
 

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

เลขท่ี 3/2559 

 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

เร่ือง     การช้ีแจงผลการด าเนินงาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

เรียน     กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย: รายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

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

ส าหรับงวดสามเดือนและส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ ส าหรับงวด 3 เดอืน (ต.ค.-ธ.ค.) ส าหรับปี (ม.ค.-ธ.ค.) 

2558 2557 % เพิม่ (ลด) 2558 2557 % เพิม่ (ลด) 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 67.35 62.79 7.26% 264.27 234.31 12.79% 
ตน้ทุนบริการ 51.56 51.68 (0.23%) 205.18 189.92 8.03% 
ก าไรขั้นต้น 15.79 11.11 42.12% 59.09 44.39 33.12% 
รายไดอ่ื้น 0.51 0.17 200.00% 1.70 0.70 142.86% 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (5.65) (4.76) 18.70% (28.34) (17.90) 58.32% 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (3.99) (4.17) (4.32%) (18.78) (15.21) 23.47% 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 6.66 2.35 183.40% 13.67 11.98 14.11% 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (0.92) (1.08) (14.81%) (1.87) (3.94) (52.54%) 
ก าไรสุทธิ 5.74 1.27 351.97% 11.80 8.04 46.77% 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

          ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีรายไดจ้ากการให้บริการ เท่ากบั 67.35 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน

เท่ากบั 4.56 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 7.26 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า และในปี 2558 บริษทัมี

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ เท่ากบั 264.27 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเท่ากบั 29.96 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 12.79 เม่ือเทียบ

กบัปีก่อนหนา้ 

 

ก าไรขั้นตน้ 

          ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีก าไรขั้นตน้เท่ากบั 15.79 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไร

ขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 23.44 ทั้งน้ีในงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ บริษทัมีก าไรขั้นตน้ เท่ากบั 11.11 ลา้นบาท  หรือคิดเป็น

อตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 17.69 
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          ในปี 2558 บริษทัมีก าไรขั้นตน้เท่ากบั 59.09 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 22.36 ทั้งน้ี ในปี 

2557 บริษทัมีก าไรขั้นตน้เท่ากบั 44.39 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 18.94 

 ทั้งน้ี การเพ่ิมข้ึนของก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรขั้นตน้เกิดจากรายไดจ้ากการให้บริการท่ีเพ่ิมข้ึนจากความตอ้งการใช้

รถโดยสารขนส่งบุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึนจากลูกคา้รายเดิมและลูกคา้รายใหม่ การเพ่ิมการให้บริการผ่านรถโดยสารของบริษทัท่ีมี

อตัราก าไรสูงกวา่รถร่วมบริการเป็นหลกั และการบริหารจดัการตน้ทุนในดา้นต่างๆลดลง อาทิ เช่น ค่าซ่อมบ ารุงและอตัรา

การใชน้ ้ ามนัของบริษทัท่ีดีข้ึน ประกอบกบัผลจากราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงในประเทศท่ีปรับตวัลดลง 

รายไดอ่ื้น 

 ในปี 2558 บริษทัมีรายไดอ่ื้นเท่ากบั 1.70  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้เท่ากบั  1.00 ลา้นบาท หรือ

เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 142.86 เน่ืองจากในปี 2558 บริษทัมีการขายยานพาหนะจ านวน 1 คนั ซ่ึงมีก าไรจากการขาย

ยานพาหนะเท่ากบั 0.42 ลา้นบาทและมีรายไดอ่ื้นจากเงินประกนัพนกังานขบัรถกรณีท่ีลาออกไม่เป็นตามขอ้บงัคบั จ านวน 

0.31 ลา้นบาท 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

 ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากบั 5.65 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึนเท่ากบั 0.89 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 18.70 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ ทั้งน้ีการเพ่ิมข้ึน

ดงักล่าวเกิดจากการปรับโครงสร้างอตัราก าลงัคนของบริษทัใหเ้หมาะสมกบัการขยายตวัของธุรกิจ 

 ในปี 2558 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 28.34 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเท่ากบั 10.44 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน

คิดเป็นร้อยละ 58.32 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ โดยเพ่ิมข้ึนจากการปรับโครงสร้างอตัราก าลงัคนของบริษทัให้เหมาะสมกบั

การขยายตวัของธุรกิจ และการเพ่ิมข้ึนจากค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียว (One-time expenses) ท่ีเกิดข้ึนในปี 2558 เท่ากบั 

5.35 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการน าบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม

ในการรับเงินคืนภาษีอากรปี 2556 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 

           ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีค่าใชจ่้ายทางการเงิน เท่ากบั 3.99 ลา้นบาท ลดลงเท่ากบั 

0.18 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 4.32 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายทางการเงินดงักล่าว

ลดลง เน่ืองจากสญัญาเช่าทางการเงินในการซ้ือรถของบริษทัมีรูปแบบการคิดอตัราดอกเบ้ียแบบอตัราลดตน้ลดดอก ท าให้

ดอกเบ้ียจ่ายในช่วงแรกของแต่ละสญัญาเช่าทางการเงินสูงกวา่ นอกจากน้ี บริษทัมีการใชป้ระโยชน์จากเงินเพ่ิมทุนท่ีบริษทั

ไดรั้บเม่ือเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในการช าระคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั และใน

การลงทุนขยายจ านวนรถโดยสารดว้ยการวางเงินดาวน์ให้สูงข้ึนส าหรับยานพาหนะท่ีบริษทัไดรั้บในไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 

ส่งผลใหเ้กิดการลดลงของอตัราดอกเบ้ียจ่ายดว้ย  

 ในปี 2558 บริษทัมีค่าใชจ่้ายทางการเงิน เท่ากบั 18.78 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเท่ากบั 3.57 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็น

ร้อยละ 23.47 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ โดยบริษทัมีค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ิมข้ึนเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของดอกเบ้ียจ่าย ส าหรับ

ตัว๋แลกเงินระยะสั้นในวงเงินจ านวน 20 ลา้นบาท และเงินกูย้ืมระยะสั้นกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในวงเงินจ านวน 5 ลา้นบาท 
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เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษทัในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2558 ทั้งน้ี ปัจจุบนับริษทัไดช้ าระคืนหน้ีส าหรับตัว๋

แลกเงินระยะสั้น และเงินกูย้ืมระยะสั้นกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งจ านวนแลว้ นอกจากน้ี บริษทัมีการจ่ายดอกเบ้ียตามสัญญา

เช่าทางการเงินเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการซ้ือยานพาหนะเพ่ิมในปี 2558 จ านวน 18 คนัเพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจ 

ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 

          ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีก าไรสุทธิเท่ากบั  5.74 ลา้น หรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิ

เท่ากบัร้อยละ 8.52 โดยในงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ บริษทัมีก าไรสุทธิเท่ากบั 1.27 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิ

เท่ากบัร้อยละ 2.02 การเพ่ิมข้ึนของก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิเกิดจากรายไดจ้ากการให้บริการของบริษทัท่ีเพ่ิมข้ึนตาม

ความตอ้งการใชร้ถโดยสารของลูกคา้ นโยบายของบริษทัในการให้บริการผ่านรถโดยสารของบริษทัเป็นหลกั และการ

บริหารการจดัการตน้ทุนของบริษทัท่ีดีข้ึน 

          ในปี 2558 บริษทัมีก าไรสุทธิเท่ากบั 11.80 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 4.47 เม่ือเทียบกบัปี

ก่อนหนา้ ซ่ึงบริษทัมีก าไรสุทธิเท่ากบั 8.04 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 3.43 ทั้งน้ี การเพ่ิมข้ึนของ

ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิเกิดจากรายไดจ้ากการใหบ้ริการของบริษทัท่ีเพ่ิมข้ึนตามความตอ้งการใชร้ถโดยสารของลูกคา้ 

นโยบายของบริษทัในการใหบ้ริการผา่นรถโดยสารของบริษทัเป็นหลกั และการบริหารการจดัการตน้ทุนของบริษทัท่ีดีข้ึน 

แมว้า่บริษทัไดรั้บผลจากการปรับโครงสร้างอตัราก าลงัคนท่ีเพ่ิมข้ึนของบริษทัให้เหมาะสมกบัการขยายตวัของธุรกิจ และ

การเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการบริหารซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียว (One-time expenses) เพื่อน าบริษทัเขา้จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มในการรับเงินคืนภาษีอากรปี 2556 ก็ตาม 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                                                                                          ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                                                          (นายปิยะ เตชากลู) 

                                                                                            กรรมการผูจ้ดัการ 


