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เรื่ อง

กำรชี้แจงผลกำรดำเนินงำนสำหรับไตรมำสที่ 1 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562

เรี ยน กรรมกำรและผูจ้ ดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่ งที่ส่งมำด้วย: รำยงำนและงบกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ขอเรี ยนชี้ แจงผลกำรดำเนิ นงำนโดยพิจำรณำจำกงบ
กำรเงินสำหรับงวดสำมเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562 โดยมีรำยละเอียดเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
รายการ
สาหรับงวดสามเดือน (ม.ค. - มี.ค.)
2562
2561
การเปลีย่ นแปลง % เพิม่ (ลด)
รำยได้จำกกำรให้บริ กำร
112.89
100.84
12.05
11.95
ต้นทุนบริ กำร
(82.53)
(73.09)
(9.44)
12.92
กาไรขั้นต้ น
30.36
27.75
2.61
9.41
รำยได้อื่น
0.56
0.11
0.45
409.09
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
(12.99)
(11.54)
(1.45)
12.56
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
(3.66)
(4.09)
0.43
(10.51)
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
(2.10)
(1.74)
(0.36)
20.69
กาไรสุ ทธิ
12.17
10.49
1.68
16.02
รายได้ จากการให้ บริการ
สำหรับงวดสำมเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562 บริ ษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริ กำรเท่ำกับ 112.89
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเท่ำกับ 12.05 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 11.95 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำ
กำรเพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรให้บริ กำรดังกล่ำว เกิ ดจำกกำรขยำยกำรให้บริ กำรแก่กลุ่มลูกค้ำรำย
เดิมและกลุ่มลูกค้ำรำยใหม่ ซึ่ งเริ่ มให้บริ กำรในช่วงเวลำดังกล่ำวและสำหรับงวดสำมเดือน บริ ษทั ฯ ลงทุนซื้ อ
รถตูใ้ ห้บริ กำรเพิม่ จำนวน 20 คัน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 บริ ษทั ฯ มีจำนวนรถโดยสำรที่เป็ นทรัพย์สิน
ของบริ ษทั ฯ สำหรับกำรให้บริ กำรจำนวนรวมทั้งสิ้ น 299 คันประกอบด้วย รถบัสจำนวน 193 คัน รถมินิบสั
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จ ำนวน 28 คัน รถตู้จ ำนวน 71 คัน รถตู้ วีไ อพี จ ำนวน 7 คัน และรถโดยสำรร่ ว มบริ ก ำรจ ำนวน 89 คัน
ประกอบด้วย รถบัสร่ วมบริ กำรจำนวน 10 คันและรถตูร้ ่ วมบริ กำรจำนวน 79 คัน
กาไรขั้นต้ นและอัตรากาไรขั้นต้ น
สำหรับงวดสำมเดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562 บริ ษทั ฯ มีกำไรขั้นต้นเท่ำกับ 30.36 ล้ำนบำท
หรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรขั้นต้นเท่ำกับร้ อยละ 26.89 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำที่มีกำไรขั้นต้นเท่ำกับ 27.75 ล้ำน
บำทหรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรขั้นต้นเท่ำกับร้อยละ 27.52
ทั้งนี้ กำรเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้นสำหรับงวดสำมเดือน เกิดจำกบริ ษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริ กำรที่
เพิ่มขึ้นตำมปริ มำณรถให้บริ กำรที่เพิ่มขึ้น แต่เนื่ องด้วยอัตรำกำไรขั้นต้นลดลงเกิดจำกทำงบริ ษทั ฯ มีตน้ ทุน
สำหรับกำรจัดเตรี ยมนักขับและต้นทุนอื่นในกำรให้บริ กำรลูกค้ำก่อนกำรให้บริ กำรในช่วงปลำยเดือนมีนำคม
รายได้ อนื่
รำยได้อื่นของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับเงินฝำกธนำคำร กำไรจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สินและ
รำยได้อื่น อำทิ รำยได้จำกกำรให้บริ กำรด้ำนกำรบริ หำรเพิ่มเติมแก่รถร่ วมบริ กำร เงิ นรับคืนกองทุนสำรอง
เลี้ ยงชี พพนักงำนลำออก และกำรขำยอะไหล่ที่เสื่ อมสภำพ เป็ นต้น สำหรับงวดสำมเดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 31
มีนำคม 2562 บริ ษทั ฯ มี รำยได้อื่นเท่ำกับ 0.56 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้ นเท่ำกับ 0.45 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ
409.09 จำกงวดเดี ยวกันของปี ก่อนหน้ำ ทั้งนี้ กำรเพิ่มขึ้นของรำยได้อื่นสำหรับงวดสำมเดื อนส่ วนใหญ่เกิ ด
จำกบริ ษทั ฯ มีกำรขำยอะไหล่เก่ำที่เลิกใช้งำนแล้ว
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
สำหรับงวดสำมเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562 บริ ษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรเท่ำกับ 12.99
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเท่ำกับ 1.45 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 12.56 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำ
ทั้งนี้ กำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรสำหรับงวดสำมเดือน มำจำกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเงินเดื อน
และค่ ำ แรงและผลประโยชน์ อื่ น ของพนัก งำนตำมกำรปรั บ เพิ่ ม ของก ำลัง คน เพื่ อรองรั บกำรขยำยกำร
ให้บริ กำรของบริ ษทั ฯ
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
สำหรับงวดสำมเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562 บริ ษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจำนวน 3.66 ล้ำน
บำท ลดลงเท่ำกับ 0.43 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 10.51 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มี กำรจ่ำยดอกเบี้ ยตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิ นเพิ่มขึ้ นจำกกำรลงทุ นซื้ อยำนพำหนะอย่ำง
ต่อเนื่ อง แต่อตั รำดอกเบี้ ยที่ ได้รับตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิ นลดลงอย่ำงมี สำระสำคัญจำกเดิ ม (อัตรำดอกเบี้ ย
ระหว่ ำ งเดื อ นมกรำคมถึ ง เดื อ นมี น ำคมอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 3.58 - 3.85) ณ วัน ที่ 31 มี น ำคม 2562 บริ ษัท ฯ มี
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ยำนพำหนะภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินที่ผอ่ นชำระคงเหลือจำนวน 205 คันและสำหรับสัญญำเช่ำกำรเงินที่เหลือ
ผ่อนชำระมีสัญญำครบกำหนดในระหว่ำงปี 2562 ไตรมำสที่สองจำนวน 14 คัน ไตรมำสที่สำมจำนวน 6 คัน
และไตรมำสที่สี่จำนวน 7 คัน ปี 2563 จำนวน 45 คัน ปี 2564 จำนวน 25 คัน ปี 2565 จำนวน 63 คันและปี
2566 จำนวน 45 คัน
กาไรสุ ทธิและอัตรากาไรสุ ทธิ
สำหรับงวดสำมเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562 บริ ษทั ฯ มีกำไรสุ ทธิ เท่ำกับ 12.17 ล้ำนบำทหรื อ
คิ ดเป็ นอัตรำกำไรสุ ทธิ เท่ำกับร้ อยละ 10.73 เมื่ อเที ยบกับงวดเดี ยวกันของปี ก่อนหน้ำที่ มีกำไรสุ ทธิ เท่ำกับ
10.49 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรสุ ทธิ เท่ำกับร้อยละ 10.39
จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยปิ ยะ เตชำกูล)
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) 700/199 หมู่ที่1 ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160

