกระบวนกำรซ่อมบำรุ งรถโดยสำร อำทิ น ้ำมันเครื่ อง
อะไหล่เก่ำ เป็ นต้ น ดังนันเพื
้ ่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรดำเนินกำร บริ ษัท จึงได้ ดำเนินกำรบริ หำร
จัดกำรด้ ำนคุณภำพสิง่ แวดล้ อม ดังนี ้
1) กำรลดมลภำวะทำงอำกำศที่เกิดจำกกำรเผำผลำญของเครื่ องยนต์รถโดยสำร ด้ วยกำรเลือกใช้ เครื่ องยนต์รุ่น
ใหม่ลำ่ สุดเพื่อประสิทธิภำพในกำรเผำไหม้ ที่ดีที่สดุ และมีกำรบำรุงรักษำตำมมำตรฐำนที่ผ้ ผู ลิตกำหนด
2) เลือกใช้ น ้ำมันเชือ้ เพลิงจำกผู้จัดจำหน่ำยที่ได้ มำตรฐำน เพื่อประสิทธิ ภำพของกำรเผำไหม้ และกำรปล่อย
มลภำวะให้ น้อยที่สดุ
3) ไม่ดดั แปลงหรื อกระทำกำรใดๆ ต่อเครื่ องยนต์ ที่ไม่ได้ ตำมหลักวิศวกรรมยำยนต์อนั จะส่ง ผลต่อกำรเผำไหม้
ของเครื่ องยนต์จนก่อให้ เกิดมลภำวะทำงอำกำศ
4) กำรกำจัดของเสียที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรซ่อมบำรุงรถโดยสำร ส่วนกระบวนกำรซ่อมบำรุ งรถยนต์ ปั จจุบนั ได้
จัดกำรให้ มีกำรจัดเก็บโดยผู้เชี่ยวชำญ อำทิ น ้ำมันเครื่ องที่มีกำรเปลี่ยนถ่ำยจะทำกำรจัดส่งให้ ผ้ รู ับซื ้อที่มี
ใบอนุญำตกำรนำน ้ำมันเครื่ องเก่ำไปกำจัดอย่ำงถูกต้ องตำมกฏหมำย
หน้ ำที่ 2 - 23

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

2.6 งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ

ลาดับ

ชื่อลูกค้ า

ระยะเวลา

วันเริ่มต้ น
ของสัญญา

1

บริ ษัท บริ ดจสโตน ไทร์ แมนนูแฟค
เจอริ่ ง (ประเทศไทย) จำกัด

1 ปี

1 ก.ค. 57

30 มิ.ย. 58

26.52

มูลค่ างานที่รับรู้ได้
ตัง้ แต่ วันเริ่มบริการ
ตามสัญญาจนถึงวันที่
31 มีนาคม 2558
(2)
20.52

1 ปี

1 ก.ค. 58/1

30 มิ.ย. 59

27.30

0.00

27.30

100.00%

บริ ษัท คำร์ ดิแนล เฮลท์ 222
(ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษัท ชูฮะสึ (ประเทศไทย) จำกัด

1 ปี

1 ก.ย. 57

30 ส.ค. 58/2

14.92

8.65

6.28

42.06%

1 ปี

1 เม.ย. 57

31 มี.ค. 58

5.54

5.54

0.00

0.00%

1 ปี

1 เม.ย. 58/1

31 มี.ค. 59

5.70

0.00

5.70

100.00%

3 ปี

1 มี.ค. 56

28 ก.พ. 59

20.54

13.85

6.68

32.54%

5 ปี

1 ก.ย. 57

31 ส.ค. 62

110.28

13.43

96.85

87.82%

3 ปี

1 มิ.ย. 57

31 พ.ค. 60

50.55

13.55

37.00

73.19%

5 ปี

1 พ.ค. 57

30 เม.ย. 62

66.25

11.16

55.09

83.16%

1 ปี

31 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

7.75

3.85

3.90

50.30%

3 ปี

1 ม.ค. 58

31 ธ.ค. 61

18.65

0.55

18.10

97.05%

2
3

4
5
6
7
8
9

บริ ษัท คอลเกต ปำล์มโอลีฟ
(ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษัทไดกิ ้น อินดัสทรี ส์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด
บริ ษัท โดนัลด์สนั (ประเทศไทย)
จำกัด
บริ ษัท ฟูจิทสึ เท็น (ประเทศไทย)
จำกัด
บริ ษัท ฮันวำ สตีล เซอร์ วิส
(ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษัท อินเตอร์ เฟซฟลอร์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด

วันสิน้ สุด
ของสัญญา

ประมาณมูลค่ า
งานตามสัญญา
(1)

หน้ ำที่ 2 - 24

ประมาณการ
มูลค่ างานที่ยงั
ไม่ ได้ รับรู้เป็ น
รายได้
(3) = (1-2)
6.19

ร้ อยละของงาน
คงเหลือ
(4) = (3/1)
23.35%

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

ลาดับ

ชื่อลูกค้ า

ระยะเวลา

วันเริ่มต้ น
ของสัญญา

10

5 ปี

1 ก.ค. 57

30 มิ.ย. 62

130.36

3 ปี

1 มี.ค. 57

28 ก.พ. 60

6.35

2.28

4.07

64.13%

12

บริ ษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์)
จำกัด และบริ ษัท โคโย จอยท์ (ไทย
แลนด์) จำกัด
บริ ษัท วีคแอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด
(มหำชน)
บริ ษัท มำเจนด์ แมคซิส จำกัด

มูลค่ างานที่รับรู้ได้
ตัง้ แต่ วันเริ่มบริการ
ตามสัญญาจนถึงวันที่
31 มีนาคม 2558
(2)
19.38

1 ปี

1 ม.ค. 58

31 ธ.ค. 58

3.95

0.99

2.96

75.04%

13

บริ ษัท สยำม มิตซุย พีทีเอ จำกัด

5 ปี

1 มิ.ย. 55

31 พ.ค. 60

24.83

14.63

10.20

41.10%

14

บริ ษัท สยำมยูไนเต็ดสตีล (1995)
จำกัด

3 ปี 3 เดือน

1 ม.ค. 55

31 มี.ค. 58

33.77

33.77

0.00

0.00%

6 ปี

1 เม.ย. 58

31 มี.ค. 64

72.06

0.00

72.06

100.00%

มี.ค. 61

126.24

32.42

93.82

74.32%

31 ต.ค. 58

93.82

84.02

9.80

10.45%

11

วันสิน้ สุด
ของสัญญา

ประมาณมูลค่ า
งานตามสัญญา
(1)

ประมาณการ
มูลค่ างานที่ยงั
ไม่ ได้ รับรู้เป็ น
รายได้
(3) = (1-2)
110.98

ร้ อยละของงาน
คงเหลือ
(4) = (3/1)
85.14%

15

บริ ษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

5 ปี

16

บริ ษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหำชน)

5 ปี

เม.ย. 56
อำยุสญ
ั ญำ 5
ปี นับแต่วนั
ส่งมอบรถ
1 พ.ย. 53

17

บริ ษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอชัน่ เซอร์ วสิ
เซส เอเชีย จำกัด
บริ ษัท โตโยต้ ำ โกเซ (ประเทศไทย)
จำกัด

1 ปี

1 ม.ค. 58

31 ธ.ค. 58

5.08

1.21

3.87

76.12%

5 ปี

1 เม.ย. 55

1 เม.ย. 60

96.14

46.99

49.16

51.13%

18

หน้ ำที่ 2 - 25

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

ลาดับ

19
20
21
22

ชื่อลูกค้ า

บริ ษัท โยโกฮำมำ ไทร์ แมนูแฟค
เจอริ่ ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษัท เคป อีสต์ (ประเทศไทย)
จำกัด
บริ ษัท โพสโค-ไทยนอคซ์ จำกัด
(มหำชน)/3
บริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
จำกัด (มหำชน)

ระยะเวลา

วันเริ่มต้ น
ของสัญญา

วันสิน้ สุด
ของสัญญา

ประมาณมูลค่ า
งานตามสัญญา
(1)

5 ปี

1 ต.ค. 54

31 ต.ค. 59

97.78

มูลค่ างานที่รับรู้ได้
ตัง้ แต่ วันเริ่มบริการ
ตามสัญญาจนถึงวันที่
31 มีนาคม 2558
(2)
64.32

1 ปี

1 ธ.ค.57

30 พ.ย.58

1.44

0.43

1.01

70.25%

1 ปี

1 เม.ย. 58

31 มี.ค. 59

6.35

0.35

6.01

94.57%

5 ปี

1 เม.ย.58

31 มี.ค.63

56.01

0.00

56.01

100.00%

1,108.19

391.67

716.52

64.66%

รวม

ประมาณการ
มูลค่ างานที่ยงั
ไม่ ได้ รับรู้เป็ น
รายได้
(3) = (1-2)
33.47

ร้ อยละของงาน
คงเหลือ
(4) = (3/1)
34.23%

ที่มำ : ข้ อมูลจำกบริษัท
หมำยเหตุ : - จำกเดิมบริษัทคำดว่ำใน 9 เดือนสุดท้ ำยของปี 2558 จะรับรู้ รำยได้ จำกกำรบริ กำรจำกมูลค่ำงำนที่ยงั ไม่ได้ สง่ มอบ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 อีกประมำณ 206 ล้ ำนบำท และคำดกำรณ์รำยได้ จำกกำรให้ บริกำรรวมใน
ปี 2558 ประมำณ 270 ล้ ำนบำท แต่จำกนโยบำยกำรใช้ รถร่วมบริกำรที่ต้องจดทะเบียนประเภทรถโดยสำรไม่ประจำทำงเท่ำนัน้ ทำให้ บริ ษัท ได้ ปรับคำดกำรณ์รำยได้ จำกกำรให้ บริกำรจำกมูลค่ำงำนที่ยงั ไม่ได้ สง่ มอบ
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 ลดลงเหลือประมำณ 188 ล้ ำนบำท และคำดกำรณ์ รำยได้ จำกกำรให้ บริกำรรวมในปี 2558 ลดลงเหลือประมำณ 251 ล้ ำนบำท หรือลดลงจำกที่คำดกำรณ์เดิมคิดเป็ นประมำณร้ อยละ 7 เมื่อ
เทียบกับมูลค่ำรำยได้ เดิมที่คำดว่ำจะรับรู้สำหรับปี 2558
- บริ ษัทได้ ดำเนินนโยบำยกำรใช้ รถร่วมบริกำรที่ต้องจดทะเบียนประเภทรถโดยสำรไม่ประจำทำงเท่ำนัน้ โดยบริ ษัทได้ มีหนังสือถึงรถตู้ร่วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคลทุกรำย รวมจำนวน 59 รำย คิดเป็ น
จำนวนรถตู้เท่ำกับ 67 คัน เพื่อแจ้ งขอระงับกำรว่ำจ้ ำงจนกว่ำรถตู้ร่วมบริ กำรจะดำเนินกำรจดทะเบียนเป็ นรถโดยสำรไม่ประจำทำงแล้ วเสร็จ รวมทังมี
้ หนังสือถึงลูกค้ ำที่บริษัทให้ บริกำรผ่ำนรถร่ว มประเภทส่วนบุคคล
เพื่อขอชะลอกำรให้ บริกำรด้ วยรถร่วมบริกำรที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคล ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2558 เป็ นต้ นไป (รำยละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส่วนที่ 2.4 ฐำนะกำรเงิน
และผลกำรดำเนินงำน หัวข้ อ 16 กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร ห้ วข้ อย่อย 16.3 ปั จจัยที่อำจมีผลต่อกำรดำเนินงำนหรือฐำนะทำงกำรเงินในอนำคต)
/1 บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ชูฮะสึ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ทำกำรต่อสัญญำฉบับใหม่อำยุ 1 ปี
/2 บริษัทได้ รับแจ้ งต่อสัญญำบริกำรจำกบริษัท คำร์ ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัด อีก 1 ปี ซึง่ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่ำงขันตอนกำรลงนำมสั
้
ญญำฉบับต่ออำยุจำกลูกค้ ำรำยดังกล่ำว
/3 สัญญำบริกำร บริษัท โพสโค-ไทยนอคซ์ จำกัด (มหำชน) เริ่มให้ บริกำรโดยรถตู้บำงส่วนก่อนวันเริ่มสัญญำ 1 เมษำยน 2558 โดยทำงลูกค้ ำร้ องขอให้ บริษัทนำรถไปให้ บริกำรตังแต่
้ เดือนมีนำคม 2558

หน้ ำที่ 2 - 26

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

ส่ วนเพิ่มเติม
หัวข้ อที่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
หัวข้ อโครงสร้ างรายได้ และงานที่ยังไม่ ส่งมอบ
เพิ่มข้ อมูลงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

หน้ ำที่ 2 ส่วนเพิ่มเติม - 1

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 บริ ษัทมีรถที่ให้ บริ กำรรับส่งพนักงำน โดยเป็ นรถของบริ ษัทจำนวน 136 คัน และเป็ นรถ
ร่วมบริ กำรที่อยูภ่ ำยใต้ กำรบริ หำรจัดกำรของบริ ษัท จำนวน 98 คัน แบ่งเป็ นรถตู้ร่วมบริ กำร 86 คัน และรถบัสร่วมบริ กำร 12
คัน ทัง้ นี ้ ตัง้ แต่วันที่ 1 สิง หำคม 2558 บริ ษัทได้ กำหนดนโยบำยกำรใช้ รถร่ วมบริ ก ำรที่จะใช้ เฉพำะรถร่ วมบริ กำรที่จ ด
ทะเบียนประเภทรถโดยสำรไม่ประจำทำงเท่ำนัน้ ในขณะที่ ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2558 บริ ษัทมีรถตู้ร่วมบริ กำรที่จด
ทะเบียนประเภทรถส่วนบุคคลรวม 59 รำย คิดเป็ นจำนวนรถตู้เท่ำกับ 67 คัน ซึ่งบริ ษัทได้ มีหนังสือถึงรถร่ วมบริ กำรที่จด
ทะเบียนประเภทส่วนบุคคลทุกรำย เพื่อขอระงับกำรว่ ำจ้ ำงจนกว่ำจะดำเนินกำรจดทะเบียนเป็ นรถโดยสำรไม่ประจำทำง
แล้ วเสร็ จ รวมทังได้
้ มีหนังสือถึงลูกค้ ำที่บริ ษัทให้ บริ กำรผ่ำนรถร่วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคล เพื่อขอชะลอกำร
ให้ บริ กำร โดยหนังสือดังกล่ำวทังสองฉบั
้
บมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2558 เป็ นต้ นไป ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตำม
นโยบำยของบริ ษัทเกี่ยวกับกำรใช้ รถร่ วมบริ กำร ซึ่งต้ องจดทะเบียนเป็ นรถโดยสำรไม่ประจำทำงเท่ำนัน้ (รำยละเอียด
เพิ่มเติมส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรั พย์ ส่วนที่ 2.4 ฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนินงำน ส่วนเพิ่มเติม หัวข้ อ 16 กำร
วิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร)
บริ ษัทมีโครงสร้ ำงรำยได้ จำนวนรถโดยสำร สัดส่วนรำยได้ ของบริ ษัทตำมกลุม่ อุตสำหกรรม และงำนที่ยงั ไม่สง่ มอบ
ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 ดังนี ้
ตารางแสดงโครงสร้ างรายได้
โครงสร้ างรายได้

ปี 2555

ปี 25560
(ปรับปรุงใหม่ )
ล้ านบาท สัดส่ วน

ปี 2557
(ปรับปรุงใหม่ )
ล้ านบาท สัดส่ วน

งวด 6 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
ล้ านบาท
สัดส่ วน

ล้ านบาท

สัดส่ วน

1) รถโดยสำรของบริ ษัท

103.74

60.64%

135.07

65.29%

161.95

68.91%

93.44

71.88%

2) รถโดยสำรร่ วมบริ กำร
รวมรายได้ จากการให้ บริการ
รำยได้ อื่น
รายได้ รวม

67.21
170.95
0.13
171.08

39.29%
99.92%
0.08%
100.00%

71.07
206.14
0.74
206.88

34.35%
99.64%
0.36%
100.00%

72.36
234.31
0.70
235.01

30.79%
99.70%
0.30%
100.00%

35.55
128.99
0.98
129.98

27.35%
99.23%
0.77%
100.00%

รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร

ที่มำ : ข้ อมูลจำกบริษัท
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
กำรขำยทรัพย์สินรอตัดบัญชีเท่ำกับ0.05 ล้ ำนบำท 0.54 ล้ ำนบำท 0.62 ล้ ำนบำท และ 0.31 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ซึง่ กำรทำ Sale
and lease back ของบริ ษัท ในอดีต มีวัตถุป ระสงค์เพื่อเพิ่มสภำพคล่องทำงกำรเงิน สำหรั บรองรับกำรขยำยกำรลงทุนใน
ยำนพำหนะสำหรับขนส่งเพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรใช้ บริกำรของลูกค้ ำที่เพิ่มขึน้ โดยในปี 2557 บริ ษัทออกเครื่ องมือทำงกำร
เงินได้ แก่ ตัว๋ แลกเงินจำนวน 20.00 ล้ ำนบำท ทำให้ บริษัทมีสภำพคล่องทำงกำรเงินเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ ในปี 2557 บริ ษัทไม่มีกำรทำ
Sale and lease back นอกจำกนี ้ กำรเข้ ำระดมทุนจำกกำรเสนอขำยหุ้นในครัง้ นีจ้ ะช่ วยเสริ มสภำพคล่องให้ กับบริ ษัท ทำให้
บริษัทไม่มีนโยบำยทำ 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 และเงินชดเชยค่ำเสียหำยจำกสัญญำ
ประกันภัยรถยนต์ เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยจำกอุบตั ิเหตุของยำนพำหนะขนส่งจำนวน 1 คัน เท่ำกับ 0.25 ล้ ำนบำท
- บริ ษัทได้ มีหนังสือถึงรถตู้ร่วมบริ กำรทุกรำย รวมจำนวน 59 รำย คิดเป็ นจำนวนรถตู้เท่ำกับ 67 คัน ที่จดทะเบียนประเภทส่วน
บุคคล เพื่อขอระงับกำรว่ำจ้ ำงจนกว่ำจะดำเนินกำรจดทะเบียนเป็ นรถโดยสำรไม่ประจำทำงแล้ วเสร็จ รวมทังได้
้ มีหนังสือถึงลูกค้ ำ
ที่บริษัทให้ บริกำรผ่ำนรถร่วมบริกำรที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคล เพื่อขอชะลอกำรให้ บริกำร โดยหนังสือดังกล่ำวทังสองฉบั
้
บ
มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2558 เป็ นต้ นไป ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตำมนโยบำยของบริ ษัทเกี่ยวกับกำรใช้ รถร่วมบริ กำร ซึ่ง

หน้ ำที่ 2 ส่วนเพิ่มเติม - 2

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
ต้ องจดทะเบียนเป็ นรถโดยสำรไม่ประจำทำงเท่ำนัน้ (รำยละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส่วนที่ 2.4 ฐำนะ
กำรเงินและผลกำรดำเนินงำน ส่วนเพิ่มเติม หัวข้ อ 16 กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร)

ตารางแสดงจานวนรถโดยสารที่ให้ บริการ แยกตามรถที่ให้ บริการ ระหว่ างปี 2555 – 2557 และงวด 6 เดือนปี
2558
รถโดยสาร
รถโดยสำรของบริ ษัท
รถบัส
รถมินิบสั
รถตู้
รวมรถโดยสารของบริษัท
รถโดยสำรร่ วมบริ กำร
รถบัส
รถตู้/1
รวมรถโดยสารร่ วมบริการ
รวม

ปี 2555
จานวน
ร้ อยละ
คัน

ปี 2556
จานวน
ร้ อยละ
คัน

ปี 2557
จานวน
ร้ อยละ
คัน

30 มิถุนายน 2558
จานวน
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

53.65%

2

0.86%

8
135

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

5.15%

86
98
233

36.91%
42.06%
100.00%

ที่มำ : ข้ อมูลจำกบริษัท
หมำยเหตุ : /1 บริ ษัทได้ มีหนังสือถึงรถตู้ร่วมบริ กำรทุกรำย รวมจำนวน 59 รำย คิดเป็ นจำนวนรถตู้เท่ำกับ 67 คัน ที่จดทะเบียนประเภทส่วน
บุคคล เพื่อขอระงับกำรว่ำจ้ ำงจนกว่ำจะดำเนินกำรจดทะเบียนเป็ นรถโดยสำรไม่ประจำทำงแล้ วเสร็จ รวมทังได้
้ มีหนังสือถึงลูกค้ ำ
ที่บริษัทให้ บริกำรผ่ำนรถร่วมบริกำรที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคล เพื่อขอชะลอกำรให้ บริกำร โดยหนังสือดังกล่ำวทังสองฉบั
้
บ
มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2558 เป็ นต้ นไป ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตำมนโยบำยของบริ ษัทเกี่ยวกับกำรใช้ รถร่วมบริ กำร ซึ่ง
ต้ องจดทะเบียนเป็ นรถโดยสำรไม่ประจำทำงเท่ำนัน้ (รำยละเอียดเพิ่มเติมส่ วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส่วนที่ 2.4 ฐำนะ
กำรเงินและผลกำรดำเนินงำน ส่วนเพิ่มเติม หัวข้ อ 16 กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร)

ตารางแสดงสัดส่ วนรายได้ ของบริษัท แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมของลูกค้ าผู้ใช้ บริการ ตัง้ แต่ ปี 2555 ถึง 2557
และ งวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
กลุ่มอุตสาหกรรม
ของลูกค้ าที่ใช้ บริการ

2555

2556

2557

งวด 6 เดือน ปี 2558

ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

%

อื่นๆ

27.90
39.58
21.04
33.38
20.12
16.33
12.60

16.32%
23.15%
12.31%
19.53%
11.77%
9.55%
7.37%

47.68
44.19
29.63
29.68
23.96
18.02
12.98

23.13%
21.43%
14.37%
14.40%
11.62%
8.74%
6.30%

60.11
44.96
40.21
33.28
25.60
18.20
11.96

25.65%
19.19%
17.16%
14.20%
10.92%
7.77%
5.11%

31.62
22.24
24.49
19.95
12.34
11.86
6.49

24.51%
17.24%
18.99%
15.47%
9.57%
9.19%
5.03%

รวมรายได้ บริการก่ อนส่ วนลด

170.95

100.00%

206.14

100.00%

234.31

100.00%

128.99

100.00%

ชิ ้นส่วนประกอบรถยนต์
ผลิตยำงรถยนต์
น ้ำมันเชื ้อเพลิง และปิ โตรเคมี
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ำ
สินค้ ำบริ โภค
เหล็ก

ที่มำ: ข้ อมูลจำกบริษัท

หน้ ำที่ 2 ส่วนเพิ่มเติม - 3

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
วันสิน้ สุด
ของสัญญา

ประมาณมูลค่ า
งานตามสัญญา
(1)

มูลค่ างานที่รับรู้ได้
ตัง้ แต่ วันเริ่มบริการ
ตามสัญญาจนถึงวันที่
30 มิถุนายน 2558
(2)

ประมาณการ
มูลค่ างานที่ยงั
ไม่ ได้ รับรู้เป็ น
รายได้
(3) = (1-2)

ร้ อยละของงาน
คงเหลือ
(4) = (3/1)

ลาดับ

ชื่อลูกค้ า

ระยะเวลา

วันเริ่มต้ น
ของสัญญา

1

บริ ษัท บริ ดจสโตน ไทร์ แมนนูแฟค
เจอริ่ ง (ประเทศไทย) จำกัด

1 ปี

1 ก.ค. 57

30 มิ.ย. 58

26.52

26.69

0.00

0.00%

1 ปี

1 ก.ค. 58/1

30 มิ.ย. 59

27.30

0.00

27.49

100.00%

1 ปี

1 ก.ย. 57

30 ส.ค. 58/2

14.92

12.02

2.90

19.45%

1 ปี

1 เม.ย. 57

31 มี.ค. 58

5.54

5.54

0.00

0.00%

1 ปี

1 เม.ย. 58/1

31 มี.ค. 59

5.70

1.73

3.97

69.66%

3 ปี

1 มี.ค. 56

28 ก.พ. 59

20.54

15.58

4.96

24.15%

5 ปี

1 ก.ย. 57

31 ส.ค. 62

110.28

19.44

90.85

82.37%

3 ปี

1 มิ.ย. 57

31 พ.ค. 60

50.55

17.39

33.16

65.60%

5 ปี

1 พ.ค. 57

30 เม.ย. 62

66.25

13.76

52.49

79.23%

1 ปี

31 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

7.75

5.70

2.06

26.53%

3 ปี

1 ม.ค. 58

31 ธ.ค. 61

18.65

1.59

17.06

91.49%

2
3

4
5
6
7
8
9

บริ ษัท คำร์ ดิแนล เฮลท์ 222
(ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษัท ชูฮะสึ (ประเทศไทย) จำกัด

บริ ษัท คอลเกต ปำล์มโอลีฟ
(ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษัทไดกิ ้น อินดัสทรี ส์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด
บริ ษัท โดนัลด์สนั (ประเทศไทย)
จำกัด
บริ ษัท ฟูจิทสึ เท็น (ประเทศไทย)
จำกัด
บริ ษัท ฮันวำ สตีล เซอร์ วิส
(ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษัท อินเตอร์ เฟซฟลอร์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด
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บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

ระยะเวลา

วันเริ่มต้ น
ของสัญญา

วันสิน้ สุด
ของสัญญา

ประมาณมูลค่ า
งานตามสัญญา
(1)

มูลค่ างานที่รับรู้ได้
ตัง้ แต่ วันเริ่มบริการ
ตามสัญญาจนถึงวันที่
30 มิถุนายน 2558
(2)

ประมาณการ
มูลค่ างานที่ยงั
ไม่ ได้ รับรู้เป็ น
รายได้
(3) = (1-2)

ร้ อยละของงาน
คงเหลือ
(4) = (3/1)

5 ปี

1 ก.ค. 57

30 มิ.ย. 62

130.36

25.83

104.52

80.18%

3 ปี

1 มี.ค. 57

28 ก.พ. 60

6.35

2.80

3.55

55.88%

1 ปี

1 ม.ค. 58

31 ธ.ค. 58

3.95

2.02

1.93

48.79%

ลาดับ

ชื่อลูกค้ า

10

12

บริ ษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์)
จำกัด และบริ ษัท โคโย จอยท์ (ไทย
แลนด์) จำกัด
บริ ษัท วีคแอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด
(มหำชน)
บริ ษัท มำเจนด์ แมคซิส จำกัด

13

บริ ษัท สยำม มิตซุย พีทีเอ จำกัด

5 ปี

1 มิ.ย. 55

31 พ.ค. 60

24.83

15.84

8.99

36.21%

14

บริ ษัท สยำมยูไนเต็ดสตีล (1995)
จำกัด

3 ปี 3 เดือน

1 ม.ค. 55

31 มี.ค. 58

33.77

33.77

0.00

0.00%

6 ปี

1 เม.ย. 58

31 มี.ค. 64

72.06

3.58

68.48

95.04%

5 ปี

เม.ย. 56
อำยุสญ
ั ญำ 5
ปี นับแต่วนั
ส่งมอบรถ

มี.ค. 61

126.24

38.74

87.50

69.31%

5 ปี

1 พ.ย. 53

31 ต.ค. 58

93.82

88.12

5.71

6.08%

1 ปี

1 ม.ค. 58

31 ธ.ค. 58

5.08

2.51

2.58

50.68%

5 ปี

1 เม.ย. 55

1 เม.ย. 60

96.14

51.10

45.04

46.85%

11

15

บริ ษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

16

บริ ษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหำชน)

17

บริ ษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอชัน่ เซอร์ วสิ
เซส เอเชีย จำกัด
บริ ษัท โตโยต้ ำ โกเซ (ประเทศไทย)
จำกัด

18
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บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

ลาดับ

19
20
21
22

ชื่อลูกค้ า

บริ ษัท โยโกฮำมำ ไทร์ แมนูแฟค
เจอริ่ ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษัท เคป อีสต์ (ประเทศไทย)
จำกัด
บริ ษัท โพสโค-ไทยนอคซ์ จำกัด
(มหำชน)
บริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
จำกัด (มหำชน)

ระยะเวลา

วันเริ่มต้ น
ของสัญญา

วันสิน้ สุด
ของสัญญา

ประมาณมูลค่ า
งานตามสัญญา
(1)

มูลค่ างานที่รับรู้ได้
ตัง้ แต่ วันเริ่มบริการ
ตามสัญญาจนถึงวันที่
30 มิถุนายน 2558
(2)

5 ปี

1 ต.ค. 54

31 ต.ค. 59

97.78

68.96

28.82

29.47%

1 ปี

1 ธ.ค.57

30 พ.ย.58

1.44

0.81

1.25

86.66%

1 ปี

1 เม.ย. 58

31 มี.ค. 59

6.35

1.84

4.51

70.95%

5 ปี

1 เม.ย.58

31 มี.ค.63

56.01

1.47

54.55

97.38%

1,108.19

456.82

652.35

58.85%

รวม

ประมาณการ
มูลค่ างานที่ยงั
ไม่ ได้ รับรู้เป็ น
รายได้
(3) = (1-2)

ร้ อยละของงาน
คงเหลือ
(4) = (3/1)

ที่มำ : ข้ อมูลจำกบริษัท
หมำยเหตุ : - จำกเดิมบริษัทคำดว่ำใน 6 เดือนสุดท้ ำยของปี 2558 จะรับรู้รำยได้ จำกกำรบริกำรจำกมูลค่ำงำนที่ยงั ไม่ได้ สง่ มอบ ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 อีกประมำณ 141 ล้ ำนบำท และคำดกำรณ์รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรวม
ในปี 2558 ประมำณ 270 ล้ ำนบำท แต่จำกนโยบำยกำรใช้ รถร่วมบริ กำรที่ต้องจดทะเบียนประเภทรถโดยสำรไม่ประจำทำงเท่ำนัน้ ทำให้ บริ ษัท ได้ ปรับคำดกำรณ์รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรจำกมูลค่ำงำนที่ยงั ไม่ได้ ส่ง
มอบ ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 ลดลงเหลือประมำณ 122 ล้ ำนบำท และคำดกำรณ์รำยได้ จำกกำรให้ บริกำรรวมในปี 2558 ลดลงเหลือประมำณ 252 ล้ ำนบำท หรือลดลงจำกที่คำดกำรณ์เดิมคิดเป็ นประมำณร้ อยละ
7 เมื่อเทียบกับมูลค่ำรำยได้ เดิมที่คำดว่ำจะรับรู้สำหรับปี 2558
- บริษัทได้ ดำเนินนโยบำยกำรใช้ รถร่วมบริ กำรที่ต้องจดทะเบียนประเภทรถโดยสำรไม่ประจำทำงเท่ำนั น้ โดยบริ ษัทได้ มีหนังสือถึงรถตู้ร่วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคลทุกรำย รวมจำนวน 59 รำย คิดเป็ น
จำนวนรถตู้เท่ำกับ 67 คัน เพื่อแจ้ งขอระงับกำรว่ำจ้ ำงจนกว่ำรถตู้ร่วมบริกำรจะดำเนินกำรจดทะเบียนเป็ นรถโดยสำรไม่ประจำทำงแล้ วเสร็ จ รวมทังมี
้ หนังสือถึงลู กค้ ำที่บริ ษัทให้ บริ กำรผ่ำนรถร่วมประเภทส่วนบุคคล
เพื่อขอชะลอกำรให้ บริกำรด้ วยรถร่วมบริกำรที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคล ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2558 เป็ นต้ นไป (รำยละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส่วนที่ 2.4 ฐำนะกำรเงิน
และผลกำรดำเนินงำน ส่วนเพิ่มเติม หัวข้ อ 16 กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร ห้ วข้ อย่อย 16.3 ปั จจัยที่อำจมีผลต่อกำรดำเนินงำนหรือฐำนะทำงกำรเงินในอนำคต)
/1 บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ชูฮะสึ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ทำกำรต่อสัญญำฉบับใหม่อำยุ 1 ปี
/2 บริษัทได้ รับแจ้ งต่อสัญญำบริกำรจำกบริษัท คำร์ ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัด อีก 1 ปี ซึง่ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่ำงขันตอนกำรลงนำมสั
้
ญญำฉบับต่ออำยุจำกลูกค้ ำรำยดังกล่ำว
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