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6. โครงการในอนาคต
บริ ษัทมีนโยบำยพัฒ นำแผนกำรดำเนินงำนเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรให้ บริ กำรรถรับ -ส่งไม่ประจำทำง โดยมี
รำยละเอียดพอสังเขป ดังนี ้
1. ลงทุนรถเพื่อขยายกาลังการเดินรถ
บริ ษัทมีแผนกำรลงทุนขยำยจำนวนรถ เพื่อเพิ่มศัก ยภำพและควำมสำมำรถในกำรให้ บริ กำรให้ มำกขึ ้น โดย
ปั จจุบนั บริ ษัทมีรถบัส รถมินิบสั และรถตู้ของบริ ษัทที่ให้ บริ กำรรวมจำนวน 133 คัน แบ่งเป็ นรถบัส 123 คัน รถมินิบสั 2 คัน
และรถตู้จำนวน 8 คัน ซึ่งให้ บริ กำรลูกค้ ำกว่ำ 20 รำย ทังนี
้ ้ ภำยในปี 2560 บริ ษัทมีแผนทีจ่ ะเพิ่มจำนวนรถบัสเพื่อให้ บริ กำร
กับลูกค้ ำที่มีสญ
ั ญำกับบริ ษัทแล้ วจำนวน 15 คัน และมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนรถบัสอีก 30 คัน เพื่อรองรับลูกค้ ำรำยใหม่ที่มี
แนวโน้ มจะขยำยตัวเพิ่มขึ ้นในเขตอุตสำหกรรมภำคตะวันออก โดยบริ ษัทได้ เจรจำกับผู้ผลิตรถบัสรำยใหญ่ในต่ำงประเทศ
เพื่อศึกษำควำมเป็ นไปได้ ในกำรพัฒนำกำรประกอบตัวถังเพื่อลดระยะเวลำในกำรจัดหำรถ ซึง่ หำกกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
สำเร็ จ บริ ษัทจะสำมำรถขยำยธุรกิจได้ เร็ วขึ ้น และจะมีผลทำให้ ต้นทุนรถโดยสำรของบริ ษัทลดลงประมำณร้ อยละ 15 ของ
ต้ นทุนรถโดยสำรเดิม ซึ่งบริ ษัทคำดว่ำจะเจรจำแล้ วเสร็ จและเริ่ มดำเนินกำรได้ ภำยในปี 2559 และคำดว่ำจะใช้ แหล่งเงินทุน
ส่วนหนึง่ จำกกำรขอรับสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน ควบคูไ่ ปกับกำรใช้ เงินที่ได้ จำกกำรระดมทุนในครัง้ นี ้ประมำณ 55.00 ล้ ำน
บำท
2. พัฒนาศูนย์ อบรมและพัฒนาหลักสูตรนักขับ
บริ ษัทได้ ให้ ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพนักขับ ของบริ ษัท ควบคู่ไปกับกำรผลักดันและสนับสนุน ให้ นกั
ขับในส่วนของรถร่ วมบริ กำรเข้ ำรับกำรอบรมด้ วย เนื่องจำกนักขับถือเป็ นหัวใจของธุรกิจขนส่งที่ต้องสัมผัสกับผู้ใช้ บริ กำร
โดยตรง ทำงบริ ษัทจึงได้ จัดตังศู
้ นย์พฒ
ั นำนักขับที่จังหวัดระยอง เพื่อพัฒนำศักยภำพนักขับใน 2 ด้ ำนสำคัญ ได้ แก่ ด้ ำน
ควำมชำนำญทำงวิชำชีพ (Technical Skill) อำทิ ทักษะกำรควบคุมยำนยนต์ กำรซ่อมบำรุ ง กฎหมำยจรำจร มำรยำทใน
กำรขับรถ และกำรประเมินควำมเสีย่ งขณะขับ เป็ นต้ น และด้ ำนควำมชำนำญที่เกี่ยวข้ องกับทักษะกำรให้ บริ กำร (Soft Skill)
ซึง่ เป็ นลักษณะส่วนบุคคลที่สมั พันธ์กบั ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (Emotional Intelligence Quotient) อำทิ ทักษะกำรสือ่ สำร
กำรแก้ ปัญหำกรณีเกิดควำมขัดแย้ ง กำรจัดกำรกับอำรมณ์ของตัวเอง และกำรพัฒนำจิตสำนึกในกำรให้ บริ กำร เป็ นต้ น ซึ่ง
ทักษะเหล่ำนี ้อำจไม่เกี่ยวข้ องกับควำมชำนำญในกำรขับรถโดยตรง แต่เป็ นตัวผลักดันให้ กำรทำงำนประสบควำมสำเร็ จและ
ก้ ำวหน้ ำ โดยบริ ษัทได้ จดั ทำแผนและพัฒนำหลักสูตรนักขับมืออำชีพ ร่ วมกับผู้เชี่ยวชำญภำยนอก เพื่อนำมำใช้ กบั นักขับ
ของบริ ษัท รวมไปถึงกำรวำงแผนควำมก้ ำวหน้ ำทำงอำชีพ ทำงด้ ำนทักษะและผลตอบแทนให้ แก่บคุ คลำกรกลุม่ นี ้ด้ วย ทังนี
้ ้
บริ ษัทคำดว่ำจะนำเงินที่ได้ จำกกำรระดมทุนในครัง้ นี ้ไปลงทุนเพื่อพัฒนำศูนย์อบรมดังกล่ำวประมำณ 2.00 ล้ ำนบำท
3. พัฒนาเทคโนโลยีสาหรับการบริหารการเดินรถ
บริ ษัทอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรพัฒนำแอพพลิเคชัน่ สำหรับกำรบริ หำรกำรเดินรถ และจะดำเนินกำรติดตัง้ Tablet
บนรถเพื่อให้ นกั ขับใช้ ในกำรบันทึกข้ อมูลเวลำกำรเดินรถ จำนวนผู้โดยสำร และข้ อมูลอื่นๆ ผ่ำนระบบออนไลน์เพื่อส่งมำยัง
ศูนย์ควบคุมกำรเดินรถ และเพื่อรวบรวมข้ อมูลกำรเดินรถและรำยงำนให้ แก่ลกู ค้ ำทรำบทุกเดือนแทนกำรจดบันทึก โดยได้
ว่ำจ้ ำงโปรแกรมเมอร์ ในกำรพัฒนำโปรแกรมดังกล่ำวและในอนำคตจะทำกำรเชื่อมโยงข้ อมูลกับระบบ GPS Tracking ที่ใช้
อยูใ่ นปั จจุบนั โดยบริ ษัทได้ ลงทุนประมำณ 1.00 ล้ ำนบำท เพื่อดำเนินกำรพัฒนำเทคโนโลยีดงั กล่ำว และคำดว่ำจะสำมำรถ
ทดลองใช้ งำนได้ ในไตรมำส 2 ของปี 2558
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4. ปรับปรุ งศูนย์ ซ่อมบารุ งพืน้ ที่ชลบุรี
บริ ษัทได้ เล่งเห็นถึงควำมสำคัญในกำรซ่อมบำรุงซึง่ เป็ นต้ นทุนอย่ำงหนึง่ ของบริ ษัท ในระยะเวลำที่ผำ่ นมำบริ ษั ท
ได้ ทำกำรพัฒนำทักษะของทีมช่ำงซ่อมบำรุ งให้ มีควำมสำมำรถในกำรซ่อมบำรุ งระบบต่ ำงๆ ของรถอย่ำงครอบคลุม อำทิ
ระบบเครื่ องยนต์ ระบบส่งกำลัง และระบบปรับอำกำศ เป็ นต้ น จนในปั จจุบนั บริ ษัทมีควำมมัน่ ใจในควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ของทีมงำนซ่อมบำรุง ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีแผนที่จะดำเนินกำรลงทุนเพื่อสร้ ำงสถำนที่ซ่อมบำรุงให้ ได้ มำตรฐำน เพื่อให้ ทีมงำน
สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงเป็ นกำรลดค่ำใช้ จ่ำยในกำรซ่อมบำรุงที่ต้องว่ำจ้ ำงบุคคลภำยนอก และยัง
ถือเป็ นกำรสร้ ำงควำมมัน่ ใจในกำรใช้ รถเพื่อให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำ ซึง่ บริ ษัทคำดว่ำจะนำเงินที่ ได้ จำกกำรระดมทุนในครัง้ นี ้มำใช้
ลงทุนปรับปรุงศูนย์ซอ่ มบำรุงที่จงั หวัดชลบุรีประมำณ 4.00 ล้ ำนบำท
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