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16. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
16.1 ผลการดาเนินงาน
ภำพรวมกำรดำเนินงำนที่ผำ่ นมำ
บริ ษัทดำเนินธุรกิจให้ บริ กำรรถโดยสำรไม่ประจำทำง โดยให้ บริ กำรครอบคลุมพื ้นที่ในเขตภำคตะวันออก ได้ แก่
จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรำ ซึง่ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีลกู ค้ ำที่ให้ บริ กำรรวมกว่ำ 20 รำย
มีรถที่ให้ บริ กำรแบ่งตำมประเภท ดังนี ้
1. รถโดยสำรของบริ ษัท : หมำยถึงรถโดยสำรที่เป็ นทรั พย์ สินของบริ ษัท ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
บริ ษัทมีรถให้ บริ กำรรวมทังสิ
้ ้นจำนวน 133 คัน ประกอบด้ วย รถบัสจำนวน 123
คัน รถมินิบสั จำนวน 2 คัน และรถตู้จำนวน 8 คัน
2. รถโดยสำรร่วมบริ กำร : หมำยถึงรถโดยสำรจำกพันธมิตรรถร่ วมของบริ ษัท ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
บริ ษั ทมี พัน ธมิต รรถร่ วมบริ ก ำร 80 รำย โดยแต่ละวัน จะมีจ ำนวนรถร่ วมที่
ให้ บริ กำรแตกต่ำงกันตำมควำมต้ องกำรส่วนเพิ่มที่นอกเหนือจำกสัญญำของ
ลูกค้ ำ ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 มีจำนวนรถร่ วมที่ให้ บริ กำรทังสิ
้ ้น 94 คัน
แบ่งเป็ นรถบัสจำนวน 12 คัน และรถตู้จำนวน 82 คัน ทังนี
้ ้ หำกลูกค้ ำต้ องกำร
เปลี่ยนแปลงจ ำนวนรถที่ จะใช้ บ ริ กำร อำทิ กำรเพิ่ม /ลดกะกำรทำงำน ลูกค้ ำ
จะต้ องแจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวมำยังบริ ษัทล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 1 วัน ทังนี
้ ้
ในจำนวนรถตู้ร่วมบริ กำร ปั จจุบนั บริ ษัทมีรถตู้ร่วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทรถ
ส่วนบุคคลรวม 59 รำย คิ ดเป็ นจำนวนรถตู้เ ท่ำกับ 67 คัน โดยเมื่อวันที่ 20
กรกฎำคม 2558 บริ ษัทได้ มีหนังสือถึงรถตู้ร่วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทส่วน
บุคคลทุกรำย เพื่อขอระงับกำรว่ำจ้ ำงจนกว่ำจะดำเนินกำรจดทะเบียนเป็ นรถ
โดยสำรไม่ประจำทำงแล้ วเสร็ จ รวมทังได้
้ มีหนังสือถึงลูกค้ ำที่บริ ษัทให้ บริ กำรผ่ำน
รถร่ วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคล เพื่อขอชะลอกำรให้ บริ กำร โดย
หนังสือดังกล่ำวทังสองฉบั
้
บมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2558 เป็ นต้ นไป
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตำมนโยบำยของบริ ษัทเกี่ยวกับกำรใช้ รถร่วมบริ กำร ซึง่ ต้ องจด
ทะเบียนเป็ นรถโดยสำรไม่ประจำทำงเท่ำนัน้ (รำยละเอียดเพิ่มเติมหัวข้ อ 16.3
ปั จจัยที่อำจมีผลต่อกำรดำเนินงำนหรื อฐำนะทำงกำรเงินในอนำคต)
สำหรับภำพรวมกำรดำเนินงำนของบริ ษัทตังแต่
้ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 3 เดือน สิ ้นสุด 31 มีนำคม
2558 บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรถโดยสำรไม่ประจำทำงจำนวน 170.95 ล้ ำนบำท 206.14 ล้ ำนบำท 234.31 ล้ ำน
บำท และ 63.77 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยมีอตั รำกำรเติบโตเฉลี่ย (Compound Average Growth Rate) สำหรับช่วง 3 ปี
ดังกล่ำวประมำณร้ อยละ 17.07 แบ่งเป็ นรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรถโดยสำรของบริ ษัทเท่ำกับ 103.74 ล้ ำนบำท 135.07
ล้ ำนบำท 161.95 ล้ ำนบำท และ 45.24 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ และมีรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรถโดยสำรร่ วมบริ กำรเท่ำกับ
67.21 ล้ ำนบำท 71.07 ล้ ำนบำท 72.36 ล้ ำนบำท และ 18.53 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยบริ ษัทมีแนวโน้ มสัดส่วนรำยได้ จำก
กำรให้ บริ กำรด้ วยรถโดยสำรของบริ ษัทต่อรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรวมเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องตลอดช่วง 3 ปี ที่ผ่ำนมำ ทังนี
้ ้
บริ ษัทไม่มีนโยบำยเพิ่มกำรลงทุนในรถตู้ของบริ ษัท และมีนโยบำยกำรกำหนดสัดส่วนกำรให้ บริ กำรระหว่ำงรถโดยสำรของ
บริ ษัทและรถโดยสำรร่ วมบริ กำรที่ประมำณร้ อยละ 70 และ ร้ อยละ 30 ของรำยได้ จำกกำรบริ กำร ซึ่งบริ ษัทจะลงทุนซื ้อ
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ยำนพำหนะสำหรับขนส่ง ก็ต่อเมื่อมีควำมเป็ นไปได้ ที่แน่นอนว่ำจะได้ รับงำนจำกลูกค้ ำเท่ำนัน้ ทังนี
้ ้ ลูกค้ ำกว่ำร้ อยละ 60
ของทำงบริ ษัทเกิดจำกกำรติดต่อเข้ ำมำโดยตรงเพื่อขอรับกำรบริ กำรเดินรถโดยสำรรับ-ส่งพนักงำน
รายได้
บริ ษัทมีรำยได้ รวมในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 171.08
ล้ ำนบำท 206.88 ล้ ำนบำท 235.01 ล้ ำนบำท และ 63.95 ล้ ำนบำท โดยแบ่งเป็ นรำยได้ จำกกำรบริ กำรเท่ำกับ 170.95 ล้ ำน
บำท 206.14 ล้ ำนบำท 234.31 ล้ ำนบำท และ 63.77 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 99.92 ร้ อยละ 99.64 ร้ อยละ 99.70 และ
ร้ อยละ 99.72 ของรำยได้ รวม และรำยได้ อื่น อำทิ รำยกำรดอกเบี ้ยรับ รำยกำรกำไรจำกกำรขำยทรัพย์สนิ รอตัดบัญชี ซึง่ เกิด
จำกกำรทำรำยกำรขำยยำนพำหนะแล้ วเช่ำกลับ (Sale and Leaseback) เป็ นต้ น โดยรำยได้ อื่นในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
และ งวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 0.13 ล้ ำนบำท 0.74 ล้ ำนบำท 0.70 ล้ ำนบำท และ 0.18 ล้ ำนบำท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.08 ร้ อยละ 0.36 ร้ อยละ 0.30 และร้ อยละ 0.28 ของรำยได้ รวม ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ สำมำรถอธิบำยกำร
เปลีย่ นแปลงรำยได้ ของกิจกำรได้ ดังนี ้
ตำรำงแสดงรำยได้ จำกกำรให้ บริกำรเดินรถโดยสำรแยกตำมประเภทในปี 2555 ถึงปี 2557
และงวด 3 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558
2555
ล้ านบาท

ร้ อยละ

2556
(ปรับปรุ งใหม่ )
ล้ านบาท ร้ อยละ

2557
(ปรับปรุ งใหม่ )
ล้ านบาท ร้ อยละ

งวด 3 เดือน
ปี 2557
ล้ านบาท ร้ อยละ

งวด 3 เดือน
ปี 2558
ล้ านบาท ร้ อยละ

รายได้ จากการบริการ
1. รถโดยสำรของบริษัท
103.74 60.68%
135.07 65.52%
161.95 69.12%
36.01 66.95%
45.24
1.1 รถบัส
97.73 57.17%
129.72 62.93%
156.33 66.72%
34.89 64.87%
43.86
1.2 รถมิ นิบสั
0.79
0.46%
0.23
0.11%
1.40
0.60%
0.28
0.52%
0.35
1.3 รถตู้
5.22
3.05%
5.13
2.49%
4.23
1.80%
0.84
1.56%
1.03
2. รถโดยสำรร่วมบริกำร
67.21 39.32%
71.07 34.48%
72.36 30.88%
17.77 33.05%
18.53
53.78 100.00%
63.77
รวมรายได้ จากการบริการ
170.95 100.00%
206.14 100.00%
234.31 100.00%
0.13
0.74
0.70
0.17
0.18
รายได้ อ่ นื
หมำยเหตุ : บริษัทได้ มีหนังสือถึงรถตู้ร่วมบริกำรทุกรำย ที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคล รวมจำนวน 59 รำย คิดเป็ นจำนวนรถตู้เท่ำกับ 67 คัน
เพื่อขอระงับกำรว่ำจ้ ำงจนกว่ำจะดำเนินกำรจดทะเบียนเป็ นรถโดยสำรไม่ประจำทำงแล้ วเสร็ จ รวมทังได้
้ มีหนังสือถึงลูกค้ ำที่บริ ษัท
ให้ บริกำรผ่ำนรถร่วมบริกำรที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคล เพื่อขอชะลอกำรให้ บริกำร โดยหนังสือดัง กล่ำวทังสองฉบั
้
บมีผลบังคับ
ใช้ ตงแต่
ั ้ วันที่ 1 สิงหำคม 2558 เป็ นต้ นไป ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตำมนโยบำยของบริ ษัทเกี่ยวกับกำรใช้ รถร่วมบริ กำร ซึ่งต้ องจด
ทะเบียนเป็ นรถโดยสำรไม่ประจำทำงเท่ำนัน้ (รำยละเอียดเพิ่มเติมหัวข้ อ 16.3 ปั จจัยที่อำจมีผลต่อกำรดำเนินงำนหรื อฐำนะทำง
กำรเงินในอนำคต)

รำยได้ จำกกำรบริ กำร
บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรบริ กำรในปี 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 โดยแบ่งเป็ น 1) รำยได้ จำกกำรบริ กำรที่
เกิดจำกรถโดยสำรของบริ ษัทเท่ำกับ 103.74 ล้ ำนบำท 135.07 ล้ ำนบำท 161.95 ล้ ำนบำท และ 45.24 ล้ ำนบำท หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 60.68 ร้ อยละ 65.52 ร้ อยละ 69.12 และร้ อยละ 70.94 ของรำยได้ จำกกำรบริ กำรรวม ตำมลำดับ และ 2) รำยได้
จำกกำรบริ กำรที่เกิดจำกรถโดยสำรร่ วมบริ กำรเท่ำกับ 67.21 ล้ ำนบำท 71.07 ล้ ำนบำท 72.36 ล้ ำนบำท และ 18.53 ล้ ำน
บำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 39.32 ร้ อยละ 34.48 ร้ อยละ 30.88 และร้ อยละ 29.06 ของรำยได้ จำกกำรบริ กำรรวม ตำมลำดับ
หน้ ำที่ 16 – 2

70.94%
68.76%
0.56%
1.62%
29.06%
100.00
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ซึง่ จำนวนรถโดยสำรของบริ ษัทที่ให้ บริ กำรสำหรับลูกค้ ำแต่ละรำย จะมีจำนวนตังแต่
้ 4 คันถึง 16 คัน (ส่วนใหญ่เป็ นรถบัส
โดยสำร) ในขณะที่ จำนวนรถโดยสำรร่ วมบริ กำรที่ให้ บริ กำรสำหรับลูกค้ ำแต่ละรำยมีจำนวนตังแต่
้ 3 คันถึง 23 คัน (ส่วน
ใหญ่เป็ นรถตู้ร่วมบริ กำร) ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กับควำมต้ องกำรของลูกค้ ำเป็ นหลัก โดยบริ ษัทจะลงทุนเพิ่มจำนวนรถโดยสำรของ
บริ ษัท ก็ตอ่ เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ คอ่ นข้ ำงแน่นอนว่ำจะได้ รับงำนจำกลูกค้ ำ
ในปี 2555 บริ ษัทมีจำนวนรถโดยสำรของบริ ษัทที่ให้ บริ กำร เท่ำกับ 74 คัน แบ่งเป็ นรถบัส 67 คัน รถมินิบสั 1
คัน และรถตู้ 6 คัน โดยมีรถร่ วมบริ กำรที่เป็ นพันธมิตรกับบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 เท่ำกับ 73 คัน แบ่งเป็ นรถบัส
13 คัน และรถตู้ 60 คัน ซึ่งในปี 2555 บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรบริ กำร เท่ำกับ 170.95 ล้ ำนบำท โดยเกิดจำกกำรให้ บริ กำร
ด้ วยรถโดยสำรของบริ ษัทเท่ำกับ 103.74 ล้ ำนบำท และรถโดยสำรร่ วมบริ กำรเท่ำกับ 67.21 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นสัดส่วน
ต่อรำยได้ จำกกำรบริ กำรเท่ำกับร้ อยละ 60.68 และร้ อยละ 39.32 ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ ในปี 2555 บริ ษัทมีสญ
ั ญำให้ บริ กำรกับ
ลูกค้ ำทังสิ
้ ้น 19 รำย โดยมีลกู ค้ ำจำนวน 18 รำยทีใ่ ช้ บริ กำรต่อเนื่องถึงปั จจุบนั
ในปี 2556 บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรบริ กำร เท่ำกับ 206.14 ล้ ำนบำท โดยแบ่งเป็ นรำยได้ ที่เกิดจำกรถโดยสำร
ของบริ ษัทเท่ำกับ 135.07 ล้ ำนบำท และรำยได้ ที่เกิดจำกรถโดยสำรร่ วมบริ กำรเท่ำกับ 71.07 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
65.52 และร้ อยละ 34.48 ของรำยได้ จำกกำรบริ กำร ตำมลำดับ ซึ่งในปี 2556 บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรบริ กำรเพิ่มขึ ้นจำกปี
2555 เท่ำกับ 35.19 ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 20.58 เมื่อเทียบกับปี 2555 โดยเกิดจำกกำรเพิ่มขึ ้นของรำยได้
จำกรถโดยสำรของบริ ษัทเท่ำกับ 31.33 ล้ ำนบำท (เพิ่มขึ ้นจำกรถบัสโดยสำรบริ ษัทเท่ำกับ 31.99 ล้ ำนบำท ในขณะที่กำร
ให้ บริ กำรด้ วยรถมินิบสั และรถตู้ของบริ ษัทมีรำยได้ ลดลงเท่ำกับ 0.65 ล้ ำนบำท) และเกิดจำกกำรเพิ่มขึ ้นของรำยได้ จำกรถ
โดยสำรร่ วมบริ กำรเท่ำกับ 3.86 ล้ ำนบำท ทังนี
้ ้ กำรเพิ่มขึ ้นของรำยได้ ในปี 2556 เป็ นผลจำกปริ มำณควำมต้ องกำรใช้ ร ถ
โดยสำรรับ-ส่งพนักงำนของลูกค้ ำสูงขึ ้น แม้ ว่ำจำนวนลูกค้ ำจะเพิ่มขึ ้นจำกปี 2555 เพียง 2 รำย (จำกจำนวนลูกค้ ำ 19 รำย
เป็ น 21 รำย) ทำให้ บริ ษัทลงทุนซื ้อรถโดยสำรเพิ่มเพื่อรองรับควำมต้ องกำรใช้ บริ กำรที่เพิ่มขึ ้น จำกเดิมที่มีจำนวนรถโดยสำร
ให้ บริ กำรเท่ำกับ 74 คันในปี 2555 เป็ นเท่ำกับ 95 คันในปี 2556 ทังนี
้ ้ กำรเพิ่มขึ ้นของรำยได้ จำกกำรบริ กำรด้ วยรถร่ วม
บริ กำรในปี 2556 เป็ นผลจำกกำรปรับเพิ่มค่ำบริ กำรในบำงเส้ นทำงกับลูกค้ ำเพื่อให้ สอดคล้ องกับค่ำบริ กำรในท้ องตลำด
ในปี 2557 บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรบริ กำร เท่ำกับ 234.31 ล้ ำนบำท โดยแบ่งเป็ นรำยได้ ที่เกิดจำกรถโดยสำร
ของบริ ษัทเท่ำกับ 161.95 ล้ ำนบำท และรำยได้ ที่เกิดจำกรถโดยสำรร่ วมบริ กำรเท่ำกับ 72.36 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
69.12 และร้ อยละ 30.88 ของรำยได้ จำกกำรบริ กำรรวม ตำมลำดับ โดยในปี 2557 บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรบริ กำรเพิ่มขึ ้น
จำกปี 2556 เท่ำกับ 28.17 ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 13.67 เมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจำกบริ ษัทปรับเพิ่มอัตรำ
ค่ำบริ กำรสำหรับกำรให้ บริ กำรเดินรถรับ-ส่งพนักงำนบำงสำย ซึ่งเป็ นกำรปรับรำคำเพื่อให้ สอดคล้ องกับค่ำบริ กำรทัว่ ไปใน
ท้ องตลำด ทำให้ รำยได้ จำกรถโดยสำรของบริ ษัท เพิ่มขึ ้นเท่ำกับ 26.88 ล้ ำนบำท และรำยได้ จำกรถโดยสำรร่ วมบริ กำร
เพิ่มขึ ้นเท่ำกับ 1.29 ล้ ำนบำท นอกจำกนี ้ กำรเพิ่มขึ ้นของรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรด้ วยรถโดยสำรของบริ ษัท ยังเกิดจำก
ลูกค้ ำเพิ่มกำรใช้ บริ กำรรถบัสโดยสำรของบริ ษัท ทำให้ ในปี 2557 บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรถบัสโดยสำรของบริ ษัท
เพิ่มขึ ้นเท่ำกับ 26.61 ล้ ำนบำท ในขณะที่รถมินิบสั มีรำยได้ เพิ่มขึ ้นเท่ำกับ 1.17 ล้ ำนบำท ในขณะที่ รถตู้มีรำยได้ ลดลง
เท่ำกับ 0.90 ล้ ำนบำท โดยในปี 2557 บริ ษัทได้ ลงทุนซื ้อรถโดยสำรเพิ่มจำกปี 2556 อีกจำนวน 25 คัน ซึ่งเป็ นรถบัสใหม่
ทังหมด
้
(ตังแต่
้ ปี 2557 บริ ษัทไม่มีนโยบำยซื ้อคัซซีและอะไหล่ใช้ แล้ วมำประกอบเป็ นคัซซีและเครื่ องยนต์ที่สมบูรณ์อีกต่อไป)
ทำให้ บริ ษัทมีรถโดยสำรที่เป็ นทรัพย์สนิ ของบริ ษัทเพื่อให้ บริ กำรรวมทังสิ
้ ้น 120 คัน แบ่งเป็ นรถบัสจำนวน 110 คัน รถมินิบสั
จำนวน 2 คัน และรถตู้จำนวน 8 คัน ซึง่ กำรเพิ่มจำนวนรถโดยสำรดังกล่ำว เป็ นผลจำกกำรมีปริ มำณควำมต้ องกำรใช้ บริ กำร
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ของลูกค้ ำรำยเดิมที่เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มีนโยบำยขยำยกำรลงทุนในรถตู้ของบริ ษัทเพิ่มเติม จำกเหตุผลด้ ำนควำมคุ้มค่ำ
ในกำรลงทุน
สำหรับ งวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรบริ กำร เท่ำกับ 63.77 ล้ ำนบำท
โดยแบ่งเป็ นรำยได้ ที่เกิดจำกรถโดยสำรของบริ ษัทเท่ำกับ 45.24 ล้ ำนบำท และรำยได้ ที่เกิดจำกรถโดยสำรร่วมบริ กำรเท่ำกับ
18.53 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 70.94 และร้ อยละ 29.06 ของรำยได้ จำกกำรบริ กำรรวม ตำมลำดับ โดยเพิ่มขึ ้นจำกช่วง
เดียวกันของปี ก่อนหน้ ำคิดเป็ นร้ อยละ 18.57 ทังนี
้ ้ ในเดือนมีนำคม 2558 บริ ษัทได้ ลงทุนซื ้อรถโดยสำรเพิ่มอีกจำนวน 13
คันเพื่อรองรับควำมต้ องกำรใช้ บริ กำรของลูกค้ ำ จึงทำให้ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีจำนวนรถโดยสำรที่เป็ น
ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทเพื่อให้ บริ กำรรวมทังสิ
้ ้น 133 คัน แบ่งเป็ นรถบัสจำนวน 123 คัน รถมินิบสั จำนวน 2 คัน และรถตู้จำนวน
8 คัน ในขณะที่รถร่ วมบริ กำรที่ให้ บริ กำรมีจำนวนเท่ำ กับ 94 คัน แบ่งเป็ นรถบัสร่ วมบริ กำร 12 คัน และรถตู้ร่วมบริ กำร 82
คัน ทังนี
้ ้ ในจำนวนรถตู้ร่วมบริ กำร ปั จจุบนั บริ ษัทมีรถตู้ร่วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทรถส่วนบุคคลรวม 59 รำย คิดเป็ น
จำนวนรถตู้เท่ำกับ 67 คัน โดยเมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2558 บริ ษัทได้ มีหนังสือถึงรถตู้ร่วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทส่วน
บุคคลทุกรำย เพื่อขอระงับกำรว่ำจ้ ำงจนกว่ำจะดำเนินกำรจดทะเบียนเป็ นรถโดยสำรไม่ประจำทำงแล้ วเสร็ จ รวมทังได้
้ มี
หนังสือถึงลูกค้ ำที่บริ ษัทให้ บริ กำรผ่ำนรถร่วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคล เพื่อขอชะลอกำรให้ บริ กำร โดยหนังสือ
ดังกล่ำวทังสองฉบั
้
บมีผ ลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2558 เป็ นต้ นไป ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตำมนโยบำยของบริ ษัท
เกี่ยวกับกำรใช้ รถร่วมบริ กำร ซึง่ ต้ องจดทะเบียนเป็ นรถโดยสำรไม่ประจำทำงเท่ำนัน้ (รำยละเอียดเพิ่มเติมหัวข้ อ 16.3 ปั จจัย
ที่อำจมีผลต่อกำรดำเนินงำนหรื อฐำนะทำงกำรเงินในอนำคต)
รายได้ อ่ ืน
บริ ษัทมีรำยได้ อื่นในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 และงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ
0.13 ล้ ำนบำท 0.74 ล้ ำนบำท 0.70 ล้ ำนบำท และ 0.18 ล้ ำนบำท ซึ่งรำยได้ อื่นประกอบด้ วย รำยกำรดอกเบี ้ยรับ รำยกำร
กำไรจำกกำรขำยทรัพย์สนิ รอตัดบัญชี ซึง่ เกิดจำกกำรทำรำยกำรขำยยำนพำหนะแล้ วเช่ำกลับ (Sale and Leaseback) ใน
อดีต โดยปี 2555 ถึงปี 2557 และงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีกำไรจำกกำรขำยทรัพย์สนิ รอตัดบัญชี
เท่ำกับ 0.05 ล้ ำนบำท 0.54 ล้ ำนบำท 0.62 ล้ ำนบำท และ 0.16 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ซึง่ กำรทำ Sale and lease back ของ
บริ ษัทในอดีต มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภำพคล่องทำงกำรเงิน สำหรับรองรับกำรขยำยกำรลงทุนในยำนพำหนะสำหรับขนส่ง
เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรใช้ บริ กำรของลูกค้ ำที่เพิ่มขึ ้น โดยในปี 2557 บริ ษัทออกเครื่ องมือทำงกำรเงินได้ แก่ ตัว๋ แลกเงิน
จำนวน 20.00 ล้ ำนบำท ทำให้ บริ ษัทมีสภำพคล่องทำงกำรเงินเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ ในปี 2557 บริ ษัทไม่มีกำรทำ Sale and
lease back นอกจำกนี ้ กำรเข้ ำระดมทุนจำกกำรเสนอขำยหุ้นในครัง้ นี ้จะช่วยเสริ มสภำพคล่องให้ กบั บริ ษัท ทำให้ บริ ษัทไม่
มีนโยบำยทำ Sale and lease back แล้ ว
ต้ นทุนบริการและกาไรขัน้ ต้ น
ต้ นทุนบริ กำรประกอบด้ วย ต้ นทุนบริ กำรของรถโดยสำรบริ ษัท อำทิ ค่ำ นำ้ มันเชื อ้ เพลิง เงิ นเดือนและ
สวัสดิกำรพนักงำน ค่ำเสือ่ มรำคำ ค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับรถยนต์ และค่ำเบี ้ยประกันภัย เป็ นต้ น และต้ นทุนค่ำรถร่ วมบริ กำร โดย
บริ ษัทมีต้นทุนบริ กำรในปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 และงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 141.04 ล้ ำน
บำท 169.20 ล้ ำนบำท 189.92 ล้ ำนบำท และ 49.92 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 82.50 ร้ อยละ 82.08 ร้ อยละ 81.06 และ
ร้ อยละ 78.29 ของรำยได้ จำกกำรบริ กำร ตำมลำดับ โดยกำรปรับตัวลดลงของอัตรำส่วนต้ นทุนบริ กำรต่อรำยได้ จำกกำร
บริ กำรอย่ำงต่อเนื่อง เป็ นผลจำกบริ ษัทสำมำรถบริ หำรจัดกำรต้ นทุนค่ำรถร่ วมบริ กำรมีประสิทธิ ภำพเพิ่มขึ ้น กำรปรับตัว
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ลดลงของค่ำน ้ำมันเชือ้ เพลิง ของผู้จำหน่ำยน ้ำมันและกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริ หำรจัดกำรกำรใช้ น ้ำมันที่ดีขึ ้น จำก
สัดส่วนต้ นทุนค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงต่อรำยได้ ของรถบริ ษัทจำกร้ อยละ 34.25 ในปี 2555 เป็ นร้ อยละ 34.36 ในปี 2556 ร้ อยละ
32.48 ในปี 2557 และร้ อยละ 27.73 ในงวด 3 เดือนปี 2558 รวมถึงกำรมีประสบกำรณ์ ในธุรกิจมำอย่ำงยำวนำนที่ทำให้
บริ ษัทสำมำรถควบคุมต้ นทุนที่เกิดจำกรำยกำรค่ำใช้ จ่ำยเกี่ย วกับรถให้ อยู่ในระดับใกล้ เคียงกันตลอดระยะเวลำ 3 ปี ที่ผ่ำน
มำ แม้ วำ่ บริ ษัทจะลงทุนเพิ่มปริ มำณรถอย่ำงต่อเนื่องจำก 74 คันในปี 2555 เป็ น 95 คันในปี 2556 เป็ น 120 คันในปี 2557
และเป็ น 133 คันในงวด 3 เดือนปี 2558 ซึ่งมีผลทำให้ ต้นทุนบริ กำรจำกรำยกำรค่ำเสื่อมรำคำ เงิน เดือนและสวัสดิกำร
พนักงำน และค่ำเบี ้ยประกันภัยเพิ่มขึ ้น ก็ตำม
ในปี 2555 บริ ษัทมีต้นทุนบริ กำรเท่ำกับ 141.04 ล้ ำนบำท ซึ่งเกิดจำกต้ นทุนบริ กำรของรถโดยสำรบริ ษัท
เท่ำกับ 78.11 ล้ ำนบำท และต้ นทุนค่ำรถร่ วมบริ กำรเท่ำกับ 62.93 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 55.38 และร้ อยละ 44.62
ของต้ นทุนบริ กำรในปี 2555 ตำมลำดับ โดยรำยกำรหลักของต้ นทุนบริ กำรรถโดยสำรของบริ ษัท ได้ แก่ ค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง
ค่ำเสือ่ มรำคำ เงินเดือนและสวัสดิกำรของพนักงำน ค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับรถยนต์ และค่ำเบี ้ยประกันภัย
ในปี 2556 บริ ษัทมีต้นทุนบริ กำรเท่ำกับ 169.20 ล้ ำนบำท โดยเพิ่มขึ ้นจำกปี 2555 เท่ำกับ 28.16 ล้ ำนบำท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 19.96 เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งเกิ ดจำกกำรเพิ่มขึน้ ของค่ำนำ้ มันเชื อ้ เพลิง เงิ นเดือนและสวัสดิกำร
พนักงำน และค่ำเบี ้ยประกันภัย ที่เพิ่มขึ ้นเท่ำกับ 16.53 ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 30.78 เมื่อเทียบกับปี 2555
โดยเป็ นผลจำกกำรเพิ่มขึ ้นของปริ มำณกำรให้ บริ กำรลูกค้ ำ รวมถึงกำรเพิ่มจำนวนพนักงำนเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจ
ในขณะที่ปี 2556 บริ ษัทมีค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์ลดลงจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำซำกของยำนพำหนะสำหรับขนส่งเพื่อ
สะท้ อนมูลค่ำที่แท้ จริ งของสินทรัพย์ให้ เหมำะสมยิ่งขึ ้น ซึง่ บริ ษัทได้ ปรับย้ อนหลังงบกำรเงินสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2555 ที่แสดงเป็ นข้ อมูลเปรี ยบเทียบสะท้ อนกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำซำกของยำนพำหนะสำหรับขนส่ง ซึ่งผลสะสมของกำร
เปลีย่ นแปลงดังกล่ำวถูกบันทึกเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ในปี 2556 บริ ษัทมี
ต้ นทุนค่ำรถร่วมบริ กำรเท่ำกับ 64.64 ล้ ำนบำท ซึง่ เพิ่มขึ ้นจำกปี 2555 เท่ำกับ 1.71 ล้ ำนบำท ทังนี
้ ้ กำรเพิ่มขึ ้นดังกล่ำวเกิด
จำกควำมต้ องกำรใช้ รถโดยสำรร่วมบริ กำรของลูกค้ ำที่เพิ่มขึ ้น
ปี 2557 บริ ษัทมีต้นทุนบริ กำรเท่ำกับ 189.92 ล้ ำนบำท โดยเพิ่มขึ ้นจำกปี 2556 เท่ำกับ 20.72 ล้ ำนบำท
หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 12.25 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งเกิดจำกกำรเพิ่มขึ ้นของรำยกำรค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง ค่ำเสื่อมรำคำ
เงินเดือนและสวัสดิกำรพนักงำน ค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับรถยนต์ และค่ำเบี ้ยประกันภัย ที่ปรับตัวเพิ่มตำมกำรเพิ่มขึ ้นของจำนวน
รถของบริ ษัทที่ให้ บริ กำรดังที่กล่ำวข้ ำงต้ น โดยเพิ่มขึ ้นเท่ำกับ 23.04 ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 23.16 เมื่อเทียบ
กับปี 2556 ทังนี
้ ้ ในปี 2557 บริ ษัทมีต้นทุนค่ำรถร่ วมบริ กำรลดลงเท่ำกับ 1.95 ล้ ำนบำท เนื่องจำกควำมต้ องกำรใช้ รถร่ วม
บริ กำรของลูกค้ ำลดลงในปี ดังกล่ำว
สำหรับ งวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีต้นทุนบริ กำรเท่ำกับ 49.92 ล้ ำนบำท โดยเพิ่มขึ ้น
จำกงวดเดียวกันของปี 2557 คิดเป็ นร้ อยละ 16.59 ซึ่งเกิดจำกกำรเพิ่มขึ ้นของรำยกำรค่ำน ้ำมันเชือ้ เพลิง ค่ำเสื่อมรำคำ
เงินเดือนและสวัสดิกำรพนักงำน ค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับรถยนต์ และค่ำเบี ้ยประกันภัย ที่ปรับตัวเพิ่มตำมกำรเพิ่มขึ ้นของจำนวน
รถของบริ ษัทที่ให้ บริ กำรดังที่กล่ำวข้ ำงต้ น รวมถึงค่ำเสื่อมรำคำของรถใหม่จำนวน 13 คันที่บริ ษัทฯจัดหำมำในรอบ
ระยะเวลำดังกล่ำวและจะเริ่ มให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษำยน 2558 เป็ นต้ นไป
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กาไรขัน้ ต้ น /
อัตรากาไรขัน้ ต้ น
รถโดยสำรของบริษัท
รถโดยสำรร่วมบริกำร
กาไรขัน้ ต้ นรวม

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

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 56
(ปรับปรุ งใหม่ )
ล้ านบาท
%
30.51 22.59%
6.43 9.05%
36.94 17.92%

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 57
งวด 3 เดือน
(ปรับปรุ งใหม่ )
ปี 2558
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
11.35 25.08%
34.72 21.44%
2.50 13.47%
9.67 13.37%
44.39 18.94%
13.85 21.71%

ที่มำ : ข้ อมูลจำกบริ ษัท

ในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีกำไรขันต้
้ นเท่ำกับ
29.92 ล้ ำนบำท 36.94 ล้ ำนบำท 44.39 ล้ ำนบำท และ 13.85 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรขันต้
้ นเท่ำกับร้ อยละ 17.50
ร้ อยละ 17.92 ร้ อยละ 18.94 และร้ อยละ 21.71 ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีแนวโน้ มอัตรำกำไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง
เป็ นผลจำก บริ ษัทสำมำรถบริ หำรต้ นทุนค่ำรถร่ วมบริ กำรได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ ้น รวมถึงกำรปรับตัวลดลงของค่ำ
น ้ำมันเชื ้อเพลิงของผู้จำหน่ำยน ้ำมันและกำรเพิ่มประสิทธิ ภำพในกำรบริ หำรจัดกำรกำรใช้ น ้ำมันที่ดีขึ ้น รวมถึงกำรบริ หำร
จัด กำรเกี่ ย วกับ รำยกำรค่ำ ใช้ จ่ ำ ยเกี่ ย วกับ รถที่ อ ยู่ใ นอัต รำใกล้ เ คี ย งกัน ต่อ เนื่ อ ง ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ก ำหนดอำยุก ำรใช้ ง ำน
ยำนพำหนะสำหรับขนส่งโดยประมำณเท่ำกับ 10 ปี
ในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีกำไรขันต้
้ นจำกกำร
ให้ บริ กำรรถโดยสำรของบริ ษัทเท่ำกับ 25.63 ล้ ำนบำท 30.51 ล้ ำนบำท 34.72 ล้ ำนบำท และ 11.35 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ น
อัตรำกำไรขันต้
้ นจำกกำรให้ บริ กำรรถโดยสำรของบริ ษัทเท่ำกับร้ อยละ 24.71 ร้ อยละ 22.59 ร้ อยละ 21.44 และร้ อยละ
25.08 ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่ำนมำ บริ ษัทมีแนวโน้ มอัตรำกำไรขันต้
้ นจำกกำรให้ บริ กำรด้ วยรถโดยสำรของบริ ษัท
ลดลงต่อเนื่อง เป็ นผลจำกกำรขยำยกำรลงทุนในจำนวนรถโดยสำรของบริ ษัท ที่เพิ่มขึ ้นจำกจำนวน 74 คันในปี 2555 เป็ น
จำนวน 95 คันในปี 2556 เป็ นจำนวน 120 คันในปี 2557 ทำให้ บริ ษัทมีต้นทุนบริ กำรเพิ่มขึ ้นจำกค่ำเสื่อมรำคำยำนพำหนะ
สำหรับขนส่งที่เพิ่มขึ ้นจำก 13.01 ล้ ำนบำทในปี 2555 เป็ น 18.51 ล้ ำนบำทในปี 2556 และเป็ น 24.49 ล้ ำนบำทในปี 2557
หรื อคิดเป็ นสัดส่วนค่ำเสื่อมรำคำยำนพำหนะสำหรับขนส่ง ต่อต้ นทุนบริ กำรเท่ำกับร้ อยละ 9.22 ร้ อยละ 10.94 และร้ อยละ
12.89 ตำมลำดับ นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังมีต้นทุนบริ กำรเพิ่มจำกรำยกำรเงินเดือนและสวัสดิกำรพนักงำนในส่วนงำนบริ กำรที่
เพิ่มขึน้ ตำมกำรเพิ่มจำนวนรถบริ กำรเพื่อรองรับควำมต้ องกำรของลูกค้ ำที่เพิ่มขึ ้นในแต่ละปี ทังนี
้ ้ สำหรับ งวด 3 เดือน
สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีอตั รำกำไรขันต้
้ นจำกกำรให้ บริ กำรด้ วยรถโดยสำรของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 25.09
โดยเป็ นผลจำกกำรลดลงของต้ นทุนน ้ำมันเชื ้อเพลิงเป็ นสำคัญ
ในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีกำไรขันต้
้ นจำกกำร
ให้ บริ กำรรถโดยสำรร่วมบริ กำรเท่ำกับ 4.28 ล้ ำนบำท 6.43 ล้ ำนบำท 9.67 ล้ ำนบำท และ 2.50 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นอัตรำ
กำไรขันต้
้ นจำกกำรให้ บริ กำรรถโดยสำรร่ วมบริ กำรเท่ำกับร้ อยละ 6.38 ร้ อยละ 9.05 ร้ อยละ 13.37 และร้ อยละ 13.47
ตำมลำดับ โดยในปี 2556 และในปี 2557 บริ ษัทมีอตั รำกำไรขึ ้นต้ นของรถโดยสำรร่ วมบริ กำรเพิ่มขึ ้น จำกกำรทยอยปรับ
เพิ่มค่ำบริ กำรกับทำงลูกค้ ำในบำงสำยที่ใช้ รถร่ วมบริ กำร เพื่อให้ ค่ำบริ กำรดังกล่ำวเป็ นไปตำมรำคำตลำด ซึ่งเป็ นผลทำให้
สัดส่วนต้ นทุนรถร่วมบริ กำรในปี 2557 ลดลงจำกปี ก่อนหน้ ำ โดยที่ผ่ำนมำ กำรให้ บริ กำรรับ-ส่งพนักงำนกับลูกค้ ำโดยใช้ รถ
ร่วมบริ กำร ถือเป็ นกำรป้องกันควำมเสีย่ งจำกกำรลงทุนในยำนพำหนะสำหรับขนส่งของบริ ษัทวิธีหนึ่ง สำหรับกรณีที่บริ ษัท
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ยังไม่มนั่ ใจว่ำลูกค้ ำจะใช้ บริ กำรกับบริ ษัทอย่ำงต่อเนื่อง กล่ำวคือ บริ ษัทยังคงมีนโยบำยเน้ นกำรให้ บริ กำรผ่ำนรถโดยสำร
ของบริ ษัทเป็ นหลัก
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
บริ ษัทมีค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31
มีนำคม 2558 เท่ำกับ 16.22 ล้ ำนบำท 18.77 ล้ ำนบำท 17.91 ล้ ำนบำท และ 6.72 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 9.48 ร้ อย
ละ 9.11 ร้ อยละ 7.64 และร้ อยละ 10.53 ของรำยได้ จำกกำรบริ กำร ตำมลำดับ โดยมีรำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงของ
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร ดังนี ้
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยประกอบด้ วย เงินเดือนและสวัสดิกำรพนักงำน ค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ ค่ำรับรอง
และค่ำใช้ จ่ำยในกำรเดินทำง โดยในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมี
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยเท่ำกับ 3.73 ล้ ำนบำท 4.38 ล้ ำนบำท 5.54 ล้ ำนบำท และ 1.86 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.18 ร้ อย
ละ 2.13 ร้ อยละ 2.36 และร้ อยละ 2.91 ของรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรวม ตำมลำดับ โดยค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยกว่ำร้ อยละ
90 เกิดจำกเงินเดือนและสวัสดิกำรพนักงำน
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรหลักประกอบด้ วย เงินเดือนและสวัสดิกำรพนักงำน ค่ำขำดทุนจำกกำรจำหน่ำย
ทรัพย์สนิ รอตัดบัญชี (จำกรำยกำรขำยและเช่ำกลับยำนพำหนะที่ใช้ ขนส่ง) ค่ำขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สิน (จำกกำร
จำหน่ำยยำนพำหนะที่ใช้ ขนส่ง) ค่ำที่ปรึกษำ ค่ำสอบบัญชี และค่ำสำธำรณูปโภค โดยในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด
3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีคำ่ ใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรเท่ำกับ 12.48 ล้ ำนบำท 14.39 ล้ ำนบำท 12.37 ล้ ำน
บำท และ 4.86 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7.30 ร้ อยละ 6.98 ร้ อยละ 5.28 และร้ อยละ 7.62 ของรำยได้ จำกกำรบริ กำร
ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรในปี 2556 เพิ่มขึ ้นจำกปี 2555 เท่ำกับ 1.90 ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ
15.24 เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึง่ เกิดจำกกำรเพิ่มขึ ้นของรำยกำรค่ำที่ปรึ กษำและค่ำสอบบัญชีเพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมในกำร
นำบริ ษัทเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์ และผลขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สินรอตัดจำหน่ำยที่เกิดจำกกำรทำ
รำยกำรขำยแล้ วเช่ำกลับของยำนพำหนะ ในขณะที่คำ่ ใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรในปี 2557 ลดลงจำกปี 2556 เท่ำกับ 2.02 ล้ ำน
บำท หรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 14.02 เมื่อเทียบกับปี 2556 โดยมีสำเหตุจำกกำรไม่มีผลขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สนิ รอ
ตัดบัญชีในปี ดังกล่ำว เนื่องจำกบริ ษัทไม่มีนโยบำยกำรทำรำยกำรขำยแล้ วเช่ำกลับของยำนพำหนะตังแต่
้ ปี 2557 เป็ นต้ นไป
แม้ ว่ำบริ ษัทจะมีค่ำใช้ จ่ำยเงินเดือนและสวัสดิกำรพนักงำน และค่ำตอบแทนกรรมกำรเพิ่มขึ ้นจำกปี 2556 คิดเป็ นร้ อยละ
37.08 ซึง่ เพิ่มขึ ้นตำมจำนวนพนักงำนเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของกิจกำร ทังนี
้ ้ สำหรับ งวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม
2558 บริ ษัทมีคำ่ ใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรเท่ำกับ 4.86 ล้ ำนบำท ซึง่ ประมำณร้ อยละ 48 ของค่ำใช้ จ่ำยเกิดจำกรำยกำรเงินเดือน
และสวัสดิกำรพนักงำน ทังนี
้ ้ บริ ษัทมี ค่ำใช้ จ่ำยเกิดจำกค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นเพียงครัง้ เดียว (OneTime Expense) ประมำณ
1.1 ล้ ำนบำท ซึ่งไม่ถือเป็ นค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นปกติในกำรดำเนินธุรกิจ อำทิ ค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดจำกกำรแปรสภำพเป็ นบริ ษัท
มหำชนและจดทะเบียนเพิ่มทุน และค่ำใช้ จ่ำยในกำรว่ำจ้ ำงนักคณิตศำสตร์ ประกันภัย เพื่อประเมินผลประโยชน์พนักงำน
เป็ นต้ น
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ต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนทำงกำรเงินประกอบด้ วย ดอกเบี ้ยเงินกู้ และดอกเบี ้ยจ่ำยจำกกำรขอรับ กำรสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ
จำกสถำบันทำงกำรเงินโดยกำรทำสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน โดยในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31
มีนำคม 2558 บริ ษัทมีต้นทุนทำงกำรเงินเท่ำกับ 8.11 ล้ ำนบำท 10.67 ล้ ำนบำท 15.21 ล้ ำนบำท และ 4.62 ล้ ำนบำท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 4.74 ร้ อยละ 5.18 ร้ อยละ 6.49 และร้ อยละ 7.25 ของรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรวม ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ กำร
เพิ่มขึ ้นของสัดส่วนต้ นทุนทำงกำรเงิน ต่อรำยได้ จำกกำรบริ กำรเป็ นผลจำกกำรลงทุนขยำยจำนวนรถโดยสำรผ่ำนกำรทำ
สัญญำเช่ำทำงกำรเงินเป็ นหลัก ส่งผลให้ เกิดดอกเบี ้ยจ่ำยจำกสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน โดยอัตรำดอกเบี ้ยเฉลี่ยของสัญญำ
เช่ำทำงกำรเงินอยูใ่ นช่วงร้ อยละ 6.26 ถึง 7.88 ต่อปี ขึ ้นอยูก่ บั รูปแบบกำรจ่ำยค่ำงวดในแต่ละสัญญำ
กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
บริ ษัทมีกำไรสุทธิในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 3.20
ล้ ำนบำท 5.79 ล้ ำนบำท 8.04 ล้ ำนบำท และ 1.69 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิ เท่ำกับร้ อยละ 1.87 ร้ อยละ 2.80 ร้ อย
ละ 3.42 และร้ อยละ 2.65 ตำมลำดับ โดยในปี 2556 และปี 2557 บริ ษัทมีกำไรสุทธิ เพิ่มขึ ้น เท่ำกับ 2.59 ล้ ำนบำท และ
2.25 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ เนื่องจำกบริ ษัทสำมำรถขยำยกำรให้ บริ กำรกับลูกค้ ำทังรำยเดิ
้
มและรำยใหม่ได้ เพิ่มขึ ้น รวมถึง
กำรบริ หำรกำรจัดกำรต้ นทุนบริ กำรและค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ แม้ ว่ำบริ ษัทจะมีต้นทุนทำง
กำรเงินเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกกำรลงทุนรถโดยสำรของบริ ษัทเพื่อใช้ รองรับควำมต้ องกำรที่เพิ่มขึ ้นของลูกค้ ำ ก็ตำม
อัตราผลตอบแทนผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทมีอตั รำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม
2558 เท่ำกับร้ อยละ 5.56 ร้ อยละ 8.72 ร้ อยละ 11.70 และร้ อยละ 9.22 ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นมี
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องระหว่ำงปี 2555 ถึง ปี 2557 เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ ้นของกำไรสุทธิ จำกสำเหตุดงั ที่กล่ำวข้ ำงต้ น
และส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ ้นจำกผลกำรดำเนินงำนที่ดีต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 12
มีนำคม 2558 มีมติอนุมตั ิจ่ำยเงินปั นผลจำนวน 30.00 ล้ ำนบำท และมีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 40.00
ล้ ำนบำทเป็ น 70.00 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 300,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท และ ที่
ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2558 มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 70.00 ล้ ำน
บำทเป็ น 110.00 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 160,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บำท เพื่อ
เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนเป็ นครั ง้ แรก ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนดังกล่ำวอำจมีผลทำให้ อัตรำ
ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นปรับตัวลดลง ทังนี
้ ้ เมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทมีมติให้ แก้ ไขเงิน
ปั นผลสำหรับปี 2557 ที่ประกำศจ่ำยตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นจำนวน 30.00 ล้ ำนบำท เป็ นจำนวน 27.00 ล้ ำนบำท
เนื่องจำกมีกำรแก้ ไขค่ำเสื่อมรำคำของยำนพำหนะสำหรับขนส่งใหม่ สำหรับ งวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558
บริ ษัทมีอตั รำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ำกับร้ อยละ 9.22 โดยมีสว่ นของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 75.77 ล้ ำนบำท
16.2 ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
สินทรั พย์ รวมของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
เท่ำกับ 218.54 ล้ ำนบำท 263.69 ล้ ำนบำท 344.63 ล้ ำนบำท และ 398.78 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยรำยกำรสินทรัพย์ที่
สำคัญที่มีผลต่อกำรเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์รวมของบริ ษัท มีดงั นี ้
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- เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้ วยเงินสดในมือและเงินฝำกธนำคำร โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ของปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเท่ำกับ 1.74 ล้ ำน
บำท 2.20 ล้ ำนบำท 10.83 ล้ ำนบำท และ 12.75 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.80 ร้ อยละ 0.83 ร้ อยละ 3.14 และร้ อย
ละ 3.20 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ
- ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีลกู หนี ้กำรค้ ำและ
ลูกหนี ้อื่นเท่ำกับ 27.83 ล้ ำนบำท 22.81 ล้ ำนบำท 23.11 ล้ ำนบำท และ 27.85 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ12.73 ร้ อย
ละ 8.65 ร้ อยละ 6.71 และร้ อยละ 6.98 ของสินทรัพย์รวมตำมลำดับ ซึง่ มีรำยละเอียดลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น ดังนี ้
ลูกหนีก้ ารค้า
บริ ษัทมีลกู หนี ้กำรค้ ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม
2558 เท่ำกับ 18.94 ล้ ำนบำท 22.09 ล้ ำนบำท 22.99 ล้ ำนบำท และ 24.72 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยกำรเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้
กำรค้ ำในปี 2556 ที่เพิ่มขึ ้นจำกปี 2555 เท่ำกับ 3.16 ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 16.67 เมื่อเทียบกับปี 2555 เป็ น
ผลจำกปริ มำณกำรว่ำจ้ ำงที่เพิ่มขึ ้นจำกลูกค้ ำรำยเดิมจำนวน 12 รำย และกำรมีลกู ค้ ำรำยใหม่เพิ่มอีกจำนวน 2 รำย
ในขณะที่ปี 2557 บริ ษัทมีลกู หนี ้กำรค้ ำเท่ำกับ 22.99 ล้ ำนบำท ประกอบด้ วยลูกหนี ้กำรค้ ำเท่ำกับ 21.96 ล้ ำนบำท และ
รำยได้ ค้ำงรับที่เกิดจำกรอบกำรจ่ำยชำระค่ำบริ กำรของลูกค้ ำเท่ำกับ 1.03 ล้ ำนบำท และสำหรับงวด 3 เดือนปี 2558 บริ ษัท
มีลกู หนี ้กำรค้ ำเท่ำกับ 24.72 ล้ ำนบำท ประกอบด้ วยลูกหนี ้กำรค้ ำเท่ำกับ 23.73 ล้ ำนบำท และรำยได้ ค้ำงรับของลูกค้ ำ
เท่ำกับ 0.99 ล้ ำนบำท ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบำยในกำรตังค่
้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญตำมจำนวนยอดหนี ้ต่อ รำย โดยจะพิจำรณำตัง้
ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน ในกรณีที่มีกำรค้ ำงชำระตังแต่
้ 6 เดือนขึ ้นไป ทังนี
้ ้ อำยุลกู หนี ้ของบริ ษัทประมำณร้ อยละ
95.00 เป็ นลูกหนี ้ที่มีอำยุยงั ไม่ถึงกำหนดชำระ ซึง่ สำมำรถแสดงรำยละเอียดอำยุลกู หนี ้ได้ ดังตำรำง

รายการลูกหนีก้ ารค้ า
31 ธันวาคม 2555
ลูกหนีก้ ารค้ า
ยังไม่ถงึ กำหนดชำระ
16.77
ค้ ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
2.16
3 เดือน ถึง 6 เดือน
0.002
รวมลูกหนีก้ ารค้ า
18.94
หัก ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
รำยได้ ค้ำงรับ
ลูกหนีก้ ารค้ า-สุทธิ
18.94

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: ล้ ำนบำท)
31 มีนาคม 2558

21.38

21.74

23.64

0.71
22.09
22.09

0.22
21.96
1.03
22.99

0.09
23.73
0.99
24.72

บริ ษัทกำหนดนโยบำยกำรให้ เครดิตเทอมแก่ลกู ค้ ำระหว่ำง 30 ถึง 60 วัน ขึ ้นอยู่กบั ระยะเวลำกำรเป็ น
คูค่ ้ ำ และกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมจำกฝ่ ำยบริ หำร โดยบริ ษัทกำหนดนโยบำยกำรติดตำมหนี ้สำหรับลูกหนี ้ที่มียอดค้ ำง
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ชำระเกิน 60 วันขึ ้นไป ผ่ำนขันตอนที
้
่ถกู กำหนดไว้ ในนโยบำยกำรติดตำมหนี ้ อำทิ กำรติดตำมทวงถำมโดยเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำย
บัญชี กำรออกหนังสือติดตำมหนี ้ และกำรแจ้ งควำมเพื่อดำเนินกำรตำมขันตอนทำงกฎหมำย
้
ทังนี
้ ้ ในปี 2555 ปี 2556 ปี
2557 และงวด 3 เดือนปี 2558 บริ ษัทมีระยะเวลำกำรเก็บหนี ้เฉลี่ยเท่ำกับ 48.30 วัน 35.82 วัน 33.84 วัน และ 32.24 วัน
ตำมลำดับ ซึ่งแนวโน้ มกำรมีระยะเวลำกำรเก็บหนี ้เฉลี่ยที่ลดลงของบริ ษัท แสดงให้ เห็นถึงกำรบริ หำรจัดเก็บหนีท้ ี่ดีโดย
ต่อเนื่อง โดยระยะเวลำกำรเก็บหนี ้เฉลีย่ ดังกล่ำว ยังคงเป็ นไปตำมนโยบำยกำรให้ เครดิตเทอมแก่ลกู ค้ ำของบริ ษัท
ลูกหนีอ้ ืน่
บริ ษัทมีลกู หนี ้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
เท่ำกับ 8.89 ล้ ำนบำท 0.72 ล้ ำนบำท 0.13 ล้ ำนบำท และ 3.12 ล้ ำนบำท ซึ่งลูกหนี ้อื่นของบริ ษัทประกอบด้ วย เงินให้ ก้ ยู ืม
ระยะสันแก่
้ กรรมกำร และเงินทดรองจ่ำยแก่บคุ คลที่เกี่ยวข้ อง (รำยละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2.3 กำรจัดกำรและกำรกำกับ
ดูแลกิจกำร หัวข้ อที่ 14 รำยกำรระหว่ำงกัน) เงินทดรองจ่ำย และลูกหนี ้อื่นๆ โดยในปี 2555 บริ ษัทมีลกู หนี ้อื่นๆ เท่ำกับ 8.00
ล้ ำนบำท ซึ่งเกิดจำกกำรทำ Sale and Leaseback ในช่วงปลำยปี 2555 กับเจ้ ำหนี ้สถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง ที่สง่ ผลให้
บริ ษัทต้ องบันทึกเป็ นลูกหนี ้ เนื่องจำกยังไม่ได้ รับเงินสินเชื่อภำยในปี 2555
สำหรับงวด 3 เดือนปี 2558 บริ ษัทมีรำยกำรลูกหนี ้อื่นจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องจำนวน 3.00 ล้ ำนบำท ซึ่ง
เกิดจำกกำรแก้ ไขค่ำเสือ่ มรำคำของยำนพำหนะสำหรับขนส่งที่มีผลทำให้ กำไรสะสมของบริ ษัทในงวดบัญชีปี 2557 สิ ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ลดลงเหลือน้ อยกว่ำเงินปั นผลจ่ำยที่บริ ษัทได้ จ่ำยไปก่อนหน้ ำตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้ น
ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2558 ที่ผ่ำนมำ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทเมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2558 จึงมีมติ
อนุมตั ิแก้ ไขจำนวนเงินปั นผลจ่ำยที่ประกำศจ่ำยตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำกจำนวน 30.00 ล้ ำนบำท
เป็ นจำนวน 27.00 ล้ ำนบำท มีผลทำให้ บริ ษัทมีรำยกำรลูกหนี ้อื่นจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน (ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท) ซึ่งบันทึกใน
งวด 3 เดือน ปี 2558 เท่ำกับ 3.00 ล้ ำนบำท ทังนี
้ ้ ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 (หลังแปรสภำพ) เมื่อวันที่ 30
พฤษภำคม 2558 มีมติที่จะเรี ยกคืนเงินปั นผลส่วนเกินดังกล่ำวภำยในไตรมำสที่ 2 ปี 2558
- ยำนพำหนะสำหรับขนส่ง
ยำนพำหนะสำหรับขนส่งของบริ ษัท ประกอบด้ วย รถบัสโดยสำร รถมินิบสั รถตู้ และรถที่ใช้ ในกำรสนับสนุน
โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมียำนพำหนะสำหรับขนส่ง สุทธิ เท่ำกับ 181.09 ล้ ำนบำท 226.42 ล้ ำนบำท 295.50 ล้ ำนบำท และ 343.31 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 82.86 ร้ อยละ
85.87 ร้ อยละ 85.74 และร้ อยละ 86.09 ของสินทรัพย์รวมตำมลำดับ ซึง่ บริ ษัทจะลงทุนในยำนพำหนะสำหรับขนส่งก็ตอ่ เมือ่
มีควำมเป็ นไปได้ คอ่ นข้ ำงแน่นอนว่ำจะได้ รับงำนจำกลูกค้ ำ โดยมีรำยละเอียดกำรเปลีย่ นแปลงของยำนพำหนะสำหรับขนส่ง
มีดงั นี ้
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(หน่วย : ล้ ำนบำท)
ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
ยอดยกมำ
ซื ้อเพิ่ม
จำหน่ำย
โอนมำจำกรถประกอบ
หัก ค่ำเสือ่ มรำคำสะสม-ยกมำ
หัก ค่ำเสือ่ มรำคำสำหรับปี
ค่ำเสือ่ มรำคำส่วนจำหน่ำย
ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
ยานพาหนะขนส่ งระหว่ างประกอบ
ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง-สุทธิ

31 ธันวาคม 2556
(ปรับปรุ งใหม่ )
213.50
68.98
(26.43)
18.72
274.77
38.41
18.51
(8.00)
48.93
225.85
0.57
226.42

31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่ )
274.77
94.48
(1.12)
0.16
368.29
48.93
24.49
(0.34)
73.08
294.93
0.57
295.50

31 มีนาคม 2558
368.29
55.16
(0.34)
423.11
73.08
7.35
(0.06)
80.37
342.74
0.57
343.31

หมำยเหตุ : - * ในระหว่ำงปี 2556 บริ ษัทได้ เปลี่ยนแปลงมูลค่ำซำกของยำนพำหนะสำหรับขนส่ง เพื่อให้ สะท้ อนมูลค่ำซำกที่แท้ จริ งของ
สินทรัพย์นัน้ ให้ เหมำะสมยิ่งขึน้ ดังนัน้ บริ ษัทจึ งได้ปรับย้อนหลังงบการเงิ นสาหรับปี สิ้ นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2555 ที ่แสดง
เปรี ยบเที ยบเพือ่ สะท้อนการเปลีย่ นแปลงมูลค่าซากของยานพาหนะสาหรับขนส่ง
- กำรจำหน่ำยได้ แก่ กำรขำยยำนพำหนะสำหรับขนส่งแบบขำยขำดให้ กบั บุคคลภำยนอก และกำรขำยแบบเช่ำกลับ กับเจ้ ำหนี ้
สถำบันกำรเงิน (Sale and Leaseback) ซึง่ บริษัททำ Sale and Leaseback ในปี 2555 และปี 2556 โดยในปี 2557 บริ ษัทไม่
มีนโยบำยที่จะดำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวในอนำคต

ในปี 2555 บริ ษัทมีรำยกำรยำนพำหนะสำหรับขนส่งเท่ำกับ 181.09 ล้ ำนบำท โดยเกิดจำกกำรลงทุนซื อ้ รถ
โดยสำรเพิ่มขึ ้นจำนวน 16 คัน แบ่งเป็ นรถบัสโดยสำรจำนวน 15 คัน และรถตู้โดยสำรจำนวน 1 คัน ซึ่งรถโดยสำรของบริ ษัท
ในปี 2555 มีรูปแบบกำรจัดหำ 2 ลักษณะคือ 1) รถประกอบจำกกำรซื ้อคัซซีและอะไหล่ใช้ แล้ วมำประกอบเป็ นคัซซีและ
เครื่ องยนต์ที่สมบูรณ์ แล้ วจึงว่ำจ้ ำงประกอบตัวถั ง 2) ลงทุนซื ้อคัซซีและเครื่ องยนต์ใหม่จำกผู้ผลิตชัน้ นำ แล้ วจึงว่ำจ้ ำง
ประกอบตัวถัง โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 56.25 และร้ อยละ 43.75 ของจำนวนรถโดยสำรที่ได้ มำในปี 2555 ซึ่งกว่ำร้ อยละ
90 ของจำนวนรถที่เพิ่มขึ ้น เกิดจำกกำรทำสัญญำเช่ำทำงกำรเงินกับเจ้ ำหนี ้สถำบันกำรเงิ น โดยปั จจุบนั บริ ษัทผ่อนชำระงวด
ค่ำรถโดยสำรตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินเสร็ จสิ ้นแล้ วจำนวน 2 คัน ส่วนที่เหลือยังอยู่ระหว่ำงผ่อนชำระตำมเงื่อนไข โดย
ทยอยชำระเสร็ จสิ ้นภำยในปี 2560 ทังนี
้ ้ ในปี 2555 บริ ษัทมีกำรจำหน่ำยรถให้ กบั บุคคลภำยนอก (ขำยขำด) จำนวน 4 คัน
แบ่งเป็ นรถบัสโดยสำร 3 คัน และรถตู้ 1 คัน เนื่องจำกเป็ นรถเก่ำและมีคณ
ุ ภำพในกำรใช้ งำนลดลง และมีกำรขำยรถแล้ วเช่ำ
กลับจำกเจ้ ำหนี ้สถำบันกำรเงิน (Sale and Leaseback) จำนวน 20 คัน รวมมูลค่ำขำยเท่ำกับ 47.25 ล้ ำนบำท เพื่อเพิ่ม
สภำพคล่องให้ กบั บริ ษัทในช่วงเวลำดังกล่ำว
ในปี 2556 บริ ษัทมียำนพำหนะสำหรับขนส่งเท่ำกับ 226.42 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกปี 2555 เท่ำกับ 45.33
ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 25.03 เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งบริ ษัทขยำยกำรลงทุนในยำนพำหนะสำหรับขนส่ง
เพิ่มขึ ้นตำมปริ มำณควำมต้ องกำรใช้ ของลูกค้ ำรำยเดิมที่มี บวกกับรำยใหม่ ที่เพิ่มขึ ้น 2 รำย ด้ วยกำรซื ้อรถโดยสำรเพิ่ม
จำนวน 21 คัน แบ่งเป็ นรถบัสโดยสำรจำนวน 18 คัน รถมินิบสั จำนวน 1 คัน และรถตู้จำนวน 2 คัน ผ่ำนกำรจัดหำ 2
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ลักษณะ1) รถประกอบจำกกำรซือ้ คัซซี และอะไหล่ใช้ แล้ ว มำประกอบเป็ นคัซซีและเครื่ องยนต์ที่สมบูรณ์ แล้ วจึงว่ำจ้ ำง
ประกอบตัวถัง 2) ลงทุนซื ้อคัซซีและเครื่ องยนต์ใหม่จำกผู้ผลิตชันน
้ ำ แล้ วจึงว่ำจ้ ำงประกอบตัวถัง คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
33.33 และร้ อยละ 66.67 ของจำนวนรถโดยสำรที่ได้ มำในปี 2556 ซึง่ กว่ำร้ อยละ 71.43 ของจำนวนรถที่เพิ่มขึ ้นเกิดจำกกำร
ทำสัญญำเช่ำทำงกำรเงินกับเจ้ ำหนี ้สถำบันกำรเงิน ซึง่ สัญญำเช่ำทำงกำรเงินดังกล่ำวจะทยอยชำระเสร็ จสิ ้นภำยในปี 2561
ส่วนที่เหลือเป็ นยำนพำหนะที่ปลอดภำระกำรผ่อน มีเพียงรถบัสโดยสำรของบริ ษัท 2 คันที่ติดเป็ นภำระค ้ำประกันเงินกู้ยืม
จำกบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริ ษัท (รำยละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2.3 กำรจัดกำรและกำกับดูแลกิจกำร หัวข้ อที่ 14 รำยกำร
ระหว่ำงกัน) ทังนี
้ ้ ในปี 2556 บริ ษัทมีกำรจำหน่ำยรถตู้โดยสำรให้ กบั บุคคลภำยนอก (ขำยขำด) จำนวน 1 คัน เนื่องจำกเป็ น
รถเก่ำและมีคณ
ุ ภำพในกำรใช้ งำนลดลง และมีกำรขำยรถแล้ วเช่ำกลับจำกเจ้ ำหนี ้สถำบันกำรเงิน (Sale and Leaseback)
จำนวน 9 คัน รวมมูลค่ำขำยเท่ำกับ 16.15 ล้ ำนบำท เพื่อเพิ่มสภำพคล่องให้ กบั บริ ษัทในช่วงเวลำดังกล่ำว
ในปี 2557 บริ ษัทมียำนพำหนะสำหรับขนส่งเท่ำกับ 295.50 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกปี 2556 เท่ำกับ 69.08
ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 30.51 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งบริ ษัทขยำยกำรลงทุนในยำนพำหนะสำหรับขนส่ง
เพิ่มขึ ้นตำมปริ มำณควำมต้ องกำรใช้ ของลูกค้ ำรำยเดิมที่มี ด้ วยกำรซื ้อรถบัสโดยสำรใหม่เพิ่มจำนวน 25 คัน จำกกำรลงทุน
ซื ้อคัซซีและเครื่ องยนต์ใหม่ทงหมด
ั้
จำกผู้ผลิตชันน
้ ำและว่ำจ้ ำงประกอบตัวถัง โดยรถทุกคันที่เพิ่มขึ ้น เกิดจำกกำรทำสัญญำ
เช่ำทำงกำรเงินกับเจ้ ำหนี ้สถำบันกำรเงินทังหมด
้
ซึ่งสัญญำเช่ำทำงกำรเงินดังกล่ำวจะทยอยชำระเสร็ จสิ ้นภำยในปี 2562
ทังนี
้ ้ ในปี 2557 บริ ษัทมีกำรจำหน่ำยรถตู้โดยสำรให้ กบั บุคคลภำยนอก (ขำยขำด) จำนวน 1 คัน เท่ำกับ 0.70 ล้ ำนบำท
เนื่องจำกเป็ นรถเก่ำและมีคณ
ุ ภำพในกำรใช้ งำนลดลงโดยในปี 2557 บริ ษัทไม่มีนโยบำยกำรทำรำยกำรขำยแล้ วเช่ำกลับกับ
เจ้ ำหนี ้สถำบันกำรเงิน (Sale and Leaseback) อีกในอนำคต
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมียำนพำหนะสำหรับขนส่งเท่ำกับ 343.31 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำก ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 47.80 ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 16.18 เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งเป็ นกำรลงทุนซื ้อรถบัส
โดยสำรใหม่จำนวน 13 คัน สำหรับรองรับกำรเพิ่มขึ ้นของปริ มำณควำมต้ องกำรใช้ ของลูกค้ ำรำยเดิมที่มี และลูกค้ ำรำยใหม่
1 รำย ที่จะเริ่ มสร้ ำงรำยได้ ให้ แก่บริ ษัทในเดือนเมษำยน 2558 โดยบริ ษัทสัง่ ซื ้อรถโดยสำรใหม่ทงหมด
ั้
และจัดทำสัญญำเช่ำ
ทำงกำรเงินกับเจ้ ำหนี ้สถำบันกำรเงินทังหมด
้
ซึง่ สัญญำเช่ำทำงกำรเงินดังกล่ำวจะทยอยชำระเสร็ จสิ ้นภำยในปี 2563
หนีส้ นิ
หนี ้สินรวมของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ
152.07 ล้ ำนบำท 197.36 ล้ ำนบำท 273.56 ล้ ำนบำท และ 323.01 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 69.58 ร้ อยละ 74.85 ร้ อย
ละ 79.38 และร้ อยละ 81.00 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ โดยรำยกำรหนี ้สินที่สำคัญที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงในหนี ้สิน
รวมของบริ ษัท มีดงั นี ้
- เงินกู้ระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน
บริ ษัทมีเงินกู้ระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่
31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 5.00 ล้ ำนบำท 3.00 ล้ ำนบำท 19.42 ล้ ำนบำท และ 23.61 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.29
ร้ อยละ 1.14 ร้ อยละ 5.63 และร้ อยละ 5.92 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ โดยบริ ษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสันกั
้ บสถำบัน
กำรเงินแห่งหนึง่ เท่ำกับ 5.00 ล้ ำนบำท ซึง่ ค ้ำประกันด้ วยรถบัสโดยสำรของบริ ษัทจำนวน 7 คัน สำหรับกำรเพิ่มขึ ้นของเงินกู้
ระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงินในปี 2557 เกิดจำกกำรออกตัว๋ แลกเงินจำนวน 20.00 ล้ ำนบำท เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจำก
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กรรมกำรและนำมำใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน โดย ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีเงินกู้ระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงินเท่ำกับ
23.61 ล้ ำนบำท
- เงินกู้ยืมระยะสันจำกบุ
้
คคลเกี่ยวข้ อง
บริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะสันจำกบุ
้
คคลเกี่ยวข้ อง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
เท่ำกับ 5.00 ล้ ำนบำท และ 5.00 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.45 และร้ อยละ 1.25 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ โดยมี
กำหนดเวลำชำระคืนในเดือนกันยำยน 2558 (รำยละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2.3 กำรจัดกำรและกำกับดูแลกิจกำร หัวข้ อที่ 14
รำยกำรระหว่ำงกัน)
- เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
และเจ้ ำหนี ้อื่นเท่ำกับ 30.12 ล้ ำนบำท 31.55 ล้ ำนบำท 30.48 ล้ ำนบำท และ 33.62 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ13.78 ร้ อย
ละ 11.96 ร้ อยละ 8.85 และร้ อยละ 8.43 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ ซึง่ มีรำยละเอียดเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น ดังนี ้
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำหลักของบริ ษัท ได้ แก่ เจ้ ำหนี ้ค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง ค่ำเบี ้ยประกันภัย ค่ำรถร่วม และค่ำ
อะไหล่โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำเท่ำกับ
19.87 ล้ ำนบำท 19.71 ล้ ำนบำท 22.01 ล้ ำนบำท และ 23.52 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ และมีเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ-บุคคลและกิจกำร
ที่เกี่ยวข้ อง ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 1.12 ล้ ำนบำท 1.09 ล้ ำนบำท
และ 1.06 ล้ ำนบำท (รำยละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2.3 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร หัวข้ อที่ 14 รำยกำรระหว่ำงกัน)
ทังนี
้ ้ ในปี 2555 และปี 2556 บริ ษัทมีเช็คจ่ำยล่วงหน้ ำ จำนวน 0.02 ล้ ำนบำท และ 2.54 ล้ ำนบำท ซึง่ เกิดจำกเจ้ ำหนี ้ยังไม่
นำเช็คไปขึ ้นเงินในงวดปี ดังกล่ำว
เจ้าหนีอ้ ืน่
เจ้ ำหนี ้อื่นประกอบด้ วย เจ้ ำหนี ้ค่ำสินทรัพย์ ค่ำเบี ้ยประกันค้ ำงจ่ำย ค่ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ำย อำทิ ค่ำสอบ
บัญชี โบนัสและเงินปั นผลค้ ำงจ่ำย เป็ นต้ น โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 31
มีนำคม 2558 บริ ษัทมีเจ้ ำหนี ้อื่นเท่ำกับ 10.23 ล้ ำนบำท 10.72 ล้ ำนบำท 7.38 ล้ ำนบำท และ 9.03 ล้ ำนบำท โดยในปี
2555 บริ ษัทมีเจ้ ำหนี ้ค่ำสินทรัพย์ที่เกิดจำกกำรซื ้ออะไหล่และคัชซีเพื่อประกอบรถให้ บริ กำร เท่ำกับ 6.84 ล้ ำนบำท และมี
รำยกำรค่ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ำยเท่ำกับ 2.53 ล้ ำนบำท และในขณะที่ปี 2556 บริ ษัทมีเจ้ ำหนี ้ค่ำสินทรัพย์ลดลง เนื่องจำกกำรปรับ
ลดสัดส่วนกำรจัดหำยำนพำหนะจำกกำรประกอบรถน้ อยลง โดยมีคำ่ ใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ำยเพิ่มขึ ้นจำกรำยกำรค่ำสอบบัญชี โบนัส
และเงินปั นผลค้ ำงจ่ำย และค่ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ำยอื่น และในปี 2557 บริ ษัทมีเจ้ ำหนี ้อื่นลดลงจำกปี 2556 เท่ำกับ 3.34 ล้ ำน
บำท ซึ่งเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยในกำรจัดหำรถมำเป็ นกำรซื ้อคัซซีและเครื่ องยนต์ ใหม่ทงจ
ั ้ ำนวน โดยกำรจัดหำ
ยำนพำหนะดังกล่ำวเป็ นกำรจัดหำด้ วยกำรทำสัญญำเช่ำทำงกำรเงินกับเจ้ ำหนี ้สถำบันกำรเงิน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
บริ ษัทมีคำ่ ใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ำยเพิ่มขึ ้นเป็ น 4.87 ล้ ำนบำท และมีเจ้ ำหนี ้ค่ำสินทรัพย์เพิ่มขึ ้น 2.63 ล้ ำนบำท มำจำกกำรนำรถบัส
โดยสำรของบริ ษัทไปปรับปรุงตัวถังใหม่เพื่อรองรับงำนที่ได้ รับเพิ่มจำกลูกค้ ำ

หน้ ำที่ 16 – 13

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

- หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
บริ ษัทมีหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินซึ่งเกิดจำกกำรจัดหำยำนพำหนะเพื่อกำรขนส่ง โดยสำมำรถสรุ ป
รำยละเอียดหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินได้ ดงั นี ้
(หน่วย: ล้ ำนบำท)
31 ธันวาคม 2555
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก : ดอกเบี ้ยรอกำรตัดจำหน่ำย
รวม
หัก : ส่วนที่ถงึ กำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี
หนีส้ ินตามสัญญาเช่ าการเงิน – สุทธิจาก
ส่ วนที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี

130.34
(19.14)
111.20
(28.12)
83.08

31 ธันวาคม 2556
(ปรับปรุงใหม่ )
169.05
(25.21)
143.84
(33.54)
110.30

31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุงใหม่ )
232.61
(34.13)
198.48
(53.12)
145.36

31 มีนาคม 2558
279.61
(41.94)
237.68
(56.70)
180.98

ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีหนี ้สินตำม
สัญญำเช่ำกำรเงินเท่ำกับ 111.20 ล้ ำนบำท 143.84 ล้ ำนบำท 198.48 ล้ ำนบำท และ 237.68 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
50.88 ร้ อยละ 54.55 ร้ อยละ 57.59 และร้ อยละ 59.60 ของสินทรัพย์รวมตำมลำดับ โดยแบ่งเป็ นหนี ้สินส่วนที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี เท่ำกับ 28.12 ล้ ำนบำท 33.54 ล้ ำนบำท 53.12 ล้ ำนบำท และ 56.70 ล้ ำนบำท และหนี ้สินตำมสัญญำ
เช่ำกำรเงิน – สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี เท่ำกับ 83.08 ล้ ำนบำท 110.30 ล้ ำนบำท 145.36 ล้ ำนบำท และ
180.98 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยบริ ษัททำสัญญำเช่ำกำรเงินกับบริ ษัทลีสซิ่งทังหมด
้
5 แห่ง ซึ่งมีกำหนดกำรชำระค่ำงวด
เป็ นรำยเดือนและมีอำยุสญ
ั ญำประมำณ 5 ปี โดยมูลค่ำรำยกำรหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินของบริ ษัทดังกล่ำวมีกำร
เปลีย่ นแปลงไปในทิศทำงเดียวกับกำรขยำยกำรลงทุนในยำนพำหนะสำหรับขนส่งของกิจกำร ทังนี
้ ้ อัตรำดอกเบี ้ยของหนี ้สิน
ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ที่บริ ษัทได้ รับเฉลีย่ ร้ อยละ 6.26 – 7.88 ต่อปี โดยผลรวมของจำนวน
เงินขันต
้ ่ำที่บริ ษัทต้ องชำระทังสิ
้ ้นตำมสัญญำเช่ำแสดงได้ ดงั ตำรำง
(หน่วย: ล้ ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่ )
ไม่ เกิน 1 ปี
1 – 5 ปี
รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขันต
้ ่ำที่ต้องจ่ำยทังสิ
้ ้นตำมสัญญำเช่ำ
66.79
165.82
232.61
ดอกเบี ้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
(13.67)
(20.46)
(34.13)
มูลค่ าปั จจุบนั ของจานวนเงินขัน้ ต่าที่ต้องจ่ ายทัง้ สิน้ ตาม
53.12
145.36
198.48
สัญญาเช่ า

ผลรวมของจำนวนเงินขันต
้ ่ำที่ต้องจ่ำยทังสิ
้ ้นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี ้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
มูลค่ าปั จจุบนั ของจานวนเงินขัน้ ต่าที่ต้องจ่ ายทัง้ สิน้
ตามสัญญาเช่ า
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(หน่วย: ล้ ำนบำท)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
ไม่ เกิน 1 ปี
1 – 5 ปี
รวม
72.50
207.11
279.60
(15.78)
(26.15)
(41.93)
56.72
180.96
237.68
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- เงินกู้ยืมระยะยำว
บริ ษัทมีรำยกำรเงินกู้ยืมระยะยำวกับเจ้ ำหนี ้สถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี 2556 ปี
2557 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 8.08 ล้ ำนบำท 5.04 ล้ ำนบำท และ 4.24 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3.06
ร้ อยละ 1.46 และร้ อยละ 1.06 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ โดยรำยกำรดังกล่ำวเกิ ดจำกกำรขอรับกำรสนับสนุนทำง
กำรเงินเพื่อนำไปใช้ เป็ นเงินทุนในกำรจัดซื ้อคัชซีประเภทใช้ งำนแล้ ว และเพื่อกำรประกอบตัวถังรถยนต์โดยสำรสำหรับใช้ ใน
กิจกำร ทังนี
้ ้ รำยกำรเงิ นกู้ยืมดังกล่ำวคำ้ ประกันโดยกำรจำนำยำนพำหนะสำหรับขนส่งของบริ ษัทจำนวน 8 คัน และมี
กำหนดชำระคืนเป็ นรำยเดือนภำยใน 36 เดือน ซึง่ ไม่ระบุเงื่อนไขกำรดำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินใดๆ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนที่ออก
และชำระแล้ วเท่ำกับ 40.00 ล้ ำนบำท มีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำกับ 66.47 ล้ ำนบำท 66.33 ล้ ำนบำท 71.08 ล้ ำนบำท และ
75.77 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 30.42 ร้ อยละ 25.15 ร้ อยละ 20.62 และร้ อยละ 19.00 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ
โดยบริ ษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้ จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
เท่ำกับ 24.47 ล้ ำนบำท 23.93 ล้ ำนบำท 28.28 ล้ ำนบำท และ 2.53 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2558 มีมติอนุมตั ิจ่ำยเงินปั นผลจำนวน 30.00 ล้ ำนบำท และมีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจำก 40.00 ล้ ำนบำทเป็ น 70.00 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 300,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ
100 บำท เพื่อเสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิมของบริ ษัท โดยเป็ นกำรปรับโครงสร้ ำงทุนสำหรั บเตรี ยมควำมพร้ อมในกำรนำ
บริ ษัทเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ นอกจำกนี ้ ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2558 มี
มติอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 70.00 ล้ ำ นบำท เป็ น 110.00 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน
160,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บำท เพื่อเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนครัง้ แรก ทังนี
้ ้ เมื่อวันที่ 21
พฤษภำคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทมีมติให้ แก้ ไขเงินปั นผลสำหรับปี 2557 ที่ประกำศจ่ำยตำมมติที่ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นจำนวน 30.00 ล้ ำนบำท เป็ นจำนวน 27.00 ล้ ำนบำท เนื่องจำกมีกำรแก้ ไขค่ำเสื่อมรำคำของยำนพำหนะ
สำหรับขนส่งใหม่
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีอตั รำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่
31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 2.29 เท่ำ 2.98 เท่ำ 3.85 เท่ำ และ 4.26 เท่ำ ตำมลำดับ โดยอัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นผลจำกกำรขยำยจำนวนยำนพำหนะเพื่อให้ บริ กำรด้ วยกำรทำสัญญำเช่ำ
ทำงกำรเงินเป็ นหลักในช่วง 3 ปี ที่ผำ่ นมำ
สภาพคล่ อง
บริ ษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
เท่ำกับ 33.99 ล้ ำนบำท 31.76 ล้ ำนบำท 43.01 ล้ ำนบำท และ 49.15 ล้ ำนบำท ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ ซึ่งกำร
เปลีย่ นแปลงของรำยกำรสินทรัพย์หมุนเวียนในช่วง 3 ปี ที่ผำ่ นมำเกิดจำกกำรเปลีย่ นแปลงของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด และลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น เป็ นหลัก อันเนื่องจำกกำรเพิ่มขึ ้นของปริ มำณควำมต้ องกำรใช้ บริ กำรของลูกค้ ำรำย
เดิมเป็ นหลัก
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บริ ษัทมีหนี ้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
เท่ำกับ 63.69 ล้ ำนบำท 72.26 ล้ ำนบำท 112.58 ล้ ำนบำท และ 126.27 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 29.14 ร้ อยละ 27.40
ร้ อยละ 32.67 และร้ อยละ 31.66 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ โดยกำรเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินหมุนเวียนมำจำกรำยกำรเงินกู้ยื ม
ระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงินและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ส่วนของหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี
ซึง่ มีสำเหตุดงั ที่กล่ำวข้ ำงต้ น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีหนี ้สินหมุนเวียนสูง
กว่ำ สิน ทรั พย์ หมุนเวียนเท่ำกับ 29.70 ล้ ำนบำท 40.50 ล้ ำนบำท 69.57 ล้ ำ นบำท และ 77.12 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
เนื่องจำกลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ของบริ ษัทที่เน้ นกำรขยำยจำนวนยำนพำหนะในกำรขนส่งผ่ำนกำรทำสัญญำเช่ำทำง
กำรเงินเป็ นหลัก ซึง่ มีอำยุในกำรผ่อนชำระประมำณ 5 ปี ขึ ้นกับเงื่อนไขของสถำบันกำรเงินแต่ละแห่ง โดยกำรผ่อนชำระหนี ้
ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินจะมีระยะเวลำสันกว่
้ ำอำยุกำรใช้ งำนของรถโดยสำรที่จะทยอยสร้ ำงรำยได้ ให้ กบั บริ ษัท ส่งผลให้
ในช่วงกำรผ่อนชำระค่ำงวดรถ บริ ษัทจะมีสดั ส่วนกำรผ่อนชำระค่ำงวดรถที่ลงทุนต่อรำยได้ จำกกำรบริ กำร สูงกว่ำสัดส่วน
กำรสร้ ำงรำยได้ ของรถที่ลงทุนเพิ่มเติมต่อรำยได้ จำกกำรบริ กำร ด้ วยเหตุดงั กล่ำว ทำให้ บริ ษัทมีอตั รำส่วนสภำพคล่องอยู่ใน
ระดับต่ำต่อเนื่องคือ เท่ำกับ 0.53 เท่ำ 0.44 เท่ำ 0.38 เท่ำ และ 0.39 เท่ำ ในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 31
มีนำคม 2558 ตำมลำดับ แต่หำกพิจำรณำ Cash Cycle ของบริ ษัท จะพบว่ำในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 31
มีนำคม 2558 บริ ษัทมี Cash Cycle ติดลบเท่ำกับ 4.54 วัน 7.47 วัน 7.33 วัน และ 8.80 วัน ตำมลำดับ ซึ่งสำเหตุที่ Cash
Cycle ของบริ ษัทติดลบเนื่องจำก บริ ษัทมีระยะเวลำกำรชำระหนี ้เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำที่ยำวกว่ำระยะเวลำกำรเก็บหนี ้เฉลี่ยของ
ลูกหนี ้กำรค้ ำ
กระแสเงินสด
ในงวดบัญชีปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 3 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีกระแสเงินสดจำก
กิจกรรมกำรดำเนินงำนเท่ำกับ 18.10 ล้ ำนบำท 27.11 ล้ ำนบำท 38.99 ล้ ำนบำท และ 12.48 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยกำร
เพิ่มขึ ้นของกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนในปี 2556 และ ปี 2557 เป็ นผลมำจำกผลกำรดำเนินงำนที่ดี ควบคู่ไปกับกำร
จัดเก็บหนี ้ที่ดีของบริ ษัท แม้ ว่ำบริ ษัทจะมีดอกเบี ้ยจ่ำยทำงบัญชีเพิ่มขึ ้นจำก 10.67 ล้ ำนบำทในปี 2556 เป็ น 15.21 ล้ ำน
บำทในปี 2557
ในงวดบัญชีปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 3 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้
ไปในกิจกรรมกำรลงทุนเท่ำกับ 22.47 ล้ ำนบำท 22.50 ล้ ำนบำท 7.33 ล้ ำนบำท และ 1.69 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยกำร
ลดลงของเงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมกำรลงทุนในปี 2557 เป็ นผลจำกกำรเปลี่ยนนโยบำยกำรจัดหำยำนพำหนะสำหรับ
ขนส่ง โดยลงทุนจัดหำรถด้ วยกำรคัซซีและเครื่ องยนต์ใหม่ผ่ำนกำรทำสัญญำเช่ำทำงกำรเงินและยกเลิกนโยบำยกำรจัดหำ
ยำนพำหนะโดยกำรซื ้อคัชซีและอะไหล่มำประกอบรถ
ในงวดบัญชีปี 2555 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมกำรจัดหำเงินเท่ำกับ 3.06 ล้ ำนบำท และมีเงินสดสุทธิ
ใช้ ไปจำกกิจกรรมกำรจัดหำเงินในปี 2556 ปี 2557 และงวด 3 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 4.14 ล้ ำนบำท
23.03 ล้ ำนบำท และ 8.88 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยกำรเพิ่มขึ ้นของเงินสดสุทธิใช้ ไปจำกกิจกรรมกำรจัดหำเงินในปี 2557
เป็ นผลจำกจ่ำยชำระหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน เท่ำกับ 37.77 ล้ ำนบำท ขณะที่ตงแต่
ั ้ ปี 2557 บริ ษัทไม่มีนโยบำย
กำรขำยและเช่ำกลับยำนพำหนะสำหรับขนส่ง และได้ รับเงินกู้ยืมระยะสันจำกกำรออกตั
้
ว๋ แลกเงินเท่ำกับ 17.00 ล้ ำนบำท
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ทังนี
้ ้ ในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 3 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีอตั รำส่วนควำมสำมำรถ
ชำระภำระผูกพัน (Cash Basis) เท่ำกับ 0.42 เท่ำ 0.72 เท่ำ 1.69 เท่ำ และ 0.33 เท่ำ ตำมลำดับ โดยสำเหตุสำคัญที่ทำให้
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพันในแต่ละปี มีค่ำต่ำกว่ำ 1 เท่ำ เนื่องจำก บริ ษัทมีภำระกำรจ่ำยชำระหนี ส้ ินตำม
สัญญำเช่ำทำงกำรเงินจำกกำรลงทุนในยำนพำหนะสำหรับขนส่ง ซึง่ สูงกว่ำกระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน โดย
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพันที่เพิ่มขึน้ ในปี 2556 เป็ นผลมำจำกกำรเพิ่มขึน้ ของเงิ นสดสุทธิ จำกกิ จกรรม
ดำเนินงำนเป็ นหลัก และกำรเพิ่มขึ ้นของอัตรำส่ว นควำมสำมำรถชำระภำระผูกพันในปี 2557 เพิ่มขึ ้น เป็ นผลมำจำกกำร
เพิ่มขึ ้นของเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำนและกำรมีกระแสเงินสดเป็ นบวกจำกเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงินและ
จำกบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ อัตรำส่วนดังกล่ำวสำหรับงวด 3 เดือนปี 2558 ลดลงเป็ นเท่ำกับ 0.33 เท่ำ เป็ นผลมำจำกกำร
จ่ำยเงินปั นผลเพื่อจัดโครงสร้ ำงทุนสำหรับเตรี ยมควำมพร้ อมในกำรนำบริ ษัทเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ และกำร
จ่ำยชำระหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
16.3 ปั จจัยที่อาจมีผลต่ อการดาเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต
ปั จจัยและอิทธิพลที่อำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนหรื อฐำนะทำงกำรเงินในอนำคต นอกเหนือจำกที่ได้ กล่ำวไว้
แล้ วในส่วนที่ 2.2 ข้ อ 3 เรื่ องปั จจัยควำมเสีย่ ง ดังนี ้
กำรลดลงของกำไรต่อหุ้นเนื่องจำกจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้นจำกกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
จำกงบกำรเงินที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ สำหรับรอบบัญชีงวด 12 เดือน สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน
ชำระแล้ วรวมเท่ำกับ 40.00 ล้ ำนบำท โดยแบ่งเป็ นหุ้นสำมัญ 400,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท และมีกำไรสุทธิ
สำหรับงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 1.69 ล้ ำนบำท
เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2558 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม
40.00 ล้ ำนบำท เป็ น 70.00 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อจำหน่ำยกับผู้ถือหุ้นเดิ ม และมีมติเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำที่ตรำไว้ ต่อหุ้นจำกหุ้นละ 100 บำท เป็ นหุ้นละ 0.25 บำท รวมจำนวนหุ้นทังสิ
้ ้นเท่ำกับ 280 ล้ ำนหุ้น นอกจำกนี ้ เมื่อ
วันที่ 14 มีนำคม 2558 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 ได้ มีมติอนุมตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 70.00 ล้ ำน
บำท เป็ น 110.00 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพื่อจำหน่ำยให้ กบั ประชำชนเป็ นครัง้ แรกจำนวน 160.00 ล้ ำนหุ้น มูล
ค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บำท ดังนัน้ หำกพิจำรณำอัตรำกำไรต่อหุ้นภำยหลังจำกกำรเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ จะ
พบว่ำ บริ ษัทมีอตั รำกำไรต่อหุ้น จะเท่ำกับ 0.0038 บำทต่อหุ้น สำหรับกำไรงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 หรื อ
เท่ำกับ 0.0154 บำทต่อหุ้น เมื่อปรับกำไรสุทธิเต็มปี ซึง่ ภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ บริ ษัทจะมีทนุ
จดทะเบียนชำระแล้ วจำนวน 110 ล้ ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 440 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บำท
ดังนัน้ กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแก่ประชำชนในครัง้ นี ้ อำจส่งผลให้ อตั รำกำไรสุทธิ ต่อหุ้นของบริ ษัทที่จะเกิดขึ ้น ใน
อนำคตลดลง และหำกรำยได้ และกำไรสุทธิของบริ ษัทมีอตั รำกำรเติบโตต่ำกว่ำควำมสำมำรถในกำรสร้ ำงรำยได้ และกำไร
สุทธิของงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 ที่ผ่ำนมำ จะทำให้ กำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด (Fully Diluted) จนมีค่ำต่ำ
กว่ำเท่ำกับ 0.0154 บำทต่อหุ้น
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กำรดำเนินนโยบำยกำรใช้ รถโดยสำรร่วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทรถโดยสำรไม่ประจำทำงเท่ำนัน้
ในงวด 3 เดือน ปี 2558 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีรำยได้ จำกรถร่ วมบริ กำร 18.53 ล้ ำนบำท โดย
แบ่งเป็ นรำยได้ จำกรถร่ วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทรับจ้ ำงไม่ประจำทำง และรถร่ วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทส่วน
บุคคลเท่ำกับ 7.39 ล้ ำนบำท และ 11.14 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 39.88 และร้ อยละ 60.12 ของรำยได้ รวมจำกรถ
โดยสำรร่ วมบริ กำร โดยมีกำไรขันต้
้ นจำกรถร่ วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทรับจ้ ำงไม่ประจำทำงเท่ำกับ 0.95 ล้ ำนบำท
และกำไรขันต้
้ นจำกรถร่วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคลเท่ำกับ 1.55 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ

งวด 3 เดือนปี 2558

รำยได้ จำกรถโดยสำรร่วมบริกำร
ต้ นทุนรถโดยสำรร่วมบริ กำร
กาไรขัน้ ต้ นจากรถร่ วมบริการ
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำยและบริ หำร
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำย
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรบริ หำร
กาไรก่ อนดอกเบีย้ และภาษี

รถร่ วมบริการที่จด
ทะเบียนประเภท
รับจ้ างไม่ ประจาทาง
(30 คัน)
ล้ านบาท
%
7.39
39.88
6.44
34.75
0.95
5.13
0.21
0.56
0.17

1.16
3.04
0.93

รถร่ วมบริการที่จด
ทะเบียน
ประเภทส่ วนบุคคล
(64 คัน)
ล้ านบาท
%
11.14
60.12
9.59
51.77
1.55
8.34
0.32
0.85
0.37

1.75
4.58
2.01

รถโดยสาร
ร่ วมบริการรวม
(94 คัน)
ล้ านบาท
18.53
16.03
2.50

%
100.00
86.53
13.47

0.53
1.41
0.54

2.91
7.62
2.94

หมำยเหตุ : - รถร่วมบริกำรที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคลทังหมด
้
เป็ นรถตู้
- ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำยและบริหำร พิจำรณำจำกข้ อสมมติฐำนในกำรปั นส่วนค่ำใช้ จำ่ ยตำมสัดส่วนรำยได้ จำกกำรให้ บริกำร

ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2558 บริ ษัทได้ กำหนดนโยบำยในกำรใช้ รถโดยสำรร่ วมบริ กำรจำกผู้ประกอบกำรที่
ได้ รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งด้ วยรถโดยสำรไม่ประจำทำง โดยรถโดยสำรที่นำมำเป็ นรถร่วมบริ กำรจะต้ องจดทะเบียน
ประเภทรับจ้ ำงไม่ประจำทำงเท่ำนัน้ ในขณะที่ ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2558 บริ ษัทยังมีรถตู้ร่วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภท
ส่วนบุคคลจำนวน 59 รำย คิดเป็ นจำนวนรถตู้เท่ำกับ 67 คัน และเพื่อให้ เป็ นไปตำมนโยบำยกำรใช้ รถร่วมบริ กำร บริ ษัทจึงมี
หนังสือระงับกำรว่ำจ้ ำงรถตู้ร่วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคลทุกรำย และบริ ษัทได้ จดั ทำหนังสือแจ้ งไปยังลูกค้ ำที่
บริ ษัทให้ บริ กำรผ่ำนรถตู้ร่วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคล เพื่อขอชะลอกำรให้ บริ กำรเฉพำะรถตู้ร่วมบริ กำร
ประเภทดังกล่ำว โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2558 เป็ นต้ นไป ดังนัน้ นโยบำยดังกล่ำวจึงส่งผลทำให้ รำยได้ จำกรถร่ วม
บริ กำรของบริ ษัทตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2558 ลดลง โดยบริ ษัทคำดกำรณ์วำ่ รำยได้ จำกรถร่วมบริ กำรใน 5 เดือนสุดท้ ำยของ
ปี 2558 อำจจะลดลงประมำณ 18.55 ล้ ำนบำท หรื อลดลงประมำณเดือนละ 3.71 ล้ ำนบำท ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 60.12 ของ
รำยได้ จำกรถร่ วมบริ กำรรวม โดยเทียบเคียงจำกรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรผ่ำนรถตู้ร่วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทส่วน
บุคคลของงวด 3 เดือนแรกของปี 2558 ตังแต่
้ เดือนมกรำคม ถึงเดือนมีนำคม 2558 ซึ่งเท่ำกับ 11.14 ล้ ำนบำท หรื อ
ประมำณเดือนละ 3.71 ล้ ำนบำท จึงทำให้ บริ ษัทคำดกำรณ์รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรวมในปี 2558 อำจจะลดลงจำก
ประมำณ 270 ล้ ำนบำท เป็ นประมำณ 251 ล้ ำนบำท หรื อลดลงประมำณร้ อยละ 7 ของรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรวมที่
คำดกำรณ์ไว้ เดิม (รำยละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส่วนที่ 2.2 กำรประกอบธุรกิจ หัวข้ อที่ 2 ลักษณะ
กำรประกอบธุรกิจ) จำกผลกระทบที่ อำจจะทำให้ รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรวมของบริ ษัทลดลงดังกล่ำวข้ ำงต้ น ส่งผลให้
บริ ษัทอำจมีกำไรขันต้
้ นลดลงจำกรถโดยสำรร่ วมบริ กำรประมำณ 2.60 ล้ ำนบำท หรื อลดลงเดือนละประมำณ 0.52 ล้ ำน
หน้ ำที่ 16 – 18
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บำท และกำไรก่อนดอกเบีย้ และภำษี อำจลดลงจำกรถโดยสำรร่ วมบริ กำรเท่ำกับ 0.60 ล้ ำนบำท หรื อลดลงเดือนละ
ประมำณ 0.12 ล้ ำนบำท
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ส่ วนเพิ่มเติม
หัวข้ อที่ 16 การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
เพิ่มข้ อมูลงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

หน้ ำที่ 16 ส่วนเพิ่มเติม – 1
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16. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
16.1 ผลการดาเนินงาน
ภำพรวมกำรดำเนินงำนที่ผำ่ นมำ
บริ ษัทดำเนินธุรกิจให้ บริ กำรรถโดยสำรไม่ประจำทำง โดยให้ บริ กำรครอบคลุมพื ้นที่ในเขตภำคตะวันออก ได้ แก่
จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรำ ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 บริ ษัทมีลกู ค้ ำที่ให้ บริ กำรรวมกว่ำ 20
รำย มีรถที่ให้ บริ กำร 2 ประเภท ได้ แก่ รถโดยสำรของบริ ษัท และรถโดยสำรร่วมบริ กำร
สำหรับภำพรวมกำรดำเนินงำนของบริ ษัทในงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 และงวด 6 เดือนสิ ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรถโดยสำรไม่ประจำทำงเท่ำกับจำนวน 109.49 ล้ ำนบำท และ
128.99 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ แบ่งเป็ นรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรถโดยสำรของบริ ษัทเท่ำกับ 74.52 ล้ ำนบำท และ 93.44
ล้ ำนบำท ตำมลำดับ และมีรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรถโดยสำรร่ วมบริ กำรเท่ำกับ 34.97 ล้ ำนบำท และ 35.55 ล้ ำนบำท
ตำมลำดับ โดยหำกเปรี ยบเทียบผลกำรดำเนินงำนในงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 และงวด 6 เดือนสิ ้นสุด
วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 พบว่ำ บริ ษัทมีอตั รำกำรเติบโตเฉลีย่ (Compound Average Growth Rate) เท่ำกับร้ อยละ 17.81
ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มีนโยบำยเพิ่มกำรลงทุนในรถตู้ของบริ ษัท และมีนโยบำยกำรกำหนดสัดส่วนกำรให้ บริ กำรระหว่ำงรถโดยสำร
ของบริ ษัทและรถโดยสำรร่ วมบริ กำรที่ประมำณร้ อยละ 70 และ ร้ อยละ 30 ของรำยได้ จำกกำรบริ กำร ซึง่ บริ ษัทจะลงทุนซื ้อ
ยำนพำหนะสำหรับขนส่ง ก็ต่อเมื่อมีควำมเป็ นไปได้ ที่แน่นอนว่ำจะได้ รับงำนจำกลูกค้ ำเท่ำนัน้ ทังนี
้ ้ ลูกค้ ำกว่ำร้ อยละ 60
ของทำงบริ ษัทเกิดจำกกำรติดต่อเข้ ำมำโดยตรงเพื่อขอรับกำรบริ กำรเดินรถโดยสำรรับ-ส่งพนักงำน
รายได้
บริ ษัทมีรำยได้ รวมในงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 และงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558
เท่ำกับ 109.84 ล้ ำนบำท และ 129.97 ล้ ำนบำท โดยแบ่งเป็ นรำยได้ จำกกำรบริ กำรเท่ำกับ 109.49 ล้ ำนบำท และ 128.99
ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 99.68 และร้ อยละ 99.24 ของรำยได้ รวม และรำยได้ อื่น อำทิ รำยกำรดอกเบี ้ยรับ รำยกำรกำไร
จำกกำรขำยทรัพย์สินรอตัดบัญชี ซึ่งเกิดจำกกำรทำรำยกำรขำยยำนพำหนะแล้ วเช่ำกลับ (Sale and Leaseback) เป็ นต้ น
เท่ำกับ 0.35 ล้ ำนบำท และ 0.98 ล้ ำนบำทหรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 0.32 และร้ อยละ 0.76 ของรำยได้ รวม ตำมลำดับ ทัง้ นี ้
สำมำรถอธิบำยกำรเปลีย่ นแปลงรำยได้ ของกิจกำรได้ ดังนี ้
ตำรำงแสดงรำยได้ จำกกำรให้ บริกำรเดินรถโดยสำรแยกตำมประเภท ในงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 และ
งวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558
งวด 6 เดือน ปี 2557 งวด 6 เดือน ปี 2558
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
รายได้ จากการบริการ
1. รถโดยสำรของบริษัท
74.52 68.06%
93.44 72.44%
1.1 รถบัส
72.14 65.89%
90.45 70.12%
1.2 รถมิ นิบสั
0.67
0.61%
0.89
0.69%
1.3 รถตู้
1.71
1.56%
2.10
1.63%
2. รถโดยสำรร่วมบริกำร
34.97 31.94%
35.55 27.56%
รวมรายได้ จากการบริการ
109.49 100.00%
128.99 100.00
0.35
0.98
รายได้ อ่ ืน
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หมำยเหตุ : บริษัทได้ มีหนังสือถึงรถตู้ร่วมบริ กำรทุกรำย ที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคล รวมจำนวน 59
รำย คิ ด เป็ นจ ำนวนรถตู้เท่ำ กับ 67 คัน เพื่ อ ขอระงับ กำรว่ำ จ้ ำ งจนกว่ำ จะด ำเนิ น กำรจด
ทะเบียนเป็ นรถโดยสำรไม่ประจำทำงแล้ วเสร็จ รวมทังได้
้ มีหนังสือถึงลูกค้ ำที่บริ ษัทให้ บริ กำร
ผ่ำนรถร่ วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคล เพื่อขอชะลอกำรให้ บริ กำร โดยหนังสือ
ดังกล่ำวทังสองฉบั
้
บมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2558 เป็ นต้ นไป ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไป
ตำมนโยบำยของบริ ษั ทเกี่ยวกับ กำรใช้ รถร่ว มบริ กำร ซึ่งต้ องจดทะเบียนเป็ น รถโดยสำรไม่
ประจำทำงเท่ำนัน้ (รำยละเอียดเพิ่มเติมหัวข้ อ 16.3 ปั จจัยที่อำจมีผลต่อกำรดำเนินงำนหรื อ
ฐำนะทำงกำรเงินในอนำคต)

รำยได้ จำกกำรบริ กำร
บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรบริ กำรในงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 และงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30
มิถนุ ำยน 2558 เท่ำกับ 109.49 ล้ ำนบำท และ 128.99 ล้ ำนบำท โดยแบ่งเป็ น 1) รำยได้ จำกกำรบริ กำรที่เกิดจำกรถโดยสำร
ของบริ ษัทเท่ำกับ 74.52 ล้ ำนบำท และ 93.44 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 68.06 และร้ อยละ 72.44 ของรำยได้ จำกกำร
บริ กำรรวม ตำมลำดับ และ 2) รำยได้ จำกกำรบริ กำรที่เกิดจำกรถโดยสำรร่ วมบริ กำรเท่ำกับ 34.97 ล้ ำนบำท และ 35.55
ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 31.94 และร้ อยละ 27.56 ของรำยได้ จำกกำรบริ กำรรวม ตำมลำดับ ซึ่งจำนวนรถโดยสำรของ
บริ ษัทที่ให้ บริ กำรสำหรับลูกค้ ำแต่ละรำย จะมีจำนวนตังแต่
้ 4 คันถึง 16 คัน (ส่วนใหญ่เป็ นรถบัสโดยสำร) ในขณะที่ จำนวน
รถโดยสำรร่วมบริ กำรที่ให้ บริ กำรสำหรับลูกค้ ำแต่ละรำยมีจำนวนตังแต่
้ 3 คันถึง 23 คัน (ส่วนใหญ่เป็ นรถตู้ร่วมบริ กำร) ทังนี
้ ้
ขึ ้นอยู่กบั ควำมต้ องกำรของลูกค้ ำเป็ นหลัก โดยบริ ษัทจะลงทุนเพิ่มจำนวนรถโดยสำรของบริ ษัท ก็ต่อเมื่อมีควำมเป็ นไปได้
ค่อนข้ ำงแน่นอนว่ำจะได้ รับงำนจำกลูกค้ ำ
กำรเพิ่ ม ขึน้ ของรำยได้ จ ำกกำรบริ กำรในงวด 6 เดื อนสิน้ สุด วัน ที่ 30 มิ ถุน ำยน 2558 ที่ เพิ่ ม ขึน้ จำกงวด
เดียวกันของปี 2557 และเป็ นผลจำกลูกค้ ำรำยเดิมเพิ่มจำนวนเที่ยววิ่งรับ-ส่งพนักงำน รวมถึงในงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30
มิถนุ ำยน 2558 บริ ษัทมีจำนวนลูกค้ ำเพิ่มขึ ้นจำก 19 รำย เป็ น 22 รำย ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 บริ ษัทมีรถโดยสำร
ใหม่ที่ลงทุนซื ้อเพิ่มเพื่อรองรับควำมต้ องกำรของลูกค้ ำจำก ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 เท่ำกับ 27 คัน ซึง่ เป็ นรถบัสโดยสำร
ทังหมด
้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มีนโยบำยขยำยกำรลงทุนในรถตู้ของบริ ษัทเพิ่มเติม จำกเหตุผลด้ ำนควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน ในขณะ
ที่รถร่วมบริ กำรที่ให้ บริ กำร ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 มีจำนวนเท่ำกับ 98 คัน แบ่งเป็ นรถบัสร่ วมบริ กำร 12 คัน และรถตู้
ร่วมบริ กำร 86 คัน ทังนี
้ ้ ในจำนวนรถตู้ร่วมบริ กำร ปั จจุบนั บริ ษัทมีรถตู้ร่วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทรถส่วนบุคคลรวม 59
รำย คิดเป็ นจำนวนรถตู้เท่ำกับ 67 คัน โดยเมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2558 บริ ษัทได้ มีหนังสือถึงรถตู้ร่วมบริ 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 รถร่วมบริ กำร ซึง่ ต้ องจดทะเบียนเป็ นรถโดยสำรไม่ประจำทำงเท่ำนัน้ (รำยละเอียดเพิ่มเติมหัวข้ อ 16.3
ปั จจัยที่อำจมีผลต่อกำรดำเนินงำนหรื อฐำนะทำงกำรเงินในอนำคต)
รายได้ อ่ ืน
บริ ษัทมีรำยได้ อื่นในงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 และงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน
2558 เท่ำกับ 0.35 ล้ ำนบำท และ 0.98 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.32 และร้ อยละ 0.76 ของรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร
ตำมลำดับ ซึ่งรำยได้ อื่นประกอบด้ วย รำยกำรดอกเบี ้ยรับ รำยกำรกำไรจำกกำรจำหน่ำยออกรถบัสโดยสำรของบริ ษัท และ
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รำยกำรก ำไรจำกกำรขำยทรั พ ย์ สิ น รอตัด บัญ ชี ซึ่ ง เกิ ด จำกกำรท ำรำยกำรขำยยำนพำหนะแล้ ว เช่ ำ กลับ ( Sale and
Leaseback) ทังนี
้ ้ รำยได้ อื่นในงวด 6 เดือนปี 2558 ประกอบด้ วยรำยกำรดอกเบี ้ยรับเท่ำกับ 0.01 ล้ ำนบำท รำยกำรกำไร
จำกกำรจำหน่ำยรถบัสโดยสำรของบริ ษัท กับบุคคลภำยนอกที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้น กรรมกำร และผู้บริ หำรของ
บริ ษัท จำนวน 1 คัน เท่ำกับ 0.42 ล้ ำนบำท รำยกำรกำไรจำกกำรขำยทรัพย์ สินรอตัดบัญ ชี เท่ำกับ 0.31 ล้ ำนบำท และ
รำยกำรเงินชดเชยจำกควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ที่เกิดจำกควำมเสียหำยจำกอุบตั ิเหตุเท่ำกับ 0.24
ล้ ำนบำท (รำยละเอียดเพิ่มเติมในส่วนคำอธิบำยประมำณกำรหนี ้สินระยะสัน)
้ โดยกำรซ่อมแซมควำมเสียหำยดังกล่ำวจะ
เกิดขึ ้นในไตรมำสที่ 3 ปี 2558
ต้ นทุนบริการและกาไรขัน้ ต้ น
ต้ น ทุน บริ ก ำรประกอบด้ ว ย ต้ น ทุน บริ ก ำรของรถโดยสำรบริ ษั ท อำทิ ค่ำน ำ้ มันเชื อ้ เพลิง เงิ น เดื อนและ
สวัสดิกำรพนักงำน ค่ำเสือ่ มรำคำ ค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับรถยนต์ และค่ำเบี ้ยประกันภัย เป็ นต้ น และต้ นทุนค่ำรถร่วมบริ กำร โดย
บริ ษัทมีต้นทุนบริ กำรในงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 และงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 เท่ำกับ
89.33 ล้ ำนบำท และ 101.05 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 81.59 และร้ อยละ 78.34 ของรำยได้ จำกกำรบริ กำร ตำมลำดับ
โดยกำรปรับตัวลดลงของอัตรำส่วนต้ นทุนบริ กำรต่อรำยได้ จำกกำรบริ กำรในงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558
เป็ นผลจำกบริ ษัทสำมำรถบริ หำรจัดกำรต้ นทุนค่ำรถร่ วมบริ กำรมีประสิทธิ ภำพเพิ่มขึ ้น กำรปรับตัวลดลงของค่ำนำ้ มัน
เชื ้อเพลิงของผู้จำหน่ำยน ้ำมันและกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริ หำรจัดกำรกำรใช้ น ้ำมันที่ดีขึ ้น จำกสัดส่วนต้ นทุนค่ำน ้ำมัน
เชื อ้ เพลิงต่อรำยได้ ของรถบริ ษั ทจำกร้ อยละ 28.20 ในงวด 6 เดื อน ปี 2557 เป็ นร้ อยละ 25.01 ในงวด 6 เดือน ปี 2558
รวมถึงกำรมีประสบกำรณ์ในธุรกิจมำอย่ำงยำวนำนทีท่ ำให้ บริ ษัทสำมำรถควบคุมต้ นทุนที่เกิดจำกรำยกำรค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับ
รถให้ อยู่ในระดับใกล้ เคียงกันในช่วงระยะเวลำ 1 ปี ที่ผ่ำนมำ แม้ ว่ำบริ ษัทจะลงทุนเพิ่มปริ มำณรถโดยสำรของบริ ษัทอย่ำง
ต่อเนื่อง ซึ่งมีผลทำให้ ต้นทุนบริ กำรจำกรำยกำรค่ำเสื่อมรำคำ เงินเดือนและสวัสดิกำรพนักงำน ค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับรถยนต์
และค่ำ เบี ย้ ประกัน ภัย เพิ่ ม ขึน้ ก็ ต ำม โดยงวด 6 เดื อ นสิน้ สุด วัน ที่ 30 มิ ถุน ำยน 2557 และงวด 6 เดื อนสิ ้นสุด วัน ที่ 30
มิถนุ ำยน 2558 บริ ษัทมีต้นทุนบริ กำรที่เกิดจำกรถโดยสำรบริ ษัทเท่ำกับ 59.00 ล้ ำนบำท และ 70.56 ล้ ำนบำท และต้ นทุน
ค่ำรถร่วมบริ กำรเท่ำกับ 30.33 ล้ ำนบำท และ 30.49 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
ในงวด 6 เดือน สิ ้นสุด 30 มิถนุ ำยน 2558 บริ ษัทมีต้นทุนบริ กำรเพิ่มขึ ้นจำกช่วงเดียวกันของปี 2557 เท่ำกับ
11.72 ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 13.12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ซึง่ เกิดจำกกำรเพิ่มขึ ้นของจำนวน
รถและจำนวนเที่ยงวิ่งรับ -ส่งที่ให้ บริ กำรกับลูกค้ ำรำยเดิมและรำยใหม่ดงั ที่ได้ กล่ำวข้ ำงต้ น ซึ่งส่งผลให้ บริ ษัทมี รำยกำร
เงินเดือนและสวัสดิกำรพนักงำน ค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับรถยนต์ และค่ำเบี ้ยประกันภัยเพิ่มขึ ้นเท่ำกับ 11.37 ล้ ำน
บำท
กาไรขัน้ ต้ น /
อัตรากาไรขัน้ ต้ น
รถโดยสำรของบริษัท
รถโดยสำรร่วมบริกำร
กาไรขัน้ ต้ นรวม

งวด 6 เดือน ปี 2557 งวด 6 เดือน ปี 2558
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
15.52 20.82%
22.88 24.48%
4.64 13.28%
5.06 14.24%
20.16 18.41%
27.94 21.66%

ที่มำ : ข้ อมูลจำกบริ ษัท
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ในงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 และงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2558 บริ ษัทมี
กำไรขันต้
้ นเท่ำกับ 20.16 ล้ ำนบำท และ 27.94 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรขันต้
้ นเท่ำกับร้ อยละ 18.41 และร้ อยละ
21.66 ตำมลำดับ โดบในงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 บริ ษัทมีอตั รำกำไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นจำกควำมสำมำรถใน
กำรบริ หำรต้ นทุนค่ำรถร่ วมบริ กำรได้ อย่ำงมีประสิทธิ ภำพมำกขึ ้น รวมถึงกำรปรับตัวลดลงของค่ำนำ้ มันเชือ้ เพลิ งของผู้
จำหน่ำยน ำ้ มันและกำรเพิ่ม ประสิทธิ ภำพในกำรบริ หำรจัดกำรกำรใช้ น ำ้ มันที่ ดีขึน้ ทัง้ นี ้ บริ ษั ทกำหนดอำยุก ำรใช้ งำน
ยำนพำหนะสำหรับขนส่งโดยประมำณเท่ำกับ 10 ปี
ในงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 และงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 บริ ษัทมีกำไร
ขันต้
้ นจำกกำรให้ บริ กำรรถโดยสำรของบริ ษัทเท่ำกับ 15.52 ล้ ำนบำท และ 22.88 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรขันต้
้ น
จำกกำรให้ บริ กำรรถโดยสำรของบริ ษัทเท่ำกับร้ อยละ 20.82 และร้ อยละ 24.48 ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ ในงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่
30 มิถุนำยน 2558 บริ ษัทมีอัตรำกำไรขัน้ ต้ นจำกกำรให้ บริ กำรด้ วยรถโดยสำรของบริ ษัท เพิ่มขึ ้น เป็ นผลจำกกำรปรับตัว
ลดลงของค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงและกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริ หำรจัดกำรน ้ำมันที่ดีขึ ้นเป็ นสำคัญ
ในงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 และงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 บริ ษัทมีกำไร
ขันต้
้ นจำกกำรให้ บริ กำรรถโดยสำรร่วมบริ กำรเท่ำกับ 4.64 ล้ ำนบำท และ 5.06 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรขันต้
้ นจำก
กำรให้ บริ กำรรถโดยสำรร่วมบริ กำรเท่ำกับร้ อยละ 13.28 และร้ อยละ 14.24 ตำมลำดับ โดยในงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30
มิถนุ ำยน 2558 บริ ษัทมีอตั รำกำไรขันต้
้ นของรถโดยสำรร่วมบริ กำรเพิ่มขึ ้นจำกกำรทยอยปรับเพิ่มค่ำบริ กำรกับทำงลูกค้ ำใน
บำงสำยที่ใช้ รถร่วมบริ กำร เพื่อให้ คำ่ บริ กำรดังกล่ำวเป็ นไปตำมรำคำตลำด โดยสัดส่วนโดยกำรให้ บริ กำรรับ-ส่งพนักงำนกับ
ลูกค้ ำผ่ำนกำรใช้ รถร่ วมบริ กำร ถือเป็ นกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในยำนพำหนะสำหรับขนส่งของบริ ษัทวิธีหนึ่ง
สำหรับ กรณี ที่ บริ ษั ท ยังไม่มั่น ใจว่ำลูกค้ ำ จะใช้ บ ริ กำรกับบริ ษั ทอย่ำงต่อเนื่อง กล่ำวคื อ บริ ษั ทยังคงมีน โยบำยเน้ น กำร
ให้ บริ กำรผ่ำนรถโดยสำรของบริ ษัทเป็ นหลัก
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
บริ ษัทมีค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรในงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 และงวด 6 เดือน
สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 เท่ำกับ 8.18 ล้ ำนบำท และ 12.84 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7.47 และร้ อยละ 9.96 ของ
รำยได้ จำกกำรบริ กำร ตำมลำดับ โดยมีรำยละเอียดกำรเปลีย่ นแปลงของค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร ดังนี ้
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยประกอบด้ วย เงินเดือนและสวัสดิกำรพนักงำน ค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ ค่ำรับรอง
และค่ำใช้ จ่ำยในกำรเดินทำง โดยในงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 และงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน
2558 บริ ษัทมีค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยเท่ำกับ 2.51 ล้ ำนบำท และ 3.76 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.29 และร้ อยละ 2.92
ของรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร ตำมลำดับ โดยค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยมำกกว่ำร้ อยละ 90 เกิ ดจำกเงิ นเดือนและสวัสดิกำร
พนักงำน
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรหลักประกอบด้ วย เงินเดือนและสวัสดิกำรพนักงำน ค่ำขำดทุนจำกกำรจำหน่ำย
ทรัพย์สินรอตัดบัญชี (จำกรำยกำรขำยและเช่ำกลับยำนพำหนะที่ใช้ ขนส่ง) ค่ำขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สิน (จำกกำร
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จำหน่ำยยำนพำหนะที่ใช้ ขนส่ง) ค่ำที่ปรึกษำและค่ำใช้ จ่ำยในกำรนำหุ้นสำมัญของบริ ษัทเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ค่ำสอบบัญชี และค่ำสำธำรณูป โภค โดยในงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 และงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30
มิถุนำยน 2558 บริ ษัทมีค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรเท่ำกับ 5.67 ล้ ำนบำท และ 9.08 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.18 และ
ร้ อยละ 7.04 ของรำยได้ จำกกำรบริ กำร ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ ประมำณร้ อยละ 50 ของค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรในงวด 6 เดือน
สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 เป็ นรำยกำรเงินเดือนและสวัสดิกำรพนักงำน โดยกำรเพิ่มขึ ้นของค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรใน
งวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 ที่เพิ่มขึ ้นจำกช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อนหน้ ำเท่ำกับ 3.41 ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึ ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 60.14 เกิดจำกกำรเพิ่มขึ ้นของรำยกำรค่ำใช้ จ่ำยเงินเดือนและสวัสดิกำรพนักงำน ค่ำทีป่ รึกษำ ค่ำสอบบัญชี
และค่ำ ใช้ จ่ำ ยที่ เกิ ด ขึน้ เพี ย งครั ง้ เดี ย ว (OneTime Expense) ซึ่งไม่ ถื อ เป็ น ค่ำ ใช้ จ่ ำ ยที่ เกิ ด ขึน้ ปกติ ในกำรด ำเนิ น ธุรกิ จ
ประมำณ 1.10 ล้ ำนบำท อำทิ ค่ำใช้ จ่ำยในกำรว่ำจ้ ำงนักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยเพื่อประเมินผลประโยชน์พนักงำน และ
ค่ำใช้ จ่ำยเพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมในกำรนำบริ ษัทเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ อำทิ ค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดจำกกำรแปรสภำพ
เป็ นบริ ษัทมหำชนและจดทะเบียนเพิ่มทุน เป็ นต้ น
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนทำงกำรเงินประกอบด้ วย ดอกเบี ้ยเงินกู้ และดอกเบี ้ยจ่ำยจำกกำรขอรับ กำรสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ
จำกสถำบันทำงกำรเงินโดยกำรทำสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน โดยในงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 และงวด 6
เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 บริ ษัทมีต้นทุนทำงกำรเงินเท่ำกับ 6.94 ล้ ำนบำท และ 9.81 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 6.34 และร้ อยละ 7.60 ของรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร ตำมลำดับ ทัง้ นี ้ กำรเพิ่มขึ ้นของสัดส่วนต้ นทุนทำงกำรเงิน ต่อ
รำยได้ จำกกำรบริ กำรเป็ นผลจำกกำรลงทุนขยำยจำนวนรถโดยสำรผ่ำนกำรทำสัญญำเช่ำทำงกำรเงินเป็ นหลัก ส่งผลให้ เกิด
ดอกเบี ้ยจ่ำยจำกสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน โดยอัตรำดอกเบี ้ยเฉลีย่ ของสัญญำเช่ำทำงกำรเงินอยู่ในช่วงร้ อยละ 6.26 ถึง 7.88
ต่อปี ขึ ้นอยูก่ บั รูปแบบกำรจ่ำยค่ำงวดในแต่ละสัญญำ
กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
บริ ษัทมีกำไรสุทธิ ในงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 และงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน
2558 เท่ำกับ 3.61 ล้ ำนบำท และ 4.04 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิเท่ำกับร้ อยละ 3.30 และร้ อยละ 3.11 ตำมลำดับ
โดยในงวด 6 เดือน ปี 2558 บริ ษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ ้นเท่ำกับ 0.43 ล้ ำนบำท เนื่องจำกบริ ษัทสำมำรถขยำยกำรให้ บริ กำรกับ
ลูกค้ ำทังรำยเดิ
้
มและรำยใหม่ได้ เพิ่มขึ ้น รวมถึงกำรบริ หำรกำรจัดกำรต้ นทุนบริ กำรได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ แม้ วำ่ บริ ษัทจะมี
ต้ นทุนทำงกำรเงินเพิ่มขึ ้นจำกกำรลงทุนรถโดยสำรของบริ ษัทเพื่อใช้ รองรับควำมต้ องกำรที่เพิ่มขึ ้นของลูก ค้ ำ ก็ตำม
อัตราผลตอบแทนผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทมีอตั รำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสำหรับงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 และงวด 6 เดือน สิ ้นสุด
วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 เท่ำกับร้ อยละ 10.90 และร้ อยละ 10.84 ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลงระหว่ำง
งวด 6 เดือน ปี 2557 และงวด 6 เดือน ปี 2558 เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ ้นของค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรที่เพิ่มขึ ้นดังที่กล่ำว ทังนี
้ ้ ที่
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2558 มีมติอนุมตั ิจ่ำยเงินปั นผลจำนวน 30.00 ล้ ำนบำท และมี
มติอนุมัติให้ บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 40.00 ล้ ำนบำทเป็ น 70.00 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนจำนวน
300,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท และ ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2558 มีมติ
อนุมัติให้ บ ริ ษั ท เพิ่ ม ทุน จดทะเบี ยนจำก 70.00 ล้ ำนบำทเป็ น 110.00 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุน จ ำนวน
160,000,000 หุ้น มูล ค่ ำ ที่ ต รำไว้ ห้ ุน ละ 0.25 บำท เพื่ อ เสนอขำยหุ้ นสำมัญ เพิ่ ม ทุน ต่ อ ประชำชนเป็ น ครั ง้ แรก ซึ่ง กำร
เปลี่ย นแปลงทุน จดทะเบี ย นดังกล่ำวอำจมี ผ ลท ำให้ อัต รำผลตอบแทนของผู้ถื อ หุ้น ปรั บ ตัว ลดลง ทัง้ นี ้ เมื่ อ วัน ที่ 21
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พฤษภำคม 2558 ที่ประชุม คณะกรรมกำรบริ ษัทมีมติให้ แก้ ไขเงินปั นผลสำหรับปี 2557 ที่ประกำศจ่ำยตำมมติที่ประชุม
สำมัญ ผู้ถือหุ้นจำนวน 30.00 ล้ ำนบำท เป็ นจำนวน 27.00 ล้ ำนบำท เนื่องจำกมีกำรแก้ ไขค่ำเสื่อ มรำคำของยำนพำหนะ
สำหรับขนส่งใหม่
16.2 ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 เท่ำกับ 344.63 ล้ ำนบำท
และ 401.58 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยรำยกำรสินทรัพย์ที่สำคัญที่มีผลต่อกำรเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์รวมของบริ ษัท มีดงั นี ้
- เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้ วยเงินสดในมือและเงินฝำกธนำคำร โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2557 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 บริ ษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเท่ำกับ 10.83 ล้ ำนบำท และ 8.02 ล้ ำน
บำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3.14 และร้ อยละ 2.00 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ
- ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น
ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2557 และ ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ำยน 2558 บริ ษั ท มี ลู ก หนี ก้ ำรค้ ำและลู ก หนี อ้ ื่ น
เท่ำกับ 23.11 ล้ ำนบำท และ 26.97 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6.71 และร้ อยละ 6.72 ของสินทรัพย์รวมตำมลำดับ ซึ่งมี
รำยละเอียดลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น ดังนี ้
ลูกหนีก้ ารค้า
บริ ษัทมีลกู หนี ้กำรค้ ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 เท่ำกับ 22.99 ล้ ำน
บำท และ 26.05 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยในปี 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 รำยกำรลูกหนีก้ ำรค้ ำของบริ ษัท
ประกอบด้ วย ลูกหนีก้ ำรค้ ำเท่ำกับ 21.96 ล้ ำนบำท และ 24.91 ล้ ำนบำท และรำยได้ ค้ำงรับเท่ำกับ 1.02 ล้ ำนบำท และ
1.14 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยรำยได้ ค้ำงรับเกิดจำกรอบกำรจ่ำยชำระค่ำบริ กำรของลูกค้ ำ ที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระ ทัง้ นี ้
บริ ษัทมีนโยบำยในกำรตังค่
้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญตำมจำนวนยอดหนี ้ต่อรำย โดยจะพิจำรณำตังค่
้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเต็ม
จำนวน ในกรณีที่มีกำรค้ ำงชำระตังแต่
้ 6 เดือนขึ ้นไป ทังนี
้ ้ อำยุลกู หนี ้ของบริ ษัทประมำณร้ อยละ 95.00 เป็ นลูกหนี ้ที่มีอำยุ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ซึง่ สำมำรถแสดงรำยละเอียดอำยุลกู หนี ้ได้ ดังตำรำง

รายการลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนีก้ ารค้ า
ยังไม่ถงึ กำหนดชำระ
ค้ ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 เดือน ถึง 6 เดือน
รวมลูกหนีก้ ารค้ า
หัก ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
รำยได้ ค้ำงรับ
ลูกหนีก้ ารค้ า-สุทธิ

(หน่วย: ล้ ำนบำท)
31 ธันวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558
21.74
0.22
21.96
1.03
22.99

หน้ ำที่ 16 ส่วนเพิ่มเติม – 7

24.84
0.07
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บริ ษัทกำหนดนโยบำยกำรให้ เครดิตเทอมแก่ลกู ค้ ำระหว่ำง 30 ถึง 60 วัน ขึ ้นอยูก่ บั ระยะเวลำกำรเป็ น
คูค่ ้ ำ และกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมจำกฝ่ ำยบริ หำร โดยบริ ษัทกำหนดนโยบำยกำรติดตำมหนี ้สำหรับลูกหนี ้ที่มียอดค้ ำง
ชำระเกิน 60 วันขึ ้นไป ผ่ำนขันตอนที
้
่ถูกกำหนดไว้ ในนโยบำยกำรติดตำมหนี ้ อำทิ กำรติดตำมทวงถำมโดยเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำย
บัญชี กำรออกหนังสือติดตำมหนี ้ และกำรแจ้ งควำมเพื่อดำเนินกำรตำมขันตอนทำงกฎหมำย
้
ทังนี
้ ้ ในปี 2557 และงวด 6
เดือนปี 2558 บริ ษัทมีระยะเวลำกำรเก็บหนี ้เฉลีย่ เท่ำกับ 33.84 วัน และ 32.70 วัน ตำมลำดับ
ลูกหนีอ้ ืน่
บริ ษัทมีลกู หนี ้อื่นรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 เท่ำกับ 0.13 ล้ ำน
บำท และ 0.92 ล้ ำนบำท โดยลูกหนี ้อื่นรวมประกอบด้ วยรำยกำรเงินทดรองจ่ำย และลูกหนี ้อื่น ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนำยน
2558 บริ ษัทมีรำยกำรลูกหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้น 0.79 ล้ ำนบำท โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้ค่ำยำนพำหนะขนส่งที่
ทำงบริ ษัทจำหน่ำยไป โดยบริ ษัทคำดว่ำจะได้ รับชำระค่ำยำนพำหนะดังกล่ำวในไตรมำสที่ 3 ปี 2558
- ยำนพำหนะสำหรับขนส่ง
ยำนพำหนะสำหรับขนส่งของบริ ษัท ประกอบด้ วย รถบัสโดยสำร รถมินิบสั รถตู้ และรถที่ใช้ ในกำรสนับสนุน
โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 บริ ษัทมียำนพำหนะสำหรับขนส่ง -สุทธิ เท่ำกับ 295.50
ล้ ำนบำท และ 348.15 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 85.74 และร้ อยละ 86.69 ของสินทรัพย์รวมตำมลำดับ ซึ่งบริ ษัทจะ
ลงทุนในยำนพำหนะสำหรับขนส่งก็ต่อเมื่อมี ควำมเป็ นไปได้ ค่อนข้ ำงแน่นอนว่ำจะได้ รับงำนจำกลูกค้ ำ โดยในงวด 6 เดือน
สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 บริ ษัทมีกำรเปลีย่ นแปลงยำนพำหนะสำหรับขนส่ง ดังนี ้
(หน่วย: ล้ ำนบำท)
ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
30 มิถุนายน 2558
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558
295.50
ซื ้อเพิ่มระหว่ำงงวด – รำคำทุน
69.26
จำหน่ำยและตัดจำหน่ำยระหว่ำงงวด – มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่จำหน่ำย
(0.94)
ค่ำเสือ่ มรำคำสำหรับงวด
(15.67)
มูลค่ าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
348.15
ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 บริ ษัทมียำนพำหนะสำหรับขนส่งเท่ำกับ 348.15 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำก ณ วันที่
31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 52.65 ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 17.82 เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งเป็ นกำรลงทุนซื ้อรถ
บัสโดยสำรใหม่จำนวน 16 คัน สำหรับรองรับกำรเพิ่มขึ ้นของปริ มำณควำมต้ องกำรใช้ ของลูกค้ ำรำยเดิมที่มี และลูกค้ ำรำย
ใหม่ 1 รำย ที่จะเริ่ มสร้ ำงรำยได้ ให้ แก่บริ ษั ทในเดือนเมษำยน 2558 โดยบริ ษั ทสัง่ ซือ้ รถโดยสำรใหม่ทงหมด
ั้
และจัดทำ
สัญญำเช่ำทำงกำรเงินกับเจ้ ำหนี ้สถำบันกำรเงินทังหมด
้
ซึง่ สัญญำเช่ำทำงกำรเงินดังกล่ำวจะทยอยชำระเสร็ จสิ ้นภำยในปี
2563
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หนีส้ นิ
หนี ้สินรวมของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 เท่ำกับ 273.56 ล้ ำนบำท และ
323.46 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 79.38 และร้ อยละ 80.55 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ โดยรำยกำรหนี ้สินที่สำคัญที่มี
ผลต่อกำรเปลีย่ นแปลงในหนี ้สินรวมของบริ ษัท มีดงั นี ้
- เงินกู้ระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน
บริ ษั ท มี เงิ น กู้ระยะสัน้ จำกสถำบัน กำรเงิ น ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2557 และ ณ วัน ที่ 30 มิ ถุน ำยน 2558
เท่ำกับ 19.42 ล้ ำนบำท และ 24.61 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.63 และร้ อยละ 6.13 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ โดย
บริ ษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสันกั
้ บสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง เท่ำกับ 5.00 ล้ ำนบำท ซึ่งค ้ำประกันด้ วยรถบัสโดยสำรของบริ ษัท
จำนวน 8 คัน
- เงินกู้ยืมระยะสันจำกบุ
้
คคลเกี่ยวข้ อง
บริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะสันจำกบุ
้
คคลเกี่ยวข้ อง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558
เท่ำกับ 5.00 ล้ ำนบำท และ 5.00 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.45 และร้ อยละ 1.25 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ โดยมี
กำหนดเวลำชำระคืนในเดือนกันยำยน 2558 (รำยละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2.3 กำรจัดกำรและกำกับดูแลกิจกำร หัวข้ อที่ 14
รำยกำรระหว่ำงกัน)
- เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น
ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2557 และ ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ำยน 2558 บริ ษั ท มี เ จ้ ำหนี ก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนี อ้ ื่ น
เท่ำกับ 30.48 ล้ ำนบำท และ 32.89 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 8.85 และร้ อยละ 8.19 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ ซึง่ มี
รำยละเอียดเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น ดังนี ้
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำหลักของบริ ษัท ได้ แก่ เจ้ ำหนี ้ค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง ค่ำเบี ้ยประกันภัย ค่ำรถร่วม และค่ำ
อะไหล่โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 บริ ษัทมีเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำเท่ำกับ 22.01 ล้ ำนบำท และ
22.60 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ และมีเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ-บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้ อง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ ณ วันที่ 30
มิถนุ ำยน 2558 เท่ำกับ 1.09 ล้ ำนบำท และ 1.02 ล้ ำนบำท
เจ้าหนีอ้ ืน่
เจ้ ำหนี ้อื่นประกอบด้ วย เจ้ ำหนี ้ค่ำสินทรัพย์ ค่ำเบี ้ยประกันค้ ำงจ่ำย ค่ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ำย อำทิ ค่ำสอบ
บัญชี ค่ำสำธำรณูปโภคค้ ำงจ่ำย โบนัสค้ ำงจ่ำย และเงินทดรองรับ เป็ นต้ น โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ ณ วันที่ 30
มิถุนำยน 2558 บริ ษัทมีเจ้ ำหนีอ้ ื่นเท่ำกับ 7.38 ล้ ำนบำท และ 9.27 ล้ ำนบำท ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 บริ ษัทมี
เจ้ ำหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้น โดยมีสำเหตุหลักจำกรำยกำรเจ้ ำหนี ้ค่ำสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ ้น 1.84 ล้ ำนบำท จำกกำรนำรถบัสโดยสำรของ
บริ ษัทไปปรับปรุงเพื่อให้ บริ กำรลูกค้ ำรำยเดิม
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- หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
บริ ษัทมีหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินซึ่งเกิดจำกกำรจัดหำยำนพำหนะเพื่อกำรขนส่ง โดยสำมำรถสรุ ป
รำยละเอียดหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินได้ ดงั นี ้
(หน่วย: ล้ ำนบำท)
31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุงใหม่ )
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
232.61
หัก : ดอกเบี ้ยรอกำรตัดจำหน่ำย
(34.13)
รวม
198.48
หัก : ส่วนที่ถงึ กำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี
(53.12)
หนีส้ ินตามสัญญาเช่ าการเงิน – สุทธิจากส่ วนที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
145.36

30 มิถุนายน 2558
279.82
(40.63)
239.19
(57.72)
181.47

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 บริ ษัทมีหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินเท่ำกับ
198.48 ล้ ำนบำท และ 239.19 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 57.59 และร้ อยละ 59.56 ของสินทรัพย์รวมตำมลำดับ โดย
แบ่งเป็ นหนี ้สินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี เท่ำกับ 53.12 ล้ ำนบำท และ 57.72 ล้ ำนบำท และหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงิน – สุทธิ จำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี เท่ำกับ 145.36 ล้ ำนบำท และ 181.47 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดย
บริ ษัททำสัญ ญำเช่ำกำรเงินกับบริ ษัทลีสซิ่งทังหมด
้
5 แห่ง ซึ่งมีกำหนดกำรชำระค่ำงวดเป็ นรำยเดือนและมีอำยุสญ
ั ญำ
ประมำณ 5 ปี โดยมูลค่ำรำยกำรหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินของบริ ษัทดังกล่ำวมีกำรเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงเดียวกับ
กำรขยำยกำรลงทุนในยำนพำหนะสำหรับขนส่งของกิจกำร โดยผลรวมของจำนวนเงินขันต
้ ่ำที่บริ ษัทต้ องชำระทังสิ
้ ้นตำม
สัญญำเช่ำแสดงได้ ดงั ตำรำง
(หน่วย: ล้ ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่ )
ไม่ เกิน 1 ปี
1 – 5 ปี
รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขันต
้ ่ำที่ต้องจ่ำยทังสิ
้ ้นตำมสัญญำเช่ำ
66.79
165.82
232.61
ดอกเบี ้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
(13.67)
(20.46)
(34.13)
มูลค่ าปั จจุบนั ของจานวนเงินขัน้ ต่าที่ต้องจ่ ายทัง้ สิน้ ตาม
53.12
145.36
198.48
สัญญาเช่ า

ผลรวมของจำนวนเงินขันต
้ ่ำที่ต้องจ่ำยทังสิ
้ ้นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี ้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
มูลค่ าปั จจุบนั ของจานวนเงินขัน้ ต่าที่ต้องจ่ ายทัง้ สิน้
ตามสัญญาเช่ า

(หน่วย: ล้ ำนบำท)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
ไม่ เกิน 1 ปี
1 – 5 ปี
รวม
73.30
206.52
279.82
(15.58)
(25.05)
(40.63)
57.72
181.47
239.19
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- เงินกู้ยืมระยะยำว
บริ ษัทมีรำยกำรเงินกู้ยืมระยะยำวกับเจ้ ำหนี ้สถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ ณ วันที่
30 มิถนุ ำยน 2558 เท่ำกับ 5.04 ล้ ำนบำท และ 3.41 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.46 และร้ อยละ 0.85 ของสินทรัพย์รวม
ตำมลำดับ โดยรำยกำรดังกล่ำวเกิดจำกกำรขอรับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินเพื่อนำไปใช้ เป็ นเงินทุนในกำรจัดซื ้อคัชซี ประเภท
ใช้ งำนแล้ ว และเพื่อกำรประกอบตัวถังรถยนต์โดยสำรสำหรับใช้ ในกิจกำร ทังนี
้ ้ รำยกำรเงินกู้ยืมดังกล่ำวค ้ำประกันโดยกำร
จำนำยำนพำหนะสำหรับขนส่งของบริ ษัทจำนวน 8 คัน และมีกำหนดชำระคืนเป็ นรำยเดือนภำยใน 36 เดือน ซึ่งไม่ระบุ
เงื่อนไขกำรดำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินใดๆ
- ประมำณกำรหนี ้สินระยะสัน้
ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 บริ ษัทมีรำยกำรประมำณกำรหนี ้สินระยะสัน้ เท่ำกับ 1.03 ล้ ำนบำท โดยในเดือน
เมษำยน 2558 ยำนพำหนะขนส่งของบริ ษัทคันหนึง่ เกิดควำมเสียหำยจำกอุบตั ิเหตุ ซึง่ ยำนพำหนะดังกล่ำวมีมลู ค่ำสุทธิตำม
บัญชีเท่ำกับ 1.60 ล้ ำนบำท ต่อมำบริ ษัทได้ รับเงินชดเชยจำกควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ เท่ำกับ 1.20
ล้ ำนบำท ผู้บริ หำรจึงได้ ทำกำรประมำณค่ำใช้ จ่ำยในกำรซ่อมแซมประมำณ 1 ล้ ำนบำท ซึ่งกำรซ่อมแซมดังกล่ำวจะเกิดขึ ้น
ในไตรมำสที่ 3 ของปี 2558 บริ ษัทจึงได้ บนั ทึกประมำณกำรค่ำซ่อมแซมดังกล่ำวไว้ ในงบกำรเงินระหว่ำงกำลสำหรับงวด 6
เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 บริ ษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ วเท่ำกับ
40.00 ล้ ำนบำท และ 70.00 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ มีสว่ นของผู้ถือหุ้น เท่ำกับ 71.08 ล้ ำนบำท และ 78.12 ล้ ำนบำท หรื อคิด
เป็ น ร้ อยละ 20.62 และร้ อยละ 19.45 ของสิน ทรัพ ย์ รวม ตำมลำดับ โดยบริ ษัท มีกำไรสะสมยังไม่ได้ จัดสรร ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 เท่ำกับ 28.28 ล้ ำนบำท และ 4.88 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ ที่ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2558 มีมติอนุมตั ิจ่ำยเงินปั นผลจำนวน 30.00 ล้ ำนบำท และมีมติอนุมตั ิ
เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 40.00 ล้ ำนบำทเป็ น 70.00 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนจำนวน 300,000 หุ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท เพื่อเสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท โดยเป็ นกำรปรับโครงสร้ ำงทุนสำหรับเตรี ยมควำมพร้ อม
ในกำรนำบริ ษัทเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ นอกจำกนี ้ ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 มีนำคม
2558 มีมติอนุมตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 70.00 ล้ ำนบำท เป็ น 110.00 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน
160,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บำท เพื่อเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนครัง้ แรก ทังนี
้ ้ เมื่อวันที่ 21
พฤษภำคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทมีมติให้ แก้ ไขเงินปั นผลสำหรับปี 2557 ที่ประกำศจ่ำยตำมมติ ที่ประชุม
สำมัญ ผู้ถือหุ้นจำนวน 30.00 ล้ ำนบำท เป็ นจำนวน 27.00 ล้ ำนบำท เนื่องจำกมีกำรแก้ ไขค่ำเสื่อมรำคำของยำนพำหนะ
สำหรับขนส่งใหม่
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีอตั รำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558
เท่ำกับ 3.85 เท่ำ และ 4.14 เท่ำ ตำมลำดับ โดยอัตรำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษั ทมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นผลจำกกำรขยำยจำนวนยำนพำหนะเพื่อให้ บริ กำรด้ วยกำรทำสัญญำเช่ำทำงกำรเงินเป็ นหลักในช่วงที่ผ่ำน
มำ
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สภาพคล่ อง
บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 เท่ำกับ 43.01 ล้ ำนบำท
และ 45.43 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 12.48 และร้ อยละ 11.31 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ ซึ่งกำรเพิ่มขึ ้นของรำยกำร
สินทรัพย์หมุนเวียนดังกล่ำว เกิดจำกกำรเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น อันเนื่องจำกกำรเพิ่มขึ ้นของปริ มำณควำม
ต้ องกำรใช้ บริ กำรของลูกค้ ำรำยเดิมเป็ นหลัก
บริ ษัทมีหนี ้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 เท่ำกับ 112.58 ล้ ำนบำท
และ 125.66 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 32.67 และร้ อยละ 31.29 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ โดยกำรเปลีย่ นแปลงของ
หนี ้สินหมุนเวียน เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำยกำรเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น
ส่วนของหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 บริ ษัทมีหนี ้สินหมุนเวียนสูงกว่ำสินทรัพย์หมุนเวียน
เท่ำกับ 69.57 ล้ ำนบำท และ 80.23 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ เนื่องจำกลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัทที่เน้ นกำรขยำย
จำนวนยำนพำหนะในกำรขนส่งผ่ำนกำรทำสัญญำเช่ำทำงกำรเงินเป็ นหลัก ซึ่งมีอำยุในกำรผ่อนชำระประมำณ 4 - 5 ปี
ขึ ้นกับเงื่อนไขของสถำบันกำรเงินแต่ละแห่ง โดยกำรผ่อนชำระหนี ้ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินจะมีระยะเวลำสันกว่
้ ำอำยุกำร
ใช้ งำนของรถโดยสำรที่จะทยอยสร้ ำงรำยได้ ให้ กบั บริ ษัท ส่งผลให้ ในช่วงกำรผ่อนชำระค่ำงวดรถ บริ ษัทจะมีสดั ส่วนกำรผ่อน
ชำระค่ำงวดรถที่ลงทุนต่อรำยได้ จำกกำรบริ กำร สูง กว่ำสัดส่วนกำรสร้ ำงรำยได้ ของรถที่ลงทุนเพิ่มเติมต่อรำยได้ จำกกำร
บริ กำร ด้ วยเหตุดงั กล่ำว ทำให้ บริ ษัทมีอตั รำส่วนสภำพคล่องอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องคือ เท่ำกับ 0.38 เท่ำ และ 0.36 เท่ำ ใน
ปี 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 ตำมลำดับ แต่หำกพิจำรณำ Cash Cycle ของบริ ษัท จะพบว่ำในปี 2557 และ ณ
วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 บริ ษัทมี Cash Cycle ติดลบเท่ำกับ 7.33 วัน และ 7.97 วัน ตำมลำดับ ซึ่งสำเหตุที่ Cash Cycle
ของบริ ษัทติดลบเนื่องจำก บริ ษัทมีระยะเวลำกำรชำระหนี ้เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำที่ยำวกว่ำระยะเวลำกำรเก็บหนี ้เฉลี่ยของลูกหนี ้
กำรค้ ำ
กระแสเงินสด
ในงวดบัญ ชี ปี 2557 และงวด 6 เดือนสิ ้นสุด วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 บริ ษั ทมีกระแสเงินสดจำกกิ จกรรมกำร
ดำเนิน งำนเท่ำกับ 38.99 ล้ ำนบำท และ 20.02 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยกระแสเงิ น สดจำกกำรดำเนิน งำนที่ เป็ น บวก
ดังกล่ำว เป็ นผลมำจำกผลกำรดำเนินงำนที่ดีควบคู่ไปกั บกำรจัดเก็บหนี ้ที่ดีของบริ ษัท แม้ ว่ำบริ ษัทจะมีกำรจ่ำยดอกเบี ้ย
เพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกกำรจัดทำสัญญำเช่ำทำงกำรเงินก็ตำม
ในงวดบัญชีปี 2557 และงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรม
กำรลงทุนเท่ำกับ 7.33 ล้ ำนบำท และ 5.06 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยกำรลดลงของเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมกำรลงทุนใน
งวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 เกิดจำกเงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ้ำประกัน กำรจ่ำยชำระเจ้ ำหนี ้สินทรัพย์ และ
กำรซื ้อยำนพำหนะสำหรับขนส่งและอุปกรณ์
ในงวดบัญชีปี 2557 และงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรม
จัดหำเงิน เท่ำกับ 23.03 ล้ ำนบำท และ 17.76 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยสำเหตุหลักที่ทำให้ กระแสเงินสดสุทธิในกิจกรรม
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จัดหำเงินเป็ นลบ ในงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 มำจำกรำยกำรจ่ำยชำระหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินเป็ น
หลัก ซึง่ เท่ำกับ 24.33 ล้ ำนบำท
ทังนี
้ ้ ในปี 2557 และงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 บริ ษัทมีอตั รำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน
(Cash Basis) เท่ำกับ 1.69 เท่ำ และ 0.42 เท่ำ ตำมลำดับ โดยอัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพันในงวด 6 เดือน
สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 มีค่ำต่ำกว่ำ 1 เท่ำ เนื่องจำก บริ ษัทมีภำระกำรจ่ำยชำระหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
จำกกำรลงทุนในยำนพำหนะสำหรับขนส่ง ซึ่งสูงกว่ำกระแสเงินสดสุทธิ จำกกิจกรรมดำเนินงำน และเป็ นผลมำจำกกำร
จ่ำยเงินปั นผลในช่วงไตรมำสที่ 1 ปี 2558 เพื่อจัดโครงสร้ ำงทุนสำหรับเตรี ยมควำมพร้ อมในกำรนำบริ ษัทเข้ ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์
16.3 ปั จจัยที่อาจมีผลต่ อการดาเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต
ปั จจัยและอิทธิพลที่อำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนหรื อฐำนะทำงกำรเงินในอนำคต นอกเหนือจำกที่ได้ กล่ำว
ไว้ แล้ วในส่วนที่ 2.2 ข้ อ 3 เรื่ องปั จจัยควำมเสีย่ ง มีดงั นี ้
กำรลดลงของกำไรต่อหุ้นเนื่องจำกจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้นจำกกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
จำกงบกำรเงินที่ผ่ำนกำรสอบทำนจำกผู้สอบบัญชีที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ สำหรับงวด 6 เดือน สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 บริ ษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ ว
รวมเท่ำกับ 70.00 ล้ ำนบำท โดยแบ่งเป็ นหุ้น สำมัญ 280,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ ุนละ 0.25 บำท และมีกำไรสุท ธิ
สำหรับงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 เท่ำกับ 4.04 ล้ ำนบำท
เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2558 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก
เดิ ม 40.00 ล้ ำ นบำท เป็ น 70.00 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้ นสำมั ญ เพิ่ ม ทุ น เพื่ อ จ ำหน่ ำ ยกั บ ผู้ ถื อ หุ้ นเดิ ม และมี ม ติ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ ต่อหุ้นจำกหุ้นละ 100 บำท เป็ นหุ้นละ 0.25 บำท รวมจำนวนหุ้นทังสิ
้ ้นเท่ำกับ 280 ล้ ำนหุ้น
นอกจำกนี ้ เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2558 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 ได้ มีมติอนุมตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม
70.00 ล้ ำนบำท เป็ น 110.00 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพื่อจำหน่ำยให้ กับประชำชนเป็ นครัง้ แรกจำนวน 160.00
ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บำท ดังนัน้ หำกพิจำรณำอัตรำกำไรต่อหุ้นภำยหลังจำกกำรเข้ ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ จะพบว่ำ บริ ษัทมีอตั รำกำไรต่อหุ้น จะเท่ำกับ 0.0092 บำทต่อหุ้น สำหรับกำไรงวด 6 เดือน สิ ้นสุด ณ วันที่ 30
มิถนุ ำยน 2558 หรื อเท่ำกับ 0.0184 บำทต่อหุ้น เมื่อปรับกำไรสุทธิเต็มปี ซึ่งภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนใน
ครัง้ นี ้ บริ ษัทจะมีทนุ จดทะเบียนชำระแล้ วจำนวน 110 ล้ ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 440 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 0.25 บำท ดังนัน้ กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแก่ประชำชนในครัง้ นี ้ อำจส่งผลให้ อตั รำกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริ ษัท
ที่จะเกิดขึ ้นในอนำคตลดลง และหำกรำยได้ และกำไรสุทธิของบริ ษัทมีอตั รำกำรเติบโตต่ำกว่ำควำมสำมำรถในกำรสร้ ำง
รำยได้ และกำไรสุทธิ ของงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2558 ที่ผ่ำนมำ จะทำให้ กำไรสุทธิ ต่อหุ้น ปรับลด (Fully
Diluted) จนมีคำ่ ต่ำกว่ำเท่ำกับ 0.0184 บำทต่อหุ้น
กำรดำเนินนโยบำยกำรใช้ รถโดยสำรร่วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทรถโดยสำรไม่ประจำทำงเท่ำนัน้
ในงวด 6 เดือน ปี 2558 สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558 บริ ษัทมีรำยได้ จำกรถร่วมบริ กำร 35.56 ล้ ำนบำท โดย
แบ่งเป็ นรำยได้ จำกรถร่ วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทรับจ้ ำงไม่ประจำทำง และรถร่ วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทส่วน
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บุคคลเท่ำกับ 13.99 ล้ ำนบำท และ 21.57 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 39.34 และร้ อยละ 60.66 ของรำยได้ รวมจำกรถ
โดยสำรร่ วมบริ กำร โดยมีกำไรขันต้
้ นจำกรถร่ วมบริ กำรที่จดทะเบี ยนประเภทรับจ้ ำงไม่ประจำทำงเท่ำกับ 1.91 ล้ ำนบำท
และกำไรขันต้
้ นจำกรถร่วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคลเท่ำกับ 3.17 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ

งวด 6 เดือนปี 2558

รำยได้ จำกรถโดยสำรร่วมบริกำร
ต้ นทุนรถโดยสำรร่วมบริ กำร
กาไรขัน้ ต้ นจากรถร่ วมบริการ
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำยและบริ หำร
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำย
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรบริ หำร
กาไรก่ อนดอกเบีย้ และภาษี

รถร่ วมบริการที่จด
ทะเบียนประเภท
รับจ้ างไม่ ประจาทาง
(30 คัน)
ล้ านบาท
%
13.99
39.34
12.08
33.97
1.91
5.37
0.41
0.98
0.52

รถร่ วมบริการที่จด
ทะเบียน
ประเภทส่ วนบุคคล
(68 คัน)
ล้ านบาท
%
21.57 60.66
18.4 51.74
3.17
8.91

1.15
2.77
1.46

0.63
1.52
1.02

1.77
4.27
2.88

รถโดยสาร
ร่ วมบริการรวม
(94 คัน)
ล้ านบาท
35.56
30.48
5.08

%
100.00
85.71
14.29

1.04
2.50
1.54

2.91
7.04
4.33

หมำยเหตุ : - รถร่วมบริกำรที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคลทังหมด
้
เป็ นรถตู้
- ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำยและบริหำร พิจำรณำจำกข้ อสมมติฐำนในกำรปั นส่วนค่ำใช้ จำ่ ยตำมสัดส่วนรำยได้ จำกกำรให้ บริกำร

ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2558 บริ ษัทได้ กำหนดนโยบำยในกำรใช้ รถโดยสำรร่ วมบริ กำรจำกผู้ประกอบกำรที่
ได้ รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งด้ วยรถโดยสำรไม่ประจำทำง โดยรถโดยสำรที่นำมำเป็ นรถร่วมบริ กำรจะต้ องจดทะเบียน
ประเภทรับจ้ ำงไม่ประจำทำงเท่ำนัน้ ในขณะที่ ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2558 บริ ษัทยังมีรถตู้ร่วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภท
ส่วนบุคคลจำนวน 59 รำย คิดเป็ นจำนวนรถตู้เท่ำกับ 67 คัน และเพื่อให้ เป็ นไปตำมนโยบำยกำรใช้ รถร่วมบริ กำร บริ ษัทจึงมี
หนังสือระงับกำรว่ำจ้ ำงรถตู้ร่วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคลทุกรำย และบริ ษัทได้ จดั ทำหนังสือแจ้ งไปยังลูกค้ ำที่
บริ ษั ทให้ บริ กำรผ่ำนรถตู้ร่วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคล เพื่อขอชะลอกำรให้ บริ กำรเฉพำะรถตู้ร่วมบริ กำร
ประเภทดังกล่ำว โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2558 เป็ นต้ นไป ดังนัน้ นโยบำยดังกล่ำวจึงส่งผลทำให้ รำยได้ จำกรถร่ วม
บริ กำรของบริ ษัทตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2558 ลดลง บริ ษัทคำดกำรณ์ วำ่ รำยได้ จำกรถร่วมบริ กำรใน 5 เดือนสุดท้ ำยของปี
2558 อำจจะลดลงประมำณ 17.98 ล้ ำนบำท หรื อลดลงประมำณเดือนละ 3.60 ล้ ำนบำท ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 60.66 ของ
รำยได้ จำกรถร่ วมบริ กำรรวม โดยเทียบเคียงจำกรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรผ่ำนรถตู้ร่วมบริ กำรที่จดทะเบียนประเภทส่วน
บุค คลของงวด 6 เดื อนแรกของปี 2558 ตัง้ แต่เดือนมกรำคม ถึงเดื อนมิ ถุน ำยน 2558 ซึ่งเท่ำกับ 21.57 ล้ ำนบำท หรื อ
ประมำณเดือนละ 3.60 ล้ ำนบำท จึงทำให้ บริ ษัทคำดกำรณ์รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรวมในปี 2558 อำจลดลงจำกประมำณ
270 ล้ ำนบำท เป็ นประมำณ 252 ล้ ำนบำท หรื อลดลงประมำณร้ อยละ 7 ของรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรวมที่คำดกำรณ์ ไว้
เดิม (รำยละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส่วนที่ 2.2 กำรประกอบธุรกิจ ส่วนเพิ่มเติม หัวข้ อที่ 2 ลักษณะ
กำรประกอบธุรกิจ) จำกผลกระทบที่อำจจะทำให้ รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรวมของบริ ษัทลดลงดังกล่ำวข้ ำงต้ น ส่งผลให้
บริ ษัทจะอำจมีกำไรขันต้
้ นลดลงจำกรถโดยสำรร่วมบริ กำรประมำณ 2.64 ล้ ำนบำท หรื อลดลงเดือนละประมำณ 0.53 ล้ ำน
บำท และกำไรก่ อนดอกเบี ย้ และภำษี อำจลดลงจำกรถโดยสำรร่ วมบริ กำรเท่ำกับ 0.85 ล้ ำนบำท หรื อ ลดลงเดื อนละ
ประมำณ 0.17 ล้ ำนบำท
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