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เลขท่ี ATP30 10/2562       

09 พฤษภำคม 2562 
 
เร่ือง กำรช้ีแจงผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับไตรมำสท่ี 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 
 
เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย: รำยงำนและงบกำรเงินระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
 

บริษทั เอทีพี 30 จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ขอเรียนช้ีแจงผลกำรด ำเนินงำนโดยพิจำรณำจำกงบ
กำรเงินส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 โดยมีรำยละเอียดเพิ่มเติม ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
รายการ ส าหรับงวดสามเดือน (ม.ค. - มี.ค.) 

2562 2561 การเปลีย่นแปลง % เพิม่ (ลด) 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 112.89 100.84 12.05 11.95 
ตน้ทุนบริกำร (82.53) (73.09) (9.44) 12.92 
ก าไรขั้นต้น 30.36 27.75 2.61 9.41 
รำยไดอ่ื้น 0.56 0.11 0.45 409.09 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (12.99) (11.54) (1.45) 12.56 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน (3.66) (4.09) 0.43 (10.51) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (2.10) (1.74) (0.36) 20.69 
ก าไรสุทธิ 12.17 10.49 1.68 16.02 

 
รายได้จากการให้บริการ 
  ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเท่ำกบั 112.89 
ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนเท่ำกบั 12.05 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.95 จำกงวดเดียวกนัของปีก่อนหนำ้ 
 กำรเพิ่มข้ึนของรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรดงักล่ำว เกิดจำกกำรขยำยกำรให้บริกำรแก่กลุ่มลูกคำ้รำย
เดิมและกลุ่มลูกคำ้รำยใหม่ ซ่ึงเร่ิมใหบ้ริกำรในช่วงเวลำดงักล่ำวและส ำหรับงวดสำมเดือน บริษทัฯ ลงทุนซ้ือ
รถตูใ้หบ้ริกำรเพิ่มจ ำนวน 20 คนั ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 บริษทัฯ มีจ ำนวนรถโดยสำรท่ีเป็นทรัพยสิ์น
ของบริษทัฯ ส ำหรับกำรให้บริกำรจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 299 คนัประกอบดว้ย รถบสัจ ำนวน 193 คนั รถมินิบสั
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จ ำนวน 28 คัน รถตู้จ  ำนวน 71 คัน รถตู้ วีไอพีจ  ำนวน 7 คัน และรถโดยสำรร่วมบริกำรจ ำนวน 89 คัน
ประกอบดว้ย รถบสัร่วมบริกำรจ ำนวน 10 คนัและรถตูร่้วมบริกำรจ ำนวน 79 คนั 
  
ก าไรขั้นต้นและอตัราก าไรขั้นต้น 

ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 บริษทัฯ มีก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 30.36 ลำ้นบำท
หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรขั้นตน้เท่ำกบัร้อยละ 26.89 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนำ้ท่ีมีก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 27.75 ลำ้น
บำทหรือคิดเป็นอตัรำก ำไรขั้นตน้เท่ำกบัร้อยละ 27.52 

ทั้งน้ี กำรเพิ่มข้ึนของก ำไรขั้นตน้ส ำหรับงวดสำมเดือน เกิดจำกบริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรท่ี
เพิ่มข้ึนตำมปริมำณรถให้บริกำรท่ีเพิ่มข้ึน แต่เน่ืองดว้ยอตัรำก ำไรขั้นตน้ลดลงเกิดจำกทำงบริษทัฯ มีตน้ทุน
ส ำหรับกำรจดัเตรียมนกัขบัและตน้ทุนอ่ืนในกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้ก่อนกำรใหบ้ริกำรในช่วงปลำยเดือนมีนำคม  

 
รายได้อืน่ 
 รำยไดอ่ื้นของบริษทัฯ ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียรับเงินฝำกธนำคำร ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นและ
รำยไดอ่ื้น อำทิ รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรดำ้นกำรบริหำรเพิ่มเติมแก่รถร่วมบริกำร เงินรับคืนกองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพพนักงำนลำออก และกำรขำยอะไหล่ท่ีเส่ือมสภำพ เป็นตน้ ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนำคม 2562 บริษทัฯ มีรำยได้อ่ืนเท่ำกบั 0.56 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึนเท่ำกบั 0.45 ล้ำนบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 
409.09 จำกงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้ำ ทั้งน้ีกำรเพิ่มข้ึนของรำยไดอ่ื้นส ำหรับงวดสำมเดือนส่วนใหญ่เกิด
จำกบริษทัฯ มีกำรขำยอะไหล่เก่ำท่ีเลิกใชง้ำนแลว้ 
  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 บริษทัฯ มีค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรเท่ำกบั 12.99 
ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนเท่ำกบั 1.45 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 12.56 จำกงวดเดียวกนัของปีก่อนหนำ้ 

ทั้งน้ี กำรเพิ่มข้ึนของค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรส ำหรับงวดสำมเดือน มำจำกค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัเงินเดือน
และค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนักงำนตำมกำรปรับเพิ่มของก ำลังคน เพื่อรองรับกำรขยำยกำร
ใหบ้ริกำรของบริษทัฯ  
 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 บริษทัฯ มีค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจ ำนวน 3.66 ลำ้น
บำท ลดลงเท่ำกบั 0.43 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 10.51 จำกงวดเดียวกนัของปีก่อนหนำ้ 
 ทั้งน้ี บริษทัฯ มีกำรจ่ำยดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินเพิ่มข้ึนจำกกำรลงทุนซ้ือยำนพำหนะอย่ำง
ต่อเน่ือง แต่อตัรำดอกเบ้ียท่ีได้รับตำมสัญญำเช่ำกำรเงินลดลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกเดิม (อตัรำดอกเบ้ีย
ระหว่ำงเดือนมกรำคมถึงเดือนมีนำคมอยู่ ท่ี ร้อยละ 3.58 - 3.85) ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2562 บริษัทฯ มี
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ยำนพำหนะภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินท่ีผอ่นช ำระคงเหลือจ ำนวน 205 คนัและส ำหรับสัญญำเช่ำกำรเงินท่ีเหลือ
ผอ่นช ำระมีสัญญำครบก ำหนดในระหวำ่งปี 2562 ไตรมำสท่ีสองจ ำนวน 14 คนั ไตรมำสท่ีสำมจ ำนวน 6 คนั
และไตรมำสท่ีส่ีจ ำนวน 7 คนั ปี 2563 จ ำนวน 45 คนั ปี 2564 จ ำนวน 25 คนั ปี 2565 จ ำนวน 63 คนัและปี 
2566 จ ำนวน 45 คนั 

 
ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิเท่ำกบั 12.17 ลำ้นบำทหรือ
คิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบัร้อยละ 10.73 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้ำท่ีมีก ำไรสุทธิเท่ำกบั 
10.49 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบัร้อยละ 10.39 
 
              จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 

  ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 

 (นำยปิยะ เตชำกลู) 
  กรรมกำรผูจ้ดักำร 


