
 

บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 700/199 หมู่ท่ี1 ต  าบลบา้นเก่า อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 

เลขท่ี 7/2559 

12 พฤษภาคม 2559 

เร่ือง     การช้ีแจงผลการด าเนินงาน ส าหรับไตรมาสท่ี 1 ปี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

เรียน    กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย: รายงานและงบการเงินระหวา่งกาล โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   

            บริษทั เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอเรียนช้ีแจงผลการด าเนินงานโดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษทัฯ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ ส าหรับงวด 3 เดอืน (ม.ค. - ม.ีค.) 

2558 2559 การเปลีย่นแปลง % เพิม่ (ลด) 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 63.77 69.87 6.10 9.57% 
ตน้ทุนบริการ (49.92) (53.69) (3.77) 7.55% 
ก าไรขั้นตน้ 13.85 16.18 2.33 16.82% 
รายไดอ่ื้น 0.18 0.23 0.05 27.78% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (6.72) (8.08) (1.36) 20.24% 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (4.62) (3.94) 0.68 (14.72%) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 2.69 4.39 1.70 63.20% 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (1.00) (1.07) (0.07) 7.00% 
ก าไรสุทธิ 1.69 3.32 1.63 96.45% 

 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

            ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559  บริษทัมีรายไดจ้ากการให้บริการเท่ากบั 69.87 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน

เท่ากบั 6.10 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 9.57 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้           

            การเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการใหบ้ริการดงักล่าวเกิดจากการใหบ้ริการลูกคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 24 รายเป็น 26 ราย ในงวด 

3 เดือนปี 2559 ทั้ งน้ีรายไดท่ี้เกิดจากลูกคา้ใหม่ซ่ึงเร่ิมให้บริการในงวดสามเดือนแรกของปี 2559 เป็นรายไดท่ี้รับรู้ตาม

ระยะเวลาท่ีเร่ิมใหบ้ริการซ่ึงไม่ครบเตม็ระยะเวลาแต่จะรับรู้รายไดเ้ตม็เวลาตั้งแต่ไตรมาสสองของปี 2559 เป็นตน้ไป 
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ก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรขั้นตน้  

            ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัมีก าไรขั้นตน้เท่ากบั 16.18 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไร

ขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 23.16 ซ่ึงในงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ บริษทัมีก าไรขั้นตน้เท่ากบั 13.85 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา

ก าไรขั้นตน้ร้อยละ 21.72 

           ทั้งน้ี การเพ่ิมข้ึนของก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรขั้นตน้ดงักล่าวเกิดจากรายไดจ้ากการให้บริการท่ีเพ่ิมข้ึน และบริษทั

สามารถบริหารจดัการตน้ทุนน ้ ามนัไดดี้ข้ึน  

รายไดอ่ื้น 

ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัมีรายไดอ่ื้นเท่ากบั 0.23 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนเท่ากบั 0.05 ลา้น

บาทหรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 27.78 ซ่ึงเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัปีก่อนหนา้มีการเปล่ียนแปลงค่อยขา้งนอ้ย เน่ืองจากรายได้

อ่ืนส่วนใหญ่มาจาก รายไดใ้นการใหบ้ริการดา้นการบริหารเพ่ิมเติมแก่รถร่วมบริการ และก าไรจากการขายทรัพยสิ์นรอตดั

บญัชี เป็นตน้ 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหารเท่ากบั 8.08 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน

เท่ากบั 1.36 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 20.24 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยส่วนใหญ่เป็นการ

เพ่ิมข้ึนจากการปรับเพ่ิมข้ึนของก าลงัคน,อตัราเงินเดือนและสวสัดิการตามโครงสร้างอตัราก าลงัคนให้เหมาะสมกบัการ

ขยายตวัของธุรกิจ 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 

ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัมีค่าใชจ่้ายทางการเงินเท่ากบั 3.94 ลา้นบาท ลดลงเท่ากบั 

0.68 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 14.72 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 

           ในระหวา่งงวดทางบริษทัจะมีการซ้ือยานพาหนะตามสญัญาเช่าการเงินเพ่ิมข้ึน ซ่ึงประกอบดว้ยรถบสัจ านวน 12 คนั 

รถตูจ้  านวน 11 คนั และรถส าหรับใชใ้นกิจการจ านวน 1 คนั เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจ แต่ค่าใชจ่้ายทางการเงินตาม

สัญญาเช่าทางการเงินใหม่มีอตัราดอกเบ้ียลดลง เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีบริษทัไดรั้บจากการท าสัญญาเช่าทาง

การเงินในงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ โดยอตัราดอกเบ้ียใหม่อยูท่ี่ร้อยละ 4.92 - 5.13 เน่ืองจากบริษทัมีการใชเ้งินเพ่ิมทุน

ส่วนหน่ึงท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุ้นสามญัจากประชาชน เพ่ือวางเป็นเงินดาวน์ในการลงทุนขยายจ านวนรถโดยสารตาม

แผนการใชเ้งินของบริษทั อีกทั้งอตัราดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินเดิมก็มีสดัส่วนลดลงตามเงินคงเหลือ (คิดแบบลดตน้ลด

ดอก) เป็นผลให้ในงวด 3 เดือนปี 2559 บริษทัมีค่าใชจ่้ายทางการเงินลดลง ถึงแมว้า่จะมีการลงทุนเพ่ิมจ านวนยานพาหนะ

เพ่ือใชร้องรับการขยายตวัของธุรกิจก็ตาม 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

           ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ภงด. 50) และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ซ่ึงประกอบดว้ย

ส ารองผลประโยชน์พนกังาน ผลขาดทุนทางภาษี (ภงด. 50) และผลกระทบทางภาษีตามสญัญาเช่าทางการเงินและค่าซาก   

           ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัมีภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี เท่ากบั 1.00 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน

เล็กนอ้ยเท่ากบั 0.07 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 7.00 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดข้ึนจาก

ผลกระทบทางภาษีตามสัญญาเช่าซ้ือในช่วง 1 - 5 ปีแรก ซ่ึงทางภาษีสามารถน ามาหักค่าใชจ่้ายตามสัญญาเช่าซ้ือทั้งจ านวน 

ท าใหเ้กิดค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีค่อนขา้งสูงและจะทยอยลดลงตั้งแต่ปีท่ี 6 - 10 ตามค่าซากท่ีทางบริษทัประเมิน

ไว ้ 

ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 

ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัมีก าไรสุทธิเท่ากบั 3.32 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไร

สุทธิเท่ากบัร้อยละ 4.74 เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 96.45 โดยเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า ซ่ึงบริษทัมีก าไรสุทธิ

เท่ากบั 1.69 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 2.64 เพ่ิมข้ึนของก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิดงักล่าวเกิด

จากรายไดจ้ากการให้บริการท่ีเพ่ิมข้ึน และบริษทัสามารถบริหารจดัการตน้ทุนน ้ ามนัไดดี้ข้ึน รวมทั้งตน้ทุนทางการเงินท่ี

ลดลง  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

 

                                                                                          ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                                                         (นายปิยะ เตชากลู) 

                                                                                       กรรมการผูจ้ดัการ 


