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Company Snapshot

สานักงานใหญ่ : 700/199 หมู่ 1 ตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 โทร. 038-468-788 ถึง 9
สาขาระยอง : 13/3 ซอยมาบชะลูด 4 ถนนมาบชะลูด แหลมสน ตาบลห้วยโป่ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทร. 038-683-151 website: http://www.atp30.com
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Paid-up (MB.)
Listed share (M.)
Par (B.)
Market Cap (MB.)
Price (B./share)
EPS (B.) (31.12.16)

110.00
440.00
0.25
862.40
1.96
0.05
0.020.0

Statistics (16 Mar 2017)

CEO/MD :
นายปิ ยะ เตชากูล
กรรมการผูจ้ ดั การ
โทร : 038-468-788
มือถือ : 082-716-0631
อีเมลล์ : Piya@atp30.com

CFO :
นายปิ ยะ เตชากูล
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานบัญชีและ
การเงิน (รักษาการแทน)
โทร : 038-468-788
มือถือ : 082-716-0631
อีเมลล์ : Piya@atp30.com

IRO :
นางสาวโชติกา วีระศิลป์
ผูจ้ ดั การฝา่ ยการเงินและควบคุม
โทร : 038-468-789
มือถือ : 091-774-4432
อีเมลล์ : Chotiga@atp30.com

Company Background

ประกอบธุ ร กิจ การให้บ ริก ารรถโดยสารขนส่ ง บุ ค ลากร ระหว่ า งแหล่ ง ที่พ ัก อาศัย ในเขตชุ ม ชนไปยัง โรงงาน
อุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ ซึง่ ได้รบั ใบอนุญาตประกอบการรถโดยสารขนส่งไม่ประจาทางโดยกรมขนส่งทาง
บก ปจั จุบนั บริษทั แบ่งรูปแบบรถทีใ่ ห้บริการรับส่งเป็ น 2 รูปแบบ ได้แก่
1. รถโดยสารโดยการลงทุนของบริษทั เอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รถโดยสารของบริษทั มีจานวนทัง้ สิ้น
176 คันแบ่งเป็ นรถบัส 147 คัน รถมินิบสั 2 คัน รถตูว้ ไี อพี 2 คัน รถไมโครบัส 3 คันและรถตู้ 22 คัน
2. รถโดยสารร่วมบริการ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานของบริษทั ณ
31 ธันวาคม 2559 มีรถโดยสารร่วมบริการทัง้ สิน้ 90 คัน แบ่งเป็ นรถบัส 10 คันและรถตู้ 80 คัน
Key Development of Company

2548 :
2553 :
2554 :
2555 :
2556 :
2557 :

2558 :

2559 :

2560 :
-

เดือนตุลาคม ได้ก่อตัง้ บริษทั ในชื่อบริษทั อมตะทรานสปอร์ต 03 จากัด
บริษทั นาเทคโนโยลีการควบคุมการเดินรถด้วยระบบดาวเทียม GPS มาติดตัง้ ในรถบริษทั ทุกคัน
เดือนมกราคม บริษทั ได้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางโดยกรมขนส่งทางบก
เดือนธันวาคม ได้เปลีย่ นชื่อเป็ นบริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรชัน่ จากัด
บริษทั ได้เปิ ดสานักงานสาขาทีต่ าบลมาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
บริษทั ได้ทาการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานเพื่อฝึกอบรมพนักงานขับรถให้เป็ นนักขับรถมืออาชีพ ได้แก่
- หลักสูตรความปลอดภัยขัน้ พืน้ ฐาน (Basic Safety)
- หลักสูตรเทคนิคการขับขีเ่ ชิงป้องกัน (Defensive Driving Technique)
- หลักสูตรการให้บริการสาหรับนักขับมืออาชีพ (Service Mind)
เดือนมีนาคม ได้แปรสภาพจากบริษัทจากัดเป็ นบริษทั มหาชน โดยแก้ไขชื่อเป็ นบริษัท เอทีพี 30 จากัด
(มหาชน) และบริษทั ได้เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วันที่
27 สิงหาคม 2558 โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จานวน 160 ล้านหุน้ เพื่อเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนครัง้
แรก (Initial Public Offering : IPO) ทาให้บริษทั มีทุนจดทะเบียนรวม 110 ล้านบาท และจานวนหุน้ สามัญ
440 ล้านบาท และเดือนสิงหาคม บริษทั ได้เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชาชน
เดือนเมษายน บริษทั ประกาศจ่ายเงินปนั ผลจากกาไรสุทธิปี 2558 โดยจ่ายปนั ผลเป็ นเงินสดแก่ผถู้ อื หุน้ ใน
อัตรา 0.022 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงินจานวน 9.68 ล้านบาท (82% ของกาไรสุทธิ) และกาหนดจ่ายเงินปนั ผล
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
เดือนตุลาคม บริษทั ได้รบั รางวัล องค์กรนวัตกรรมยอดเยีย่ ม จากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถ
ทางนวัตกรรมสาหรับผูป้ ระกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2560 มีมติเรื่องทีส่ าคัญ ดังนี้
- อนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรเป็ นเงินสารองตามกฎหมายจานวน 1,166,870 บาท
- อนุ มตั จิ ่ายเงินปนั ผลจานวน 19,681,200 บาท หรือคิดเป็ นอัตราหุน้ ละ 0.04473 บาท ประกอบด้วย การ
จ่ายหุน้ ปนั ผลในอัตราส่วน 8 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ ปนั ผล หรือคิดเป็ นอัตราหุน้ ละ 0.03125 บาทต่อหุน้ และการ
จ่ายเงินสดปนั ผลในอัตรา 0.01348 บาท
- อนุมติการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั รุน่ ที่ 1 (ATP30-W1)
อัตราส่วน 4 หุน้ สามัญ : 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ
- กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ในวันจันทร์ท่ี 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม
ดิเอมเมอรัลด์ ห้องเพชรชมพู ชัน้ 3 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง ดินแดง กรุงเทพฯ
(หมายเหตุ : ทัง้ นี้ตอ้ งได้รบั การอนุมตั จิ ากการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 เรียบร้อยแล้ว)
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Shareholder Structure (15/03/2016)

Shareholder
กลุม่ นายปิยะ เตชากูล
กลุม่ นายชาติชาย พานิชชีวะ
กลุม่ นายวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
รายย่อย

จานวนหุ้น (M.)
94.26
84.00
65.41
196.33

Financial Ratios

2559 2558
9.20 7.76
8.17 7.80
1.10 1.09
23.86 22.36
13.49 12.20
7.25 4.44

ROE (%)
ROA (%)
D/E (X)
GP Margin (%)
EBIT Margin (%)
NP Margin (%)
Statement of Comprehensive Income

2559
71.75
83.28
40.81
21.93

Gross Profit
EBITDA
EBIT
Net Profit
Capital Structure

9M/2016
Current Liabilities
98.10
Non-Current Liabilities 174.23
Shareholders’ Equity
241.84

2559
98.36
169.66
243.50

2558
59.09
66.71
32.45
11.80

2558

(MB)
2557
44.39
52.70
27.18
8.04

(MB)
2558 2557
81.72 112.59
172.53 160.97
233.07 71.08

Operating Revenue

2559

%
21.42
19.09
14.87
44.62

2557

Market for Alternative

30 Public
ATP
30 Public
ATP
Investment
Company
Limited
Company Limited

Snapshot
Company
Snapshot
Snapshot
Company
Company

Revenue Breakdown
(หน่ วย: ล้านบาท)
โครงสร้างรายได้
1. รายได้จากการให้บริการ
1.1 รถโดยสารของบริษทั
- รถบัส
- รถมินิบสั
- รถตู้
- รถตูว้ ไี อพี
1.2 รถโดยสารร่วมบริการ
2. รายได้อ่นื
รายได้รวม

2559

%

2558

%

231.42
214.40
1.60
14.06
1.36
69.36
1.80
302.58

76.48
70.86
0.53
4.65
0.45
22.92
0.59
100.00

196.26
189.74
1.76
4.76
0.00
68.01
1.70
265.97

73.79
71.34
0.66
1.79
0.00
25.57
0.64
100.00

2557
161.96
156.33
1.40
4.22
0.00
72.36
0.70
235.01

%
68.91
65.52
0.60
1.80
0.00
30.79
0.30
100.00

Business Plan

บริษทั มีแผนการดาเนินธุรกิจ ดังนี้
เป็ นผูน้ าในการให้บริการรับส่งบุคลากรให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมุ่งมันพั
่ ฒนาการบริการ
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผใู้ ช้บริการและสร้างมาตรฐานการให้บริการจนเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
รักษาฐานธุรกิจให้เข็มแข็ง เสริมสร้างการเติบโต และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องสู่ความยังยื
่ น
ปรับใช้เทคโนโลยีในการให้บริการและควบคุมการเดินรถเพื่อความปลอดภัย และตอบสนองความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริการอย่างสม่าเสมอ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มคี วามรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบตั งิ านอย่างมี
ประสิทธิภาพ
รักษาฐานลูกค้าเดิม และควบคู่ไปกับสร้างฐานลูกค้าใหม่ ด้วยการให้บริการทีม่ คี ุณภาพ
พัฒนาระบบปฏิบตั กิ าร และมาตรฐานการให้บริการรับส่งบุคลากรอย่างต่อเนื่อง






เอกสารฉบับนี้ จดั ทาขึ้นโดยบริษทั จดทะเบียน โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ เผยแพร่ ข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ต่ อ ผู้ล งทุ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ นข้ อ มู ล
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนเท่านัน้ มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อชี้ชวน
หรือจูงใจให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท ซึ่งผู้ลงทุนควรใช้ ดุลย
พิ นิจในการนาข้ อมูล มาใช้ ตดั สิ นใจลงทุน อย่ างรอบคอบ โดย
บริ ษัท จะไม่รบั ผิ ด ชอบต่ อความเสี ยหายใดๆ ที่ เกิ ด จากการนา
ข้อมูลเหล่านี้ ไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจลงทุน หากผู้ลงทุนมีข้อ
สงสัย เพิ่ มเติ มเกี่ ย วกับ ข้ อ มู ล ของบริ ษั ท สามารถหาข้ อ มู ล
เพิ่ มเติ มได้ ที่ ร ายงาน 56-1 รายงานประจาปี หรื อสารสนเทศที่
บริษทั ได้แจ้งผ่านสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ/และ (.กลต)
ไทย ทัง้ นี้ บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแก้ไขเพิ่ มเติ มเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล ในเอกสารฉบับนี้ โดยมิ ต้องแจ้งให้ผ้ลู งทุนทราบล่ว งหน้ า
วมทัง้ ห้ามมิ ให้ผ้ใู ดนาเอกสารหรือข้อมรููลในเอกสารดังกล่าว
ไปทาซา้ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทัง้ หมดหรือ
บางส่วนโดยไม่ได้รบั อนุญาตจากบริษทั

Company Structure

- ไม่มบี ริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม
Branch portion by Geographic



Investment Highlight

ประเด็นทีน่ ่าสนใจของบริษทั ดังนี้










เนื่องจากการจัดสวัสดิการรับส่งพนักงานเป็ นสวัสดิการทีม่ คี วามจาเป็ นโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่
ตัง้ อยู่ในพืน้ ทีน่ ิคมอุตสาหกรรม เมื่อคานวณจากจานวนประชากรในภาคการผลิตอุตสาหกรรมของพื้นที่
4 จังหวัดหลักในเขตภาคตะวันออกทัง้ หมด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุร ี จังหวัดระยองและ
จังหวัดปราจีนบุร ี บริษทั ยังมีส่วนแบ่งตลาดในสัดส่วนทีต่ ่ า (ประมาณ 2% กว่า) ทาให้มโี อกาสในการ
เพิม่ สัดส่วนรายได้อกี มาก
บริษัทมุ่งเน้ นการให้บ ริการอย่ า งมีคุ ณภาพ ทัง้ ในด้า นความปลอดภัย ความตรงต่อเวลาและความ
สะดวกสบาย ทาให้ลูกค้าของบริษทั เป็ นภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทม่ี คี วามมังคงสู
่ งและต้องการการ
ให้บ ริก ารที่ม ีคุ ณ ภาพ และมีก ารตกลงทาสัญ ญาการให้บ ริก ารในระยะยาว บริษัทจึง มีค วามมั น่ คง
ทางด้านรายได้เป็ นอย่างสูง
ด้วยประวัตกิ ารชาระเงินทีด่ แี ละการเข้าเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทาให้บริษทั ได้รบั ความ
เชื่อมันจากสถาบั
่
นการเงินต่างๆ ทาให้การลงทุนจัดหารถเพิม่ ขึน้ สาหรับการขยายกิจการมีต้นทุนทาง
การเงินลดลงจากในอดีตอย่างมีนยั สาคัญ
บริษทั มีนโยบายตัดค่าเสื่อมรถทีใ่ ช้ในการขนส่งพนักงาน ซึ่งเป็ นทรัพย์สนิ หลักของบริษทั ในระยะเวลา
10 ปี ขณะนี้บริษทั ได้ดาเนินกิจการเข้าสู่ปีท่ี 11 ดังนัน้ รถทีเ่ ป็ นทรัพย์สนิ ของบริษทั จะทยอยหมดค่า
เสื่อมตัง้ แต่ปี 2559 เป็ นต้นไป
บริษทั มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพในการจัดทาระบบบริหารการจัดการการจราจรบนท้องถนน โดยยึดหลัก
ความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสาคัญและยึดมันกั
่ บนโยบายในการให้บริการดังนี้ Safety, Reliability and
Comfort ตามมาตรฐานสากลระบบบริหารจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน ISO39001: 2012

Risk Factors





ปจั จัยเสีย่ งของธุรกิจและการป้องกันความเสีย่ งทีส่ าคัญ มีดงั นี้
ความเสีย่ งจากการทีก่ ลุ่มลูกค้าจานวนน้อยรายและอยู่ในวงจากัด เนื่องจากลูกค้าของบริษทั ณ วันที่
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจานวนลูกค้า 27 ราย แต่ลูกค้าส่วนใหญ่ทใ่ี ห้บริการกันเป็ นระยะเวลา
ยาวนานอย่างต่อเนื่อง จึงเชื่อมันได้
่ ว่าทางบริษทั จะสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิม พร้อมกับการขยาย
ฐานลูกค้าใหม่ได้
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาน้ ามันเชื้อเพลิงของตลาดโลก อาจทาให้ทางบริษัทได้รบั
ผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนของบริษทั เนื่องจากต้นทุนหลักทีส่ าคัญของบริษทั คือน้ ามันดีเซล ซึ่ง
ทางบริษัท ไม่ ม ีก ารท าสัญ ญาซื้อ น้ า มัน เชื้อ เพลิง ดัง นั น้ ทางบริษัทจึง ได้ ก าหนดรูป แบบอัต รา
ค่าบริการบางส่วนแปรผันตามราคาน้ ามันดีเซลกับลูกค้าเพื่อกระจายความเสี่ยงจากกรณีดงั กล่าว
นอกจากนี้บริษทั ยังเน้นความสาคัญในการบริหารและควบคุมต้นทุนน้ ามันเชือ้ เพลิงอย่าง เหมาะสม
เพื่อลดความเสีย่ งจากการผันผวนของราคาน้ ามันทีอ่ าจได้รบั อีกด้วย

Company Product

