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3.ปั จจัยความเสี่ยง
ผู้ลงทุนควรพิจำรณำปั จจัยควำมเสี่ยง รวมทังรำยละเอี
้
ยดข้ อมูลอื่นๆที่ปรำกฏในเอกสำรฉบับนี ้อย่ำงรอบคอบก่อน
กำรตัดสินใจลงทุน โดยปั จจัยควำมเสี่ยงที่ระบุไว้ ในเอกสำรฉบับนีอ้ ้ ำงอิงจำกข้ อมูลปั จจุบันและคำดกำรณ์ อนำคตเท่ำที่
สำมำรถระบุได้ ซึ่งปั จจัยควำมเสี่ยงที่มีนยั สำคัญบำงประกำร อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อมูลค่ำหุ้นของบริ ษัท โดยปั จจัย
ควำมเสีย่ งที่ระบุไว้ ในเอกสำรฉบับนี ้ มิได้ เป็ นปั จจัยควำมเสีย่ งทังหมดที
้
่มีอยู่ กล่ำวคือ อำจมีปัจจัยควำมเสี่ยงอื่นๆ ที่บริ ษัทยั ง
ไม่อำจทรำบได้ และอำจมีปัจจัยควำมเสีย่ งบำงประกำรที่ บริ ษัทเห็นว่ำไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อบริ ษัทในขณะนี ้ แต่
ในอนำคตอำจกลำยเป็ นปั จจัยควำมเสีย่ งที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อรำยได้ ผลกำไร สินทรัพย์ สภำพคล่อง แหล่ง
เงินทุน และโอกำสทำงธุรกิจของบริ ษัท ดังนัน้ ก่อนกำรตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้ วิจำรณญำณในกำรพิจำรณำข้ อมูลอย่ำง
รอบคอบ
นอกจำกนี ้ ข้ อควำมในลักษณะกำรคำดกำรณ์ในอนำคต กำรประมำณกำร ควำมประสงค์ หรื อเจตนำรมณ์ของบริ ษัท
ที่ปรำกฏอยูใ่ นเอกสำรฉบับนี ้ อำทิ “แผนกำร” “ประสงค์” “ต้ องกำร” “คำดว่ำ” “เห็นว่ำ” “เชื่อว่ำ” “ประมำณ” “อำจจะ” หรื อคำ
หรื อข้ อควำมอื่นใดในทำนองเดียวกัน เป็ นคำหรื อข้ อควำมที่บง่ ชี ้ถึงสิง่ ที่อำจจะเกิดขึ ้นในอนำคต ซึง่ มีควำมไม่แน่นอน และผลที่
เกิดขึ ้นจริ งอำจแตกต่ำงจำกกำรคำดกำรณ์ได้
3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
3.1.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคานา้ มันเชือ้ เพลิง
น ้ำมันเชื ้อเพลิงจัดเป็ นต้ นทุนหลักที่สำคัญในกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัท โดยบริ ษัทใช้ น ้ำมันดีเซลเป็ นเชื ้อเพลิงใน
กำรให้ บริ กำรเดินรถ ในปี 2555 ถึง ปี 2557 และงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีต้นทุนน ้ำมันเชื ้อเพลิง
เท่ำกับ 35.53 ล้ ำนบำท 46.41 ล้ ำนบำท 52.60 ล้ ำนบำท และ 12.55 ล้ ำนบำท ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 25.19 ร้ อยละ 27.43 ร้ อยละ
27.70 และร้ อยละ 25.13 ของต้ นทุนบริ กำรรวมแต่ละปี ตำมลำดับ ควำมผันผวนในรำคำน ้ำมันเชื ้อเพลิง มีผลกระทบโดยตรง
ต่อผลกำรดำเนินของบริ ษัท ทัง้ นี ้ รำคำนำ้ มันขึน้ อยู่กับอุปสงค์และอุปทำนในตลำดโลกเป็ นหลัก โดยมีสภำวกำรณ์ ทำง
กำรเมืองระหว่ำงประเทศและปั จจัยทำงเศรษฐกิ จ รวมไปถึงเหตุกำรณ์ สำคัญต่ำงๆ ทั่วโลกอำจจะเป็ นปั จจัยรองในกำร
เปลีย่ นแปลงของรำคำน ้ำมันเชื ้อเพลิง ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มีกำรทำสัญญำซื ้อน ้ำมันกับผู้จำหน่ำยน ้ำมันล่วงหน้ ำ เพื่อบริ หำรควำม
เสีย่ งที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรผันผวนของรำคำน ้ำมันดีเซล ทำให้ บริ ษัทต้ องนำปั จจัยด้ ำนต้ นทุนน ้ำมันมำพิจำรณำในกำรกำหนด
ค่ำบริ กำรเดินรถแก่ลกู ค้ ำ ซึง่ บริ ษัทมีรูปแบบกำรกำหนดอัตรำค่ำบริ กำรเดินรถ 2 ประเภท ได้ แก่ 1) กำรกำหนดอัตรำค่ำบริ กำร
แบบคงที่ (Fixed-rate Contract) 2) กำรกำหนดค่ำบริ กำรที่เปลี่ยนแปลงตำมรำคำน ้ำมัน (Floating-rate Contract) ซึ่ง
แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ กำรกำหนดค่ำบริ กำรแบบคงที่ตำมระยะทำงที่ผนั แปรตำมอัตรำค่ำน ้ำมันชดเชย ซึ่งอัตรำค่ำน ้ำมัน
ชดเชยจะคำนวณจำกปริ มำณน ้ำมันที่ใช้ ในแต่ละเส้ นทำงและส่วนต่ำงของรำคำน ้ำมันเฉลี่ยและรำคำน ้ำมันที่ระบุไว้ ตำม
สัญญำ และกำรกำหนดค่ำบริ กำรแบบผันแปรตำมรำคำน ้ำมันและระยะทำงที่ใช้ บริ กำร โดยกำหนดค่ำบริ กำรขันต
้ ่ำที่เรี ยกเก็บ
ต่อเดือน โดยบวกค่ำบริ กำรเพิ่มเติมตำมระยะทำงและรำคำน ้ำมันที่เกิดขึ ้นจริ ง (รำยละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2.2 กำรประกอบ
ธุรกิจ หัวข้ อที่ 2.2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ)
บริ ษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรบริ หำรต้ นทุนน ้ำมัน จึงได้ ใช้ กลยุทธ์ กำรกระจำยควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยแบ่ง
สัดส่วนสัญญำให้ บริ กำรที่ กำหนดอัตรำค่ำบริ กำรแบบคงที่และสัญญำให้ บริ กำรที่เปลี่ยนแปลงตำมรำคำน ้ำมัน ที่ร้อยละ
54.55 และร้ อยละ 45.45 ของจำนวนสัญญำทังหมด
้
ซึ่งลักษณะสัญญำที่แตกต่ำงดังกล่ำว สำมำรถช่วยลดผลกระทบจำก
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ควำมเสี่ยงที่อำจเกิ ดขึน้ จำกควำมผันผวนของรำคำนำ้ มันดีเ ซลได้ ระดับ หนึ่ง กอปรกับสัญญำของลูก ค้ ำที่ก ำหนดอัตรำ
ค่ำบริ กำรแบบคงที่ ระบุเงื่อนไขให้ บริ ษัทสำมำรถเจรจำกับลูกค้ ำได้ หำกรำคำน ้ำมันมีกำรเปลี่ยนแปลง รวมถึงกำรกำหนด
ค่ำบริ กำรเฉพำะค่ำรถและค่ำนักขับ แบบคงที่ต่อเดือน ซึ่งถื อเป็ นกำรสร้ ำงรำยรั บที่แน่นอน และยังเป็ นกำรช่วยให้ บริ ษัท
สำมำรถรักษำอัตรำกำไรให้ อยูใ่ นระดับใกล้ เคียงต่อเนื่อง นอกจำกนี ้ รำคำน ้ำมันดีเซลในไทยอยู่ในระดับคงที่ตงแต่
ั ้ ปี 2553 ดัง
แผนภำพข้ ำงล่ำง เนื่องจำกน ้ำมันดีเซลถือเป็ นน ้ำมันที่มีมลู ค่ำเชิงเศรษฐกิจของประเทศไทย เพรำะทังภำคกำรค้
้
ำ กำรขนส่ง
และกำรเกษตรยังต้ องพึ่งพำน ้ำมัน ดังกล่ำว น ้ำมันดีเซลเป็ นสินค้ ำควบคุมในแง่ของกำรเก็บภำษี และรำคำที่ทำงภำครัฐให้
ควำมสำคัญ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงว่ำด้ วยรำคำสินค้ ำและบริ กำรและพรบ.ควบคุมน ้ำมันเชื ้อเพลิงพ.ศ.2542 และ
ในอนำคตรำคำน ้ำมันเชื ้อเพลิงอำจมีแนวโน้ มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกเทคโนโลยีที่ก้ำวหน้ ำขึ ้นทำให้ ผ้ ผู ลิตน ้ำมันบำงส่วน
สำมำรถผลิตน ้ำมันจำกกำรสกัดหินน ้ำมัน (Shale Oil Refinery) ได้ ส่งผลให้ มีอุปทำนน ้ำมันในโลกเพิ่มขึ ้น กอปรกับกลุ่ม
ประเทศ OPEC ซึ่งเป็ นผู้ผลิตน ้ำมันรำยใหญ่ โดยคิดเป็ น 81% ของทังโลก
้ และปริ มำณกำรผลิตต่อวัน คิดเป็ น 43% ของทัง้
โลกยังไม่มีนโยบำยในกำรลดจำนวนกำรผลิตน ้ำมันต่อวันลง ถึงแม้ ว่ำรำคำน ้ำมันเชื ้อเพลิงจะลดลงอย่ำงต่อเนื่องในไตรมำส
แรกของปี 2558 (ที่มำ: OPEC Bulletin Commentary January-February 2015)

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

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

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จาหน่ ายยานพาหนะ
บริ ษัทมีรำยกำรสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ ำงเพือ่ กำรดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่จำกกำรสัง่ ซื ้อยำนพำหนะ กำรว่ำจ้ ำงรถโดยสำรร่วม
บริ กำร ค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง และค่ำกรมธรรม์รถยนต์ ซึ่งบริ ษัทจะสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ ำงจำกผู้จำหน่ำย และ/หรื อผู้รับจ้ ำงที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียน Vendor List ของบริ ษัท โดยบริ ษัทจะทำกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้ จำหน่ำยและผู้รับจ้ ำงตำมควำมเหมำะสมของ
ประเภทงำนที่จะใช้ บริ กำร ซึง่ ที่ผำ่ นมำบริ ษัทลงทุนยำนพำหนะเพื่อกำรขนส่งอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนรู ปแบบกำรจัดหำยำนพำหนะ
เพื่อกำรขนส่ง 2 รู ปแบบ กล่ำวคือ ในอดีตบริ ษัทจัดหำรถโดยสำรผ่ำนกำรซื ้อคัซซีและอะไหล่ ใช้ แล้ วมำประกอบเป็ นคัซซีและ
เครื่ องยนต์ที่สมบูรณ์ ก่อนนำไปว่ำจ้ ำงผู้ประกอบตัวถัง (Bus Body) ให้ ประกอบตัวถัง และสิ่งอำนวยควำมสะดวกภำยในห้ อง
โดยสำรตำมที่ลกู ค้ ำต้ องกำร แต่ปัจจุบัน กำรจัดหำรถโดยสำรของบริ ษัทจะอยู่ในรู ปของกำรลงทุนซื ้อคัซซีและเครื่ องยนต์
(Chassis and engine) ใหม่จำกผู้ผลิตชันน
้ ำ และว่ำจ้ ำงผู้ประกอบตัวถัง (Bus Body) ให้ ประกอบตัวถัง และสิ่งอำนวยควำม
สะดวกภำยในห้ องโดยสำรตำมที่ลกู ค้ ำต้ องกำร ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ ปี 2557 เป็ นต้ นมำ บริ ษัทไม่มีนโยบำยในกำรจัดหำรถโดยสำรผ่ำน
กำรซื ้อคัซซีและอะไหล่ใช้ แล้ วมำประกอบเป็ นคัซซีและเครื่ องยนต์ที่สมบูรณ์ แต่จะจัดหำรถโดยสำรผ่ำนกำรสัง่ ซื ้อคัซซีและ
เครื่ องยนต์ใหม่ แล้ วจึงนำไปว่ำจ้ ำงประกอบตัวถังกับผู้รับจ้ ำงที่อยูใ่ น Vendor list แทน ซึง่ ในปี 2557 และงวด 3 เดือนปี 2558
บริ ษัทมีจำนวนรถบัสโดยสำรเพิ่มขึ ้นเท่ำกับ 25 คัน และ 13 คัน ตำมลำดับ โดยในงวด 3 เดือนปี 2558 บริ ษัทมีมลู ค่ำกำรสัง่ ซื ้อ
คัซซีและเครื่ องยนต์ใหม่ และมูลค่ำสัง่ จ้ ำงผู้ประกอบตัวถัง จำกผู้จำหน่ำยสองรำย คิดเป็ นสัดส่วนต่อรำยประมำณร้ อยละ 30
ของมูลค่ำกำรสัง่ ซื ้อและสัง่ จ้ ำงรวม ซึง่ ผู้จำหน่ำยสองรำยดังกล่ำวไม่มีควำมเกี่ยวข้ องกันเอง และไม่มีควำมเกี่ยวข้ องใดๆ กับผู้
ถือหุ้น กรรมกำร กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม และผู้บริ หำรของบริ ษัท ดังนัน้ บริ ษัทจึงอำจได้ รับควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิง ผู้
จำหน่ำยคัซซีและเครื่ องยนต์ใหม่ และผู้รับจ้ ำงประกอบตัวถังรถโดยสำรดังกล่ำว หำกผู้จำหน่ำยคัซซีและเครื่ องยนต์ใหม่ และ
ผู้รับจ้ ำงประกอบตัวถังรถโดยสำรงดจำหน่ำยรถโดยสำรให้ กับบริ ษัท หรื อไม่สำมำรถจำหน่ำยสินค้ ำดังกล่ำวให้ กบั บริ ษัทได้
จำกสำเหตุภำยในของผู้จำหน่ำยคัซซีและเครื่ องยนต์ใหม่ หรื อผู้รับจ้ ำงประกอบตัวถังเอง
กำรให้ บริ กำรของบริ ษัทส่วนใหญ่ เป็ นกำรให้ บริ กำรผ่ำนรถบัสโดยสำร ซึ่งที่ผ่ำนมำบริ ษัทสัง่ ซือ้ คัซซี และ
เครื่ องยนต์ใหม่ รวมถึงสัง่ จ้ ำงประกอบตัวถังรำยดังกล่ำวต่อเนื่องทุกปี โดยบริ ษัท จะขอรับกำรสนับสนุนวงเงินสินเชื่อประเภท
สัญญำเช่ำทำงกำรเงินเพื่อจ่ำยชำระค่ำยำนพำหนะทันที ทำให้ บริ ษัทมีประวัติที่ดีกบั ผู้จำหน่ำยรำยดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง แต่
หำกบริ ษัทไม่สำมำรถสัง่ ซื ้อคัซซีและเครื่ องยนต์ใหม่ และสัง่ จ้ ำงผู้รับจ้ ำงประกอบตัวถังรำยดังกล่ำวได้ หรื อผู้จำหน่ำยคัซซีและ
เครื่ องยนต์ใหม่ และผู้รับจ้ ำงประกอบตัวถัง รำยดังกล่ำวงดจำหน่ำยและให้ บริ กำรกับบริ ษัทด้ วยเหตุผลภำยใน บริ ษัทก็ยงั คง
สำมำรถจัดหำผู้จำหน่ำยและผู้ให้ บริ กำรประกอบตัวถังรำยอื่นที่สำมำรถประกอบรถให้ มีคุณสมบัติเป็ นไปตำมที่ต้องกำรได้
นอกจำกนี ้ ปั จจุบนั บริ ษัทมีกำรสัง่ ซื ้อยำนพำหนะในลักษณะเดียวกันกับผู้จำหน่ำยรำยอืน่ แล้ ว ดังนัน้ บริ ษัทจึงมัน่ ใจว่ำจะได้ รับ
ควำมเสีย่ งในประเด็นดังกล่ำวน้ อย
3.1.3

ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มลูกค้ าจานวนน้ อยรายและอยู่ในวงจากัด
บริ ษัทดำเนินธุรกิจให้ บริ กำรเดินรถโดยสำรแก่โรงงำนในเขตนิคมอุตสำหกรรมและพื ้นที่ใกล้ เคียงเป็ นหลัก อำทิ
นิคมอุต สำหกรรมอมตะนคร นิค มอุตสำหกรรมโรจนะ และนิค มอุตสำหกรรมอี สเทิ ร์น ซีบ อร์ ด เป็ นต้ น โดยมี รำยได้ จำก
ให้ บริ กำรเดินรถระหว่ำงปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 170.95 ล้ ำนบำท
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 และร้ อยละ
หน้ ำที่ 3 - 3
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99.72 ของรำยได้ รวมในแต่ละปี และแบ่งออกเป็ นรำยได้ จำกรถโดยสำรของบริ ษัท ระหว่ำงปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด
3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 103.74 ล้ ำนบำท 135.07 ล้ ำนบำท 161.95 ล้ ำนบำท และ 45.24 ล้ ำนบำท และ
รำยได้ จำกรถร่ วมบริ กำรเท่ำกับ 67.21 ล้ ำนบำท 71.07 ล้ ำนบำท 72.36 ล้ ำนบำท และ 18.53 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่ง ณ
วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีจำนวนลูกค้ ำ 22 รำย ที่ให้ บริ กำรเดินรถอยู่ ซึ่งลักษณะกำรให้ บริ กำรเดินรถจะดำเนินกำรใน
รู ปแบบของสัญญำให้ บริ กำรเดินรถที่ขึ ้นอยู่กบั รำคำ ข้ อตกลง ควำมต้ องกำรและนโยบำยภำยในของลูกค้ ำแต่ละรำย ส่วน
ระยะเวลำของสัญญำบริ กำรมีตงแต่
ั ้ 1 - 5 ปี ทังนี
้ ้ ในงวด 3 เดือนปี 2558 บริ ษัทมีลกู ค้ ำรำยใหญ่ 2 รำยที่สร้ ำงยอดรำยได้
ให้ กบั บริ ษัทมำกกว่ำร้ อยละ 20 ของรำยได้ จำกกำรบริ กำร โดยลูกค้ ำรำยใหญ่ 1 รำย มีสญ
ั ญำให้ บริ กำรถึงปี 2562 และลูกค้ ำ
รำยใหญ่อีก 1 รำย บริ ษัทได้ เจรจำเงื่อนไขบริ กำรฉบับต่ออำยุเรี ยบร้ อยแล้ ว และอยู่ระหว่ำงรอลงนำมในสัญญำบริ กำรต่ออำยุ
กับบริ ษัท ดังนัน้ เนื่องจำกบริ ษัทมีจำนวนลูกค้ ำไม่มำกนัก กอรปกับมียอดรำยได้ กว่ำร้ อยละ 20 ของรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรที่
เกิดจำกลูกค้ ำรำยใหญ่จำนวน 2 รำย บริ ษัทจึงอำจได้ รับควำมเสีย่ งจำกกำรมีกลุม่ ลูกค้ ำจำนวนน้ อยรำยและอยูใ่ นวงจำกัด
บริ ษัทตระหนักถึงควำมเสีย่ งดังกล่ำวและมีแผนงำนที่ชดั เจนในกำรรักษำลูกค้ ำรำยเดิมและหำลูกค้ ำรำยใหม่เข้ ำ
มำทดแทนเพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้ ำในมือและลดกำรพึ่งพิงรำยได้ จำกลูกค้ ำ รำยใหญ่บำงรำย ทังนี
้ ้ บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่ำโอกำสที่จะ
สูญเสียลูกค้ ำปั จจุบนั มีน้อย เนื่องจำกบริ ษัทให้ บริ กำรลูกค้ ำส่วนใหญ่มำโดยต่อเนื่อง ซึ่งลูกค้ ำรำยใหญ่ดงั กล่ำวทัง้ 2 รำยใช้
ให้ บริ กำรของบริ ษัทต่อเนื่องมำเป็ นระยะเวลำ 8 ปี ซึง่ ถือเป็ นกำรให้ บริ กำรเดินรถอย่ำงต่อเนื่องและยำวนำน สำหรับกำรขยำย
ฐำนลูกค้ ำ บริ ษัทได้ มีกำรจัดหำลูกค้ ำรำยใหม่อย่ำงสม่ำเสมอทังในเขตนิ
้
คมอุตสำหกรรมและพื ้นที่ใกล้ เคียงในภำคตะวันออก
โดยมีกำรกำหนดรำคำและระยะเวลำสัญญำบริ กำรที่เป็ นไปตำมควำมเหมำะสมของลูกค้ ำแต่ละรำย จำกกำรสำรวจใน
เบื ้องต้ น ปั จจุบนั บริ ษัทมีสว่ นแบ่งกำรตลำดอยู่ที่ร้อยละ 2 คิดจำกจำนวนประชำกรในภำคกำรผลิตอุตสำหกรรมของพื ้นที่ 4
จังหวัดหลักในเขตภำคตะวันออกทังหมด
้
(ที่มำ : ข้ อมูลจำกฝ่ ำยบริ หำร) ทำให้ มนั่ ใจได้ ว่ำบริ ษัทจะสำมำรถเพิ่มส่วนแบ่งทำง
กำรตลำดในอนำคต ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจำกควำมเสี่ยงดังกล่ำวได้ นอกจำกนี ้ บริ ษัทมีกำรกระจำยควำมเสี่ยงโดยกำร
จัดหำลูกค้ ำในหลำยกลุม่ อุตสำหกรรม (Industry Diversification) เพื่อลดควำมเสีย่ งทีล่ กู ค้ ำรำยใหญ่ในกลุม่ ธุรกิจเดียวกันจะ
ไม่ตอ่ สัญญำเนื่องจำกผลของสภำวะเศรษฐกิจในขณะนันๆ
้ ซึ่งอำจนำไปสูค่ วำมเสี่ยงในควำมไม่ต่อเนื่องของรำยได้ ในภำวะ
เศรษฐกิจตกต่ำ โดยรำยละเอียดเพิ่มเติมระบุไว้ ในหัวข้ อ 3.1.4 ปั จจัยควำมเสี่ยงเนื่องจำกควำมไม่ต่อเนื่องของรำยได้ หรื อ
ควำมไม่แน่นอนของรำยได้
ในปั จจุบันประเทศไทยอยู่ในระยะฟื น้ ตัวทำงเศรษฐกิจและจะเข้ ำสู่กำรเปิ ดเขตกำรค้ ำเสรี อำเซียน (AEC) ใน
อนำคตอันใกล้ ผลจำกกำรเปิ ดเขตกำรค้ ำเสรี จะทำให้ เขตอุตสำหกรรมทังในไทยและประเทศเพื
้
่อนบ้ ำ นเกิดกำรขยำยตัวทำง
เศรษฐกิจอย่ำงรวดเร็ ว ส่งผลให้ ธุรกิจต่ำงๆที่เกี่ยวข้ องมีกำรเติบโตตำมอย่ำงเป็ นลำดับ ซึ่งบริ ษัทเชื่อว่ำ ธุรกิจให้ บริ กำรเดินรถ
โดยสำรจะมีควำมต้ องกำรเพิ่มขึ ้น ดังนัน้ ประชำคมอำเซียนและเศรษฐกิจที่กำลังฟื น้ ตัวถือเป็ นโอกำสทำงธุรกิจที่สำคัญในกำร
ขยำยฐำนลูกค้ ำในส่วนของธุรกิจเกี่ยวกับกำรให้ บริ กำรเดินรถโดยสำร และสำมำรถช่วยลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว ทำให้ โดยรวม
แล้ ว ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษัท มัน่ ใจว่ำจะได้ รับผลเสียหำยจำกควำมเสีย่ งดังกล่ำวน้ อย
3.1.4 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนนักขับ
บริ ษัทมีนกั ขับในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 จำนวน 71 คน
จำนวน 93 คน จำนวน 115 คน และจำนวน 124 คน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 73.19 ร้ อยละ 72.66 ร้ อยละ 74.19 และร้ อยละ
74.69 ของจำนวนพนักงำนทังหมด
้
ตำมลำดับ ซึง่ สอดคล้ องกับกำรเพิ่มขึ ้นของจำนวนรถที่ให้ บริ กำร นักขับจึงเป็ นหัวใจสำคัญ
ของบริ ษัทในกำรขับเคลื่อนบริ ษัท ให้ ก้ำวไปข้ ำงหน้ ำ บริ ษัทจึงมีกำรกำหนดค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรต่ำงๆที่เหมำะสม
หน้ ำที่ 3 - 4
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เพียงพอ เนื่องจำกกำรพัฒนำนักขับให้ ผำ่ นมำตรฐำนกำรขับที่ปลอดภัยและมีควำมชำนำญในกำรออกปฏิบตั ิงำนต้ องใช้ ระยะ
เวลำนำน ทังยั
้ งมีกฎข้ อบังคับด้ ำนร่ ำงกำยและควำมพร้ อมในกำรปฏิ บตั ิงำนที่รัดกุม เป็ นเหตุให้ อตั รำกำรหมุนเวียนบุคลำกร
ด้ ำนนักขับอยูใ่ นระดับที่สงู ซึง่ บริ ษัทมีกำรเพิ่มและทดแทนจำนวนนักขับอยู่เสมอเพื่อรองรับกำรเติบโตของธุรกิจให้ บริ กำรเดิน
รถโดยสำรไม่ประจำทำง หำกบริ ษัทขำดแคลนนักขับที่ดีและมีคณ
ุ ภำพหรื อภำวะขำดแคลนนักขับไม่เพียงพอกับกำรให้ บริ กำร
ก็อำจจะกระทบควำมสำมำรถในกำรสร้ ำงรำยได้ ของกิจกำร
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรรักษำนักขับที่มีคุณภำพ และปริ มำณนักขับให้ เพียงพอต่อกำรให้ บริ กำร โดยกำร
กำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับกำรทำงำนของนักขับ ทำให้ นกั ขับมีกำรรับประกันรำยได้ ต่อเดือนและให้ สวัสดิกำรต่ำงๆ
รวมไปถึงกำรสร้ ำงแรงจูงใจแก่นกั ขับโดยกำรให้ รำงวัลแก่นกั ขับที่สำมำรถปฏิบตั ิได้ ตำมมำตรฐำนกำรให้ บริ กำรของบริ ษัทและ
มีควำมประพฤติเป็ นไปตำมข้ อกำหนดที่วำงไว้ อำทิ กำรเข้ ำงำนตรงเวลำ และกำรรับส่งในจุดรับส่งที่ลกู ค้ ำกำหนดในเวลำนัด
หมำย มำตรฐำนขับขี่เชิงป้องกันอย่ำงปลอดภัย มำตรฐำนกำรใช้ ควำมเร็ ว และกำรตรวจสุขภำพผ่ำนหลักเกณฑ์ที่ บริ ษัท
กำหนด อำทิ กำรปลอดแอลกอฮอล์และสำรเสพติด เป็ นต้ น นอกจำกนี ้ ในกรณีที่เกิดควำมไม่เพียงพอของนักขับ บริ ษัทก็จะมี
กำรจัดหำพนักงำนในหลำยช่องทำง อำทิ กำรติดประกำศรับสมัคร กำรชักชวนจำกพนัก งำนในกำรแจ้ งชักชวนบุคคลที่มี
ศักยภำพ โดยบริ ษัทจะตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติต่ำงๆ ก่อนรับเข้ ำมำทำงำนผ่ำนช่องทำงของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ
อำทิ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ กรมกำรขนส่ง และกรมกำรจัดหำงำน เป็ นต้ น จำกนันนั
้ กขับจะเข้ ำสูร่ ะบบกำรฝึ กอบรมของ
บริ ษัท เพื่อพัฒนำทักษะและผลักดันบุคลำกรในส่วนนี ้ให้ มีคณ
ุ ภำพเพียงพอในกำรปฏิบตั ิงำน
นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังมีฝ่ำยปฏิบตั ิกำรที่สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ เหมือนนักขับหลัก เพื่อใช้ ป้องกันภำวะขำดแคลนนัก
ขับฉุกเฉินหรื อกรณีที่นกั ขับหลักจำนวนมำกไม่สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ โดยนักขับทดแทนเป็ นนักขับที่มีคณ
ุ สมบัติผ่ำนพ.ร.บ.
ขนส่งสำหรับรถโดยสำรทุกประกำร ทำให้ โดยรวมแล้ วในช่วงที่ผ่ำนมำของบริ ษัท พบว่ำ บริ ษัทไม่เคยประสบผลกระทบจำก
ควำมเสีย่ งกำรขำดแคลนนักขับแต่อย่ำงใดและมัน่ ใจว่ำจะได้ รับผลกระทบจำกควำมเสีย่ งดังกล่ำวน้ อย
3.1.5 ความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ ต่อเนื่องของรายได้ หรือความไม่ แน่ นอนของรายได้
บริ ษั ทมี ร ำยได้ ห ลัก มำจำกกำรให้ บ ริ ก ำรเดิน รถโดยสำรไม่ป ระจ ำทำงรั บ -ส่ง พนักงำนแก่ ลูกค้ ำ ในเขตนิ ค ม
อุตสำหกรรมและพื ้นที่โดยรอบ ซึง่ แบ่งออกเป็ นรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรเดินรถโดยสำรของบริ ษัท และรถร่ วมบริ กำร โดยในปี
2557 และงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรด้ วยรถโดยสำรของบริ ษัทคิดเป็ นร้ อยละ
68.91 และ 70.74 ของรำยได้ รวมในแต่ละงวด ตำมลำดับ และมีรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรด้ วยรถร่ วมบริ กำรคิดเป็ นร้ อยละ
30.79 และร้ อยละ 28.97 ของรำยได้ รวมในแต่ละงวด ตำมลำดับ
อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทอำจมีควำมเสีย่ งจำกควำมไม่ตอ่ เนื่องของรำยได้ เนื่องจำกสัญญำให้ บริ กำรเดินรถโดยสำรของ
บริ ษัท มีระยะเวลำตังแต่
้ 1 ถึง 5 ปี และหำกสัญญำสิ ้นสุดลงจะทำให้ บริ ษัท ต้ องแบกรับภำระค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆที่เป็ นต้ นทุนคงที่
อำทิ ค่ำใช้ จ่ำยด้ ำนบุคลำกรโดยเฉพำะนักขับทีม่ ีกำรว่ำจ้ ำงสัญญำงำนประจำ
บริ ษัทตระหนักถึงควำมเสีย่ งและเพื่อเป็ นกำรลดควำมเสีย่ งที่อำจเกิดขึ ้นจำกควำมไม่ตอ่ เนื่องของรำยได้ จึงมีกำร
กำหนดแผนป้องกันควำมเสีย่ งไว้ ดังนี ้
1. กระจำยกลุม่ ลูกค้ ำตำมพื ้นที่และประเภทธุรกิจของลูกค้ ำ โดยบริ ษัทมีนโยบำยที่กระจำยฐำนลูกค้ ำไปสูน่ ิคม
อุตสำหกรรมอื่นหรื อพื ้นที่อื่น และเพิ่มฐำนลูกค้ ำในธุรกิจประเภทต่ำงๆที่มีควำมต้ องกำรที่ใช้ บริ กำรกำรเดิน
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รถโดยสำรไม่ประจำทำงของบริ ษัท เพื่อป้องกันและกระจำยควำมเสี่ยงจำกควำมไม่ต่อเนื่องของรำยได้ อนั
เกิดจำกปั จจัยทังภำยนอกและภำยในของลู
้
กค้ ำ
2. รั ก ษำนโยบำยด้ ำนคุ ณ ภำพงำนและกำรให้ บริ ก ำรแก่ ลูก ค้ ำ ทัง้ ในด้ ำนของควำมปลอดภัย ควำม
สะดวกสบำย และควำมน่ำเชื่อถือ เพื่อสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ และควำมไว้ วำงใจกับลูกค้ ำ โดยจะเห็นได้ จำก
ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำน บริ ษัท ได้ มีกำรนำเทคโนโลยี สำรสนเทศต่ำงๆมำใช้ กับกระบวนกำรเดิน รถ เช่น
โปรแกรมกำรติ ดตำมและตรวจสอบสถำนะกำรเดิ น รถและกล้ อ งวงจรปิ ดรั ก ษำควำมปลอดภัย (GPS
Tracking & 24/7 Monitoring system) นอกจำกนัน้ บริ ษัท ยังจัดอบรมนักขับซึ่งถือเป็ นหัวใจในกำร
ขับเคลื่อนธุรกิจทุกคนในด้ ำนของเทคนิคกำรขับ (Technical Skill) และเทคนิคกำรสื่อสำรกับผู้โดยสำร
(Communication Skill) เพื่อควบคุมสถำนกำรณ์หรื อป้องกันอุบตั ิเหตุที่ไม่พึงประสงค์ที่อำจเกิดขึ ้น รวมไป
ถึงกำรตรวจสอบควำมพร้ อมในกำรทำงำนของนักขับ (Health and Alcohol Check) เพื่อสร้ ำงควำมเชื่อมัน่
แก่ลกู ค้ ำในกำรให้ บริ กำรจนเกิดกำรโฆษณำแบบปำกต่อปำก (Word of mouth) และนำไปสูก่ ำรต่อสัญญำ
บริ กำร (Renew contract) จำกกลุม่ ลูกค้ ำทังรำยเดิ
้
มและรำยใหม่
3. บริ ษัทมีกำรจัดทำงบประมำณต้ นทุนค่ำใช้ จ่ำยในกำรให้ บริ กำรเดินรถแก่ทำงลูกค้ ำ (Project Budgeting)
ทำให้ สำมำรถประเมินค่ำใช้ จ่ำยในแต่ละสัญญำและสำมำรถวำงแผนกำรจัดกำรในด้ ำนกำรขนส่งบุคลำกรที่
ตำมฐำนะทำงกำรเงินและสภำพคล่องของลูกค้ ำแต่ละรำย ซึ่งบริ ษัทสำมำรถนำข้ อมูลนี ้ไปวิเครำะห์และ
เสนอสัญญำให้ บริ กำรและวำงแผนกำรให้ บริ กำรได้ อย่ำงเหมำะสม ซึง่ ถือเป็ นจุดแข็งอย่ำงหนึง่ ที่ทำให้ ลกู ค้ ำ
มีควำมเชื่อมัน่ ต่อบริ ษัท
ดังนัน้ บริ ษัทจึงเชื่อมัน่ ว่ำ แผนกำรดำเนินธุรกิจข้ ำงต้ นสำมำรถดึงดูดลูกค้ ำได้ ในระยะยำวและช่วยลดผลกระทบ
จำกควำมเสีย่ งดังกล่ำวได้
3.1.6 ความเสี่ยงจากการแข่ งขันในธุรกิจ
ประเทศไทยถือเป็ นหนึ่งในศูนย์กลำงอุตสำหกรรมของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งอัตรำเติบโตของพื ้นที่
อุตสำหกรรมสูงกว่ำประเทศในภูมิภำคเดียวกัน ส่งผลให้ ธุรกิ จที่เกี่ยวข้ องต่ำงๆมีกำรขยำยตัว มำกขึ ้น โดยธุรกิจ ให้ บริ กำร
นับเป็ นธุรกิจหนึ่งที่มีกำรขยำยตัว ตำมสภำพเศรษฐกิจ โดยจะเห็นว่ำ จำนวนผู้ประกอบกำรเข้ ำมำดำเนินธุรกิจประเภทนี ม้ ี
จำนวนเพิ่มขึ ้นในแต่ละปี จำกกำรสำรวจของกรมขนส่ง พบว่ำ ใบอนุญำตในกำรประกอบกิจกำรกำรเดินรถโดยสำรไม่ประจำ
ทำงเพิ่มขึ ้นจำก 9,801 รำย เป็ น 21,890 รำย ระหว่ำงปี 2552 - 2557 โดยปกติแล้ ว นอกจำกกำรขอใบอนุญำตเดินรถพำณิชย์
ธุรกิจให้ บริ กำรเดินรถโดยสำรแบบไม่ประจำทำงนันมี
้ ข้อจำกัดในกำรเข้ ำสูธ่ ุรกิจน้ อย (Low Entry Barrier) เนื่องจำกธุรกิจไม่
ต้ องมีกำรขอสัมปทำนจำกทำงภำครัฐ อีกทังหำกมี
้
จำนวนเงินที่เพียงพอก็สำมำรถเข้ ำมำเป็ นผู้ประกอบกำรได้ โดยส่วนใหญ่
เป็ นกำรแข่งขันด้ ำนรำคำบริ กำร (Price Competition) นอกจำกนี ้ กำรเปิ ดเขตกำรค้ ำเสรี AEC ในปี 2558 อำจทำให้ กลุม่ ผู้
แข่งขันจำกต่ำงประเทศที่มีควำมพร้ อมด้ ำนเงินทุนบำงส่วนเข้ ำมำดำเนินธุรกิจให้ บริ กำรเดินรถโดยสำรไม่ประจำทำง ส่งผลให้ ผ้ ู
แข่งขันในธุรกิจประเภทนี ้มำกขึ ้น
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ที่มำ : สถิติจำนวนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งและจำนวนผู้ประกอบกำรขนส่ง กรมกำรขนส่ง, 2558

จะเห็นได้ วำ่ ประเทศไทยมีผ้ ปู ระกอบกำรที่มีศกั ยภำพในกำรประกอบธุรกิจเดินรถโดยสำรจำนวนมำก แต่ยงั มีผ้ ู
แข่ง ขัน จ ำนวนน้ อ ยรำยที่ มี ศัก ยภำพในกำรลงทุน และกำรบริ ห ำรจัด กำรด้ ำ นกำรให้ บ ริ ก ำรรั บ ส่ง ผู้โดยสำรในเขตนิ ค ม
อุตสำหกรรมภำคตะวันออก อีกทัง้ อุตสำหกรรมกำรเดินรถโดยสำรดังกล่ำวยังมีข้อจำกัดในกำรเข้ ำถึงแหล่งเงินทุน เนื่องจำก
ปกติแล้ วรถบัสโดยสำรที่ซื ้อขำยจะมีสภำพคล่องต่ำ ส่งผลให้ มีเงื่อนไขจำนวนมำกในกำรเข้ ำถึงแหล่งทุน เช่น กำรกู้ยืม
นอกจำกนี ้ บริ ษัทสำมำรถสร้ ำงจุดแข็งและควำมแตกต่ำงที่ชัดเจนในด้ ำนคุณภำพ โดยนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำประยุกต์ในกำรจัดทำสถิติและข้ อมูลต่ำงๆ เช่น ข้ อมูลกำรเดินรถ เพื่อปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรบริ กำรให้ ดี
ยิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้ บริ ษัทยังมีกำรจัดอบรมบุคลำกรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรขับขี่ของนักขับ รวมไปถึงกำรใช้ รถโดยสำรใหม่ที่ออกแบบ
มำเพื่อรองรับกำรขนส่งบุคลำกรในเขตอุตสำหกรรม ทำให้ บริ ษัทสำมำรถดึงดูดกลุม่ ลูกค้ ำที่คำนึงถึงปั จจัยด้ ำนคุณภำพและ
ควำมปลอดภัยของบุคลำกร ซึ่งนำไปสูค่ วำมเชื่อมัน่ ในกำรให้ บริ กำร (Brand Loyalty) และเกิดกำรโฆษณำแบบปำกต่อปำก
(Word of mouth) ระหว่ำงธุรกิจในเขตนิคมอุตสำหกรรม ส่งผลให้ บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรมำกขึ ้นในแต่ละปี ตำม
แผนภำพข้ ำงล่ำง

ที่มำ : งบกำรเงินบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน), 2555, 2556, 2557 และงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558
หน้ ำที่ 3 - 7

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทได้ ตระหนักถึงควำมเสีย่ งและเพื่อเป็ นกำรลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว บริ ษัทจึงกำหนดแผนป้องกัน
ควำมเสี่ย ง โดยใช้ นโยบำยกำรเพิ่ มขีด ควำมสำมำรถในกำรแข่ง ขันที่ สูงขึน้ อำทิ กำรให้ บริ กำรรถโดยสำรที่ หลำกหลำย
(Product Variety) รูปแบบกำรให้ บริ กำรที่เหมำะสมกับงบประมำณและควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ (Product Design) และกำร
ให้ คำปรึ กษำต้ นทุนค่ำใช้ จ่ำยของลูกค้ ำด้ วยประมำณกำรค่ำใช้ จ่ำยต่อหัวที่เหมำะสม (Optimising Cost per man) เพื่อให้
ลูกค้ ำสำมำรถใช้ บริ กำรด้ วยต้ นทุนที่สมเหตุสมผลโดยคงไว้ ซึ่ง คุณภำพด้ ำนควำมปลอดภัย ควำมสะดวกสบำยและควำม
น่ำเชื่อถือ ซึง่ เป็ นกำรป้องกันควำมเสีย่ งจำกกำรแข่งขันของคูแ่ ข่งอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.1.7 ความเสี่ ยงจากการลดลงของผลการด าเนิ นงาน จากการระงับการใช้ รถร่ วมบริ การที่ จดทะเบี ย น
ประเภทส่ วนบุคคล
ในงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรด้ วยรถโดยสำรของบริ ษัทเท่ำกับ
45.24 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 70.74 ของรำยได้ รวม และมีรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรด้ วยรถร่วมบริ กำรเท่ำกับ 18.53 ล้ ำนบำท
คิดเป็ นร้ อยละ 28.97 ของรำยได้ รวม โดยรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรด้ วยรถร่วมบริ กำร แบ่งออกเป็ นรำยได้ จำกรถร่วมบริ กำรที่จด
ทะเบียนประเภทรับจ้ ำงไม่ประจำทำงเท่ำกับ 7.39 ล้ ำนบำท และรำยได้ จำกรถร่ วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคล
เท่ำกับ 11.14 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 39.88 และร้ อยละ 60.12 ของรำยได้ จำกรถร่วมบริ กำรทังหมด
้
ตำมลำดับ
ตัง้ แต่วันที่ 1 สิงหำคม 2558 บริ ษัทมีนโยบำยในกำรใช้ รถโดยสำรร่ วมบริ กำรจำกผู้ประกอบกำรที่ได้ รั บ
ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งด้ วยรถโดยสำรไม่ประจำทำง โดยรถโดยสำรที่นำมำเป็ นรถร่วมบริ กำรจะต้ องจดทะเบียนประเภท
รับจ้ ำงไม่ประจำทำงเท่ำนัน้ ในขณะที่ ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2558 บริ ษัทมีรถตู้ร่วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคล
จำนวน 59 รำย คิดเป็ นจำนวนรถตู้เท่ำกับ 67 คัน และเพื่อให้ เป็ นไปตำมนโยบำยกำรใช้ รถร่ วมบริ กำร บริ ษัทจึงมีหนังสือระงับ
กำรว่ำจ้ ำงรถตู้ร่วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคลทุกรำย และมีหนังสือแจ้ งไปยังลูกค้ ำที่บริ ษัทให้ บริ กำรผ่ำนรถตู้ร่วม
บริ กำรที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคล เพื่อขอชะลอกำรให้ บริ กำรเฉพำะรถตู้ร่วมบริ กำรประเภทดังกล่ำว โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่
1 สิงหำคม 2558 เป็ นต้ นไป โดยกำรระงับกำรว่ำจ้ ำงรถตู้ร่วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคลตำมนโยบำยกำรใช้ รถ
ร่ วมบริ กำรของบริ ษัทที่มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2558 บริ ษัทคำดกำรณ์ว่ำรำยได้ จำกรถร่ วมบริ กำรใน 5 เดือน
สุดท้ ำยของปี 2558 อำจจะลดลงประมำณ 18.55 ล้ ำนบำท หรื อลดลงประมำณเดือนละ 3.71 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 60.12
ของรำยได้ จำกรถร่ วมบริ กำรรวม โดยเที ยบเคียงจำกรำยได้ จำกรถตู้ร่วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคลของงวด 3
เดือนแรกของปี 2558 ตังแต่
้ เดือนมกรำคม ถึงเดือนมีนำคม 2558 ซึง่ เท่ำกับ 11.14 ล้ ำนบำท หรื อประมำณเดือนละ 3.71 ล้ ำน
บำท โดยบริ ษัทคำดกำรณ์รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรวมในปี 2558 อำจลดลงจำกประมำณ 270 ล้ ำนบำท เป็ นประมำณ 251
ล้ ำนบำท หรื อลดลงประมำณร้ อยละ 7 ของรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรวมที่คำดกำรณ์ ไว้ เดิม (รำยละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2
บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส่วนที่ 2.2 กำรประกอบธุรกิจ หัวข้ อที่ 2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ) จำกผลกระทบที่ อำจจะทำให้
รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรวมของบริ ษัทลดลงดังกล่ำวข้ ำงต้ น ส่งผลให้ บริ ษัท อำจจะมีกำไรขันต้
้ นลดลงจำกรถโดยสำรร่ วม
บริ กำรประมำณ 2.60 ล้ ำนบำท หรื อลดลงเดือนละประมำณ 0.52 ล้ ำนบำท และกำไรก่อนดอกเบี ้ยและภำษี อำจลดลงจำกรถ
โดยสำรร่วมบริ กำรเท่ำกับ 0.60 ล้ ำนบำท หรื อลดลงเดือนละประมำณ 0.12 ล้ ำนบำท (รำยละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2 บริ ษัทที่
ออกหลักทรัพย์ ส่วนที่ 2.4 ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน หัวข้ อที่ 16 กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร หัวข้ อ
ย่อย 16.3 ปั จจัยที่อำจมีผลต่อกำรดำเนินงำนหรื อฐำนะทำงกำรเงินในอนำคต)
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อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทได้ ผลักดัน ให้ ผ้ ูประกอบกำรรถร่ วมบริ กำรที่ยังไม่มีใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งด้ วยรถ
โดยสำรไม่ประจำทำงเร่งดำเนินกำรขอใบอนุญำต โดยให้ กำรสนับสนุนทังกำรให้
้
คำแนะนำในกำรขอใบอนุญำต กำรจัดเตรี ยม
เอกสำรประกอบกำรขออนุญำต และกำรเป็ นตัว กลำงเพื่อ ประสำนงำนติ ด ต่อ กับหน่ว ยงำนรำชกำรที่ เ กี่ ยว ข้ อง เพื่ อ ให้
ผู้ประกอบกำรรถร่ วมบริ กำรสำมำรถติดต่อขอรั บใบอนุญำตได้ โดยเร็ ว รวมถึงบริ ษัทได้ พยำยำมจัดหำรถร่ วมบริ กำรที่จด
ทะเบียนประเภทรับจ้ ำงไม่ประจำทำง เพื่อมำให้ บริ กำรทดแทนรถร่วมบริ กำรในกลุม่ ดังกล่ำวที่ถกู ระงับอีกด้ วย
3.2 ความเสี่ยงด้ านการเงิน
3.2.1 ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึน้ ของอัตราดอกเบีย้
ในปั จจุบัน บริ ษั ท มีกำรทำสัญญำเช่ำทำงกำรเงิ น หรื อเงิ นกู้ยื มกับสถำบันทำงกำรเงิ นต่ำงๆเพื่อรองรั บกำร
ขยำยตัวของธุรกิจ โดยระหว่ำงปี 2555 ถึง ปี 2557 และงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีหนี ้สินตำมสัญญำ
เช่ำทำงกำรเงินที่กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี เท่ำกับ 28.12 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 33.54 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 53.12 ล้ ำนบำท และ
เท่ำกับ 56.70 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 12.87 ร้ อยละ 12.68 ร้ อยละ 15.38 และร้ อยละ 14.22 ของมูลค่ำสินทรัพย์รวมใน
แต่ละปี และมีเงินกู้ระยะสันจำกสถำบั
้
นทำงกำรเงินเท่ำกับ 5.00 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 3.00 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 19.42 ล้ ำนบำท และ
เท่ำกับ 23.61 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.29 ร้ อยละ 1.14 ร้ อยละ 5.63 และร้ อยละ 5.92 ของมูลค่ำสินทรัพย์รวมในแต่ละ
ปี ทังนี
้ ้ ต้ นทุนทำงกำรเงินของบริ ษัท ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรชำระดอกเบี ้ยกับสถำบันทำงกำรเงินที่ทำงบริ ษัท ทำสัญญำเช่ำทำง
กำรเงิน โดยในระหว่ำงปี 2555 ถึง ปี 2557 และงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีภำระต้ นทุนทำงกำรเงิน
เท่ำกับ 8.11 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 10.67 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 15.21 ล้ ำนบำท และเท่ำกับ 4.62 ล้ ำนบำท ซึง่ คิดเป็ นร้ อย 4.74 ร้ อยละ
5.18 ร้ อยละ 6.49 และร้ อยละ 7.28 ของรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร ตำมลำดับ ดังนัน้ หำกอัตรำดอกเบี ้ยปรับตัวเพิ่มขึ ้น บริ ษัท
จะมีภำระต้ นทุนทำงกำรเงินที่เพิ่มขึ ้นในกำรขยำยธุรกิจและอำจกระทบต่อผลกำรดำเนินของบริ ษัทได้
อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทตระหนักถึงผลกระทบและมีกำรพิจำรณำควำมเสีย่ งดังกล่ำว ด้ วยกำรกำหนดมูลค่ำของสัญญำ
บริ กำร โดยพิจำรณำจำกต้ นทุนในกำรจัดหำรถทังหมดซึ
้
ง่ รวมถึงต้ นทุนทำงกำรเงิน ก่อนกำหนดมูลค่ำของสัญญำบริ กำร เพื่อ
ลดควำมเสีย่ งดังกล่ำว อีกทัง้ บริ ษัท มีกำรพิจำรณำอัตรำดอกเบี ้ยที่ใช้ ในสัญญำเช่ำทำงกำรเงินและเงินกู้ยืมจำกสถำบันทำง
กำรเงินหลำยแห่ง เพื่อเปรี ยบเทียบควำมเหมำะสมในด้ ำนระยะเวลำและมูลค่ำรวมของสัญญำกู้ยืม นอกจำกนี ้ กำรจัดหำ
เงินทุนเพิ่มเติมจำกส่วนของทุนโดยกำรเสนอขำยหุ้นให้ แก่ประชนชนก็มีสว่ นช่วยลดภำระหนี ้และควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวน
ของอัตรำดอกเบี ้ยเช่นเดียวกัน ดังนัน้ บริ ษัทมีควำมเชื่อมัน่ ว่ำควำมเสีย่ งดังกล่ำวจะไม่สง่ ผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนมำกนัก
3.2.2 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี ้
ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 และงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน
เท่ำกับ 33.99 ล้ ำนบำท 31.76 ล้ ำนบำท 43.01 ล้ ำนบำท และ 49.15 ล้ ำนบำท มีหนี ้สินหมุนเวียนเท่ำกับ 63.69 ล้ ำนบำท
72.26 ล้ ำนบำท 112.58 ล้ ำนบำท และ 126.27 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยบริ ษัทมีหนี ้สินหมุนเวียนสูงกว่ำสินทรัพย์หมุนเวียน
จำนวน 29.70 ล้ ำนบำท 40.50 ล้ ำนบำท 69.58 ล้ ำนบำท และ 77.12 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ และมีกระแสเงิ นสดจำกกำร
ดำเนินงำน เท่ำกับ 27.81 ล้ ำนบำท 38.26 ล้ ำนบำท 57.15 ล้ ำนบำท และ 16.44 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งสำเหตุของมูลค่ำ
หนี ้สินหมุนเวียนสูงกว่ำสินทรัพย์หมุนเวียน เกิดจำกบริ ษัทลงทุนขยำยจำนวนยำนพำหนะสำหรับขนส่งอย่ำงต่อเนื่องเพื่อ
รองรับควำมต้ องกำรใช้ บริ กำรของลูก ค้ ำ โดยในปี 2557 และงวด 3 เดือนปี 2558 บริ ษัทลงทุนขยำยจำนวนรถบัสโดยสำร
เท่ำกับ 25 คัน และ 13 คัน ตำมลำดับ โดยกำรลงทุนดังกล่ำว เป็ นกำรลงทุนผ่ำนกำรทำสัญญำเช่ำทำงกำรเงินหรื อสัญญำเช่ำ
ซื ้อยำนพำหนะ ซึง่ เงื่อนไขในกำรผ่อนชำระมีระยะเวลำประมำณ 4 – 5 ปี ขึ ้นกับเงื่อนไขของสถำบันกำรเงินแต่ละแห่ง โดยกำร
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ผ่อนชำระหนี ้ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินจะมีระยะเวลำสันกว่
้ ำอำยุกำรใช้ งำนของรถโดยสำรที่จะทยอยสร้ ำงรำยได้ ให้ กับ
บริ ษัท ส่งผลให้ ในช่วงกำรผ่อนชำระค่ำงวดรถ บริ ษัทจะมีสดั ส่วนกำรผ่อนชำระค่ำงวดรถที่ลงทุนต่อรำยได้ จำกกำรบริ กำร สูง
กว่ำสัดส่วนกำรสร้ ำงรำยได้ ของรถที่ลงทุนเพิ่มเติมต่อรำยได้ จำกกำรบริ กำร ซึ่งปั จจัยดังกล่ำวทำให้ เกิดข้ อสงสัยเกี่ยวกับ
ควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนต่อเนื่องของบริ ษัท และบริ ษัทอำจได้ รับควำมเสีย่ งจำกกำรผิดนัดชำระหนี ้ (Default Risk) หำก
ไม่มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนที่เพียงพอต่อหนี ้สินหมุนเวียนที่ถึงกำหนดชำระ
บริ ษัทตระหนักถึงควำมเสีย่ งดังกล่ำว และเพื่อเป็ นกำรลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว บริ ษัทได้ มีกำรพิจำรณำทำงเลือก
ในกำรระดมทุนหรื อกู้ยืมเงินโดยกำรออกเครื่ องมือทำงกำรเงิน อำทิ ตัว๋ แลกเงิน (Bill of Exchange) เป็ นต้ น เพื่อลดควำมเสี่ยง
จำกกำรขำดสภำพคล่องทำงกำรเงิน และใช้ เป็ นเงินหมุนเวียนในกิจกำร นอกจำกนี ้ มูลค่ำรำยได้ จำกสัญญำบริ กำรที่ทยอยรับรู้
เพิ่มขึ ้นเมื่อสัญญำเช่ำทำงกำรเงินดำเนินไประยะหนึ่งหรื อสิ ้นสุดลง โดยจำนวนหนี ้สินหมุนเวียนที่มีมลู ค่ำมำกกว่ำกระแสเงิน
สดจำกกำรดำเนินงำนในปี 2557 และงวด 3 เดือนปี 2558 เป็ นผลจำกบริ ษัทมีกำรลงทุนเพิ่มจำนวนรถโดยสำรเท่ำกับ 25 คัน
และ 13 คัน ตำมลำดับ เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจ ทังนี
้ ้ ที่ผำ่ นมำพบว่ำ บริ ษัทมีมลู ค่ำกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำน
มำกกว่ำต้ นทุนทำงกำรเงินมำโดยตลอด ทำให้ กิจกำรมีควำมเชื่อมัน่ ในกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
นอกจำกนี ้ กำรจัดหำเงินทุนจำกกำรเสนอขำยหุ้นแก่ประชำชนในครัง้ นี ้ จะเพิ่มปริ มำณเงินทุนหมุนเวียนในบริ ษัท
ให้ เพียงพอกับควำมต้ องกำรในแต่ละปี ดังนัน้ บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่ำจะได้ รับผลกระทบจำกควำมเสีย่ งดังกล่ำวไม่มำกนัก
3.3 ความเสี่ยงด้ านการบริหาร การจัดการ
3.3.1 ความเสี่ยงด้ านการพึ่งพิงผู้บริหารหลัก
บริ ษัทได้ ก่อตังขึ
้ ้นในปี 2548 โดยมีผ้ บู ริ หำรหลัก คือนำยปิ ยะ เตชำกูล ซึ่งมีประสบกำรณ์และชื่อเสียงในวงกำร
ธุรกิจมำนำนจนได้ สร้ ำงควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเชื่อมัน่ และควำมสัมพันธ์ อนั ดีกบั ทำงลูกค้ ำของบริ ษัท มำอย่ำงต่อเนื่อง ดังนัน้
กำรเปลีย่ นแปลงผู้บริ หำรหลัก จึงอำจส่งผลกระทบที่ทำให้ บริ ษัท ได้ รับควำมเสีย่ งในกำรดำเนินธุรกิจได้
บริ ษัทตระหนักถึงควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ ้น และกำหนดแนวทำงในกำรลดควำมเสี่ยงด้ วยกำรระบุขอบเขต
อำนำจหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบและอำนำจอนุมตั ิในแต่ละตำแหน่งและส่วนงำนอย่ ำงชัดเจน โดยมีกำรกระจำยอำนำจในกำร
บริ หำรและกำรจัดกำรอย่ำงเป็ นระบบผ่ำนผังอำนำจอนุมตั ิที่ได้ กำหนดไว้ สร้ ำงกรอบแนวทำงในกำรสร้ ำงบุคลำกรของบริ ษัท
ขึน้ มำทดแทนด้ ว ยกำรส่ง อบรมในหลัก สูต รต่ำ งๆเพื่ อ เพิ่ ม ควำมรู้ ควำมสำมำรถ รวมไปถึ ง มอบหมำยหน้ ำ ที่แ ละควำม
รับผิดชอบต่ำงๆให้ ผ้ ูมีควำมรู้ และควำมสำมำรถและพิจำรณำผลตอบแทนอย่ำงเหมำะสม เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในกำรปฏิบัติ
หน้ ำที่และลดกำรพึงพิงพนักงำนรำยใดรำยหนึ่งโดยเฉพำะ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบำยสรรหำบุคลำกรที่ควำมรู้ ควำมสำมำรถเข้ ำ
มำร่วมงำนกับบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับแผนธุรกิจอีกด้ วย ดังนัน้ บริ ษัทมัน่ ใจว่ำจะสำมำรถลดควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผู้บริ หำร
หลักและสร้ ำงบริ ษัทอย่ำงยัง่ ยืนโดยลดกำรพึง่ พิงกรรมกำรและผู้บริ หำรหลักได้
3.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
3.4.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอยู่ระหว่ างการยื่นคาขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
บริ ษัท มีควำมประสงค์จะเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนในครัง้ นี ้ก่อนที่จะได้ รับทรำบผลกำรพิจำรณำ
ของตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (“SET”) ในกำรรับหุ้นสำมัญของบริ ษัท เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (“mai”) ทังนี
้ ้ บริ ษัท ได้ ยื่นคำขอให้ รับหุ้นสำมัญของบริ ษัท เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แล้ ว เมื่อ
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วันที่ 7 เมษำยน 2558 โดยบริ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จำกัด ในฐำนะที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน ได้ พิจำรณำคุณสมบัติของ
บริ ษัท ในเบื ้องต้ นแล้ วเห็นว่ำ บริ ษัท และหุ้นสำมัญของบริ ษัท มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมข้ อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ เรื่ อง กำรรับหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้ วย
เกณฑ์กำไร (Profit test) ยกเว้ นคุณสมบัติเรื่ องกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อย ซึ่ง บริ ษัท จะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นสำมัญรำยย่อยไม่
น้ อยกว่ำ 300 รำย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 20 ของทุนชำระแล้ ว ดังนัน้ บริ ษัท ยังคงมีควำมไม่แน่นอนในกำรที่จะ
ได้ รับอนุญำตจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ ห้ นุ สำมัญของบริ ษัท เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ ผู้ลงทุนจึงยังคงมีควำมเสีย่ งเกี่ยวกับสภำพคล่องของหุ้นสำมัญของบริ ษัท ในตลำดรอง หำกหุ้นสำมัญของบริ ษัท ไม่ได้
รับอนุญำตให้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ เนื่องจำกไม่สำมำรถกระจำยหุ้นได้ ครบถ้ วนตำม
หลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะทำให้ บริ ษัท มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตำมข้ อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรื อผู้ลงทุน
อำจมีควำมเสีย่ งเกี่ยวกับกำรไม่ได้ รับผลตอบแทนจำกกำรขำยหุ้นได้ ตำมรำคำที่คำดกำรณ์ไว้
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