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26 กุมภำพนัธ์ 2562 
 
เร่ือง กำรช้ีแจงผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย: รำยงำนและงบกำรเงินระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
 

บริษทั เอทีพี 30 จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ขอเรียนช้ีแจงผลกำรด ำเนินงำนโดยพิจำรณำจำกงบ
กำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 โดยมีรำยละเอียดเพิ่มเติม ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ 
ส าหรับปี   

2561 2560 
การ

เปลีย่นแปลง 
% เพิม่ (ลด) 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 421.88 347.50 74.38 21.40 
ตน้ทุนบริกำร (314.02) (266.25) (47.77) 17.94 
ก ำไรขั้นตน้ 107.86 81.25 26.61 32.75 
รำยไดอ่ื้น 1.98 1.14 0.84 73.68 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (46.63) (39.64) (6.99) 17.63 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน (15.80) (13.66) (2.14) 15.67 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (6.50) (2.84) (3.66) 128.87 
ก าไรสุทธิ 40.91 26.25 14.66 55.85 

 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 
  ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรเท่ำกบั 421.88 ลำ้นบำท 
เพิ่มข้ึนจำกปีเดียวกนัของปีก่อนหนำ้เท่ำกบั 74.38 ลำ้นบำทหรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 21.40 
 กำรเพิ่มข้ึนของรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรดงักล่ำว เกิดจำกกำรขยำยกำรให้บริกำรแก่กลุ่มลูกคำ้รำย
เดิมและกลุ่มลูกคำ้รำยใหม่ นอกจำกน้ีมีกำรขยำยธุรกิจสู่ภำคกำรท่องเท่ียวซ่ึงทำงบริษทัฯ เร่ิมใหบ้ริกำรตั้งแต่
เดือนมีนำคม 2561 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯ มีจ ำนวนรถโดยสำรท่ีเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 
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ส ำหรับกำรใหบ้ริกำรจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 280 คนัประกอบดว้ย รถบสัจ ำนวน 193 คนั รถมินิบสัจ ำนวน 28 คนั 
รถตูจ้  ำนวน 51 คนั รถตู ้วไีอพีจ  ำนวน 7 คนัและรถเก๋งจ ำนวน 1 คนัและรถโดยสำรร่วมบริกำรจ ำนวน 90 คนั
ประกอบดว้ย รถบสัร่วมบริกำรจ ำนวน 10 คนัและรถตูร่้วมบริกำรจ ำนวน 80 คนั 
 ในปี 2561 บริษทัฯ มีลูกคำ้รำยใหม่เพิ่มข้ึน 3 รำยซ่ึงกำรรับรู้รำยไดจ้ำกลูกคำ้ดงักล่ำวเป็นกำรรับรู้ได้
เพียงบำงส่วนเน่ืองจำกกำรให้บริกำรเกิดข้ึนระหวำ่งปีและบริษทัฯ มีกำรซ้ือยำนพำหนะขนส่งเพิ่มอีกจ ำนวน 
44 คนั ประกอบดว้ย รถบสัจ ำนวน 9 คนั รถมินิบสัจ ำนวน 17 คนั และรถตูจ้  ำนวน 18 คนั 
 
ก ำไรขั้นตน้และอตัรำก ำไรขั้นตน้ 

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯ มีก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 107.86 ลำ้นบำทหรือคิดเป็น
อตัรำก ำไรขั้นตน้เท่ำกบัร้อยละ 25.57 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนำ้ท่ีมีก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 81.25 ลำ้นบำทหรือคิด
เป็นอตัรำก ำไรขั้นตน้เท่ำกบัร้อยละ 23.38 

ทั้งน้ี กำรเพิ่มข้ึนของก ำไรขั้นตน้ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 เกิดจำกบริษทัฯ มีรำยได้
จำกกำรให้บริกำรท่ีเพิ่มข้ึนตำมปริมำณรถให้บริกำรท่ีเพิ่มข้ึน อีกทั้งตน้ทุนค่ำบริกำรลดลงจำกกำรบริหำร
จดักำรค่ำน ้ ำมนัเช้ือเพลิงท่ีดีและค่ำใชจ่้ำยในกำรซ่อมบ ำรุงไดดี้ข้ึน นอกจำกน้ีค่ำเส่ือมรำคำของรถโดยสำรท่ี
เป็นทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ทยอยครบ 10 ปี รวมทั้งส้ินจ ำนวน 33 คนั 

 
รำยไดอ่ื้น 
 รำยได้อ่ืนของบริษทัฯ ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรเพิ่มเติมแก่รถร่วม
บริกำร ดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำร ตดัจ ำหน่ำยก ำไรจำกกำรขำยและเช่ำกลบัยำนพำหนะและก ำไรจำกำร
จ ำหน่ำยทรัพยสิ์น ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯ มีรำยไดอ่ื้นเท่ำกบั 1.98 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน
จำกปีเดียวกนัของปีก่อนหนำ้เท่ำกบั 1.14 ลำ้นบำทหรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 0.84 
 ทั้งน้ี กำรเพิ่มข้ึนของรำยได้อ่ืนส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เกิดจำกบริษทัฯ มีกำร
จ ำหน่ำยรถบสัท่ีให้บริกำรจ ำนวน 2 คนั (ค่ำเส่ือมรำคำครบ 10 ปีแลว้) จึงก่อให้เกิดก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยรถ
บสัทั้ง 2 คนั เป็นเงิน 1.01 ลำ้นบำท 
 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเท่ำกบั 46.63 ลำ้นบำท 
เพิ่มข้ึนจำกปีก่อนหนำ้เท่ำกบั 6.99 ลำ้นบำทหรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 17.63 กำรเพิ่มข้ึนของค่ำใชจ่้ำยในกำร
บริหำร 

ส ำหรับปี ส้ินสุดว ันท่ี 31 ธันวำคม 2561 มำจำกค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับเงินเดือนและค่ำแรงและ
ผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำนตำมกำรปรับเพิ่มของก ำลงัคนและกำรปรับฐำนเงินเดือนและค่ำแรงประจ ำปี
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เพื่อรองรับกำรขยำยกำรใหบ้ริกำรของบริษทัฯและบริษทัฯไดพ้ิจำรณำให้รำงวลัแก่พนกังำนขบัรถท่ีสำมำรถ
ปฎิบติังำนไดต้ำมเป้ำหมำยดำ้นควำมปลอดภยัของบริษทัฯ จึงท ำใหมี้ค่ำใชจ่้ำยสูงข้ึน 
 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯ มีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจ ำนวน 15.80 ล้ำนบำท 
เพิ่มข้ึนจำกปีก่อนหนำ้เท่ำกบั 2.14 ลำ้นบำทหรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 15.67 
 ทั้งน้ี บริษทัฯ มีกำรจ่ำยดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินเพิ่มข้ึนจำกกำรลงทุนซ้ือยำนพำหนะอย่ำง
ต่อเน่ือง แต่อตัรำดอกเบ้ียท่ีได้รับตำมสัญญำเช่ำกำรเงินลดลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกเดิม (อตัรำดอกเบ้ีย
ระหว่ำงเดือนมกรำคมถึงเดือนธันวำคมอยู่ท่ี ร้อยละ 3.58 - 3.88) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มี
ยำนพำหนะภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินท่ีผอ่นช ำระคงเหลือจ ำนวน 186 คนัและส ำหรับสัญญำเช่ำกำรเงินท่ีเหลือ
ผอ่นช ำระสัญญำครบก ำหนดในปี 2562 จ ำนวน 27 คนั ปี 2563 จ ำนวน 45 คนั ปี 2564 จ ำนวน 26 คนั ปี 2565 
จ ำนวน 63 คนัและปี 2566 จ ำนวน 25 คนั 

 
ก ำไรสุทธิและอตัรำก ำไรสุทธิ 
 ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิเท่ำกบั 40.91 ล้ำนบำทหรือคิดเป็น
อตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบัร้อยละ 9.65. 

ทั้งน้ี ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯ มีอตัรำก ำไรสุทธิเพิ่มข้ึน เกิดจำกบริษทัฯ มี
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรท่ีเพิ่มข้ึนตำมปริมำณรถให้บริกำรท่ีเพิ่มข้ึน อีกทั้งตน้ทุนค่ำบริกำรลดลงจำกกำร
บริหำรจดักำรค่ำน ้ ำมนัเช้ือเพลิงท่ีดีและค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมบ ำรุงไดดี้ข้ึน นอกจำกน้ีค่ำเส่ือมรำคำของรถ
โดยสำรท่ีเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ทยอยครบ 10 ปี รวมทั้งส้ินจ ำนวน 33 คนั 
 
 
 
              จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 

  ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 

 (นำยปิยะ เตชำกลู) 
  กรรมกำรผูจ้ดักำร 


