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เลขท่ี ATP30 17 / 2561       6 พฤษจิกำยน 2561 
 
เร่ือง กำรช้ีแจงผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรับไตรมำสท่ี 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย: รำยงำนและงบกำรเงินระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
 

บริษทั เอทีพี 30 จ  ำกัด (มหำชน) (“บริษทั”) ขอเรียนช้ีแจงผลกำรด ำเนินงำนโดยพิจำรณำจำกงบ
กำรเงินของบริษัทส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 กันยำยน 2561 โดยมีรำยละเอียด
เพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ 
ส าหรับงวด 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย.) 

2561 2560 
การ

เปลีย่นแปลง 
% เพิม่ (ลด) 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 109.88 89.51 20.37 22.76 
ตน้ทุนบริกำร (81.98) (67.13) (14.85) 22.12 
ก ำไรขั้นตน้ 27.90 22.38 5.52 24.66 
รำยไดอ่ื้น 0.33 0.33 0.00 0.00 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (11.68) (9.92) (1.76) 17.74 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน (4.11) (3.25) (0.86) 26.46 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (1.74) (1.19) (0.55) 46.22 
ก าไรสุทธิ 10.70 8.35 2.35 28.14 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ 
ส าหรับงวด 9 เดือน (ม.ค. - ก.ย.) 

2561 2560 
การ

เปลีย่นแปลง 
% เพิม่ (ลด) 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 312.04 252.06 59.98 23.80 
ตน้ทุนบริกำร (231.06) (195.47) (35.59) 18.21 
ก ำไรขั้นตน้ 80.98 56.59 24.39 43.10 
รำยไดอ่ื้น 1.22 1.01 0.21 20.79 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (34.63) (30.76) (3.87) 12.58 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน (12.18) (10.08) (2.10) 20.83 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (4.89) (1.07) (3.82) 357.01 
ก าไรสุทธิ 30.50 15.69 14.81 94.39 

 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2561 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรเท่ำกับ 
109.88 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนจำกงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้ำเท่ำกบั 20.37 ลำ้นบำท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 
22.76 และส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษทัฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรเท่ำกับ 
312.04 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนจำกงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้ำเท่ำกบั 59.98 ลำ้นบำท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 
23.80 

กำรเพิ่มข้ึนของรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรดงักล่ำว เกิดจำกกำรขยำยกำรให้บริกำรแก่กลุ่มลูกคำ้เดิม
และลูกคำ้รำยใหม่ และขยำยธุรกิจสู่ภำคกำรท่องเท่ียวซ่ึงเร่ิมให้บริกำรตั้งแต่เดือนมีนำคม ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2561 บริษทัฯ มีจ ำนวนรถโดยสำรท่ีเป็นทรัพยสิ์นของบริษทั เพื่อให้บริกำรรวมทั้ งส้ิน 270 คนั 
แบ่งเป็นรถบัสจ ำนวน 187 คนั รถมินิบสัจ ำนวน 28 คนั รถตู้วีไอพี 7 คนั รถตู้จ  ำนวน 47 คนั และรถเก๋ง
จ ำนวน 1 คนั และมีรถร่วมบริกำรจ ำนวน 90 คนั แบ่งเป็นรถบสัร่วมบริกำร 10 คนัและรถตูร่้วมบริกำร 80 
คนั  
 
ก ำไรขั้นตน้และอตัรำก ำไรขั้นตน้ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษทัฯ มีก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 27.90 ล้ำนบำท 
หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรขั้นตน้เท่ำกบัร้อยละ 25.39 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้ำท่ีมีก ำไรขั้นตน้
เท่ำกบั 22.38 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรขั้นตน้เท่ำกบัร้อยละ 25.00 และงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยำยน 2561 บริษทัฯ มีก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 80.98 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรขั้นตน้เท่ำกบัร้อยละ 
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25.95 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนำ้ท่ีมีก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 56.59 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำก ำไร
ขั้นตน้เท่ำกบัร้อยละ 22.45 

ทั้งน้ีกำรเพิ่มข้ึนของก ำไรขั้นต้นส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
2561 เกิดจำกบริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรท่ีเพิ่มข้ึนตำมจ ำนวนรถท่ีใหบ้ริกำรและกำรบริหำรจดักำรค่ำ
น ้ ำมันเช้ือเพลิงและค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมบ ำรุงได้ดี ข้ึน ถึงแม้ว่ำรำคำน ้ ำมันจะมีค่ำเฉล่ียท่ีสูงข้ึนเม่ือ
เปรียบเทียบในช่วงระยะเวลำเดียวกนั และค่ำเส่ือมรำคำของรถโดยสำรท่ีเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ทยอย
ครบ 10 ปี ซ่ึงทยอยครบก ำหนดจนถึงไตรมำสท่ี 3 จ ำนวน 25 คนั  

 
รำยไดอ่ื้น 

รำยได้อ่ืนของบริษทัฯ ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรเพิ่มเติมแก่รถร่วม
บริกำร ดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำร ตดัจ ำหน่ำยก ำไรจำกกำรขำยและเช่ำกลบัยำนพำหนะ และก ำไรจำกกำร
จ ำหน่ำยทรัพยสิ์น โดยส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษทัฯ มีรำยไดอ่ื้นเท่ำกบั 0.33 
ลำ้นบำทส่วนใหญ่เป็นรำยไดอ่ื้นจำกเงินรับคืนกองทุนส ำรองเล้ียงชีพของพนกังำนท่ีลำออกไม่เป็นไปตำม
ระเบียบบริษทั ซ่ึงมียอดใกล้เคียงกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้ำ และส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยำยน 2561 บริษทัฯ มีรำยไดอ่ื้นเท่ำกบั 1.22 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนจำกงวดเดียวกนัของปีก่อนหนำ้เท่ำกบั 0.21 
ลำ้นบำท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 20.79 ทั้งน้ีกำรเพิ่มข้ึนมำจำกในระหวำ่งงวดทำงบริษทัฯ มีกำรจ ำหน่ำย
ยำนพำหนะส ำหรับขนส่งจ ำนวน 1 คนั 
 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษทัฯ มีค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรเท่ำกบั 11.68 
ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนจำกงวดเดียวกนัของปีก่อนหนำ้เท่ำกบั 1.76 ลำ้นบำท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 17.74 และ
ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษทัฯ มีค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรเท่ำกบั 34.63 ลำ้นบำท 
เพิ่มข้ึนจำกงวดเดียวกนัของปีก่อนหนำ้เท่ำกบั 3.87 ลำ้นบำท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 12.58  
 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษทัฯ มีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน ประกอบดว้ย 
ดอกเบ้ียจ่ำยธนำคำรจ ำนวน 0.28 ล้ำนบำทและดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (รวมสัญญำเช่ำกำรเงินและ
สัญญำเช่ำซ้ือ) จ  ำนวน 3.83 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึนจำกงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้ำเท่ำกบั 0.86 ล้ำนบำท หรือ
เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 26.46 และส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษทัฯ มีค่ำใชจ่้ำยทำง
กำรเงินจ ำนวน 12.18 ลำ้นบำท  เพิ่มข้ึนจำกช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนำ้เท่ำกบั 2.10 ลำ้นบำท หรือเพิ่มข้ึนคิด
เป็นร้อยละ 20.83 
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ทั้งน้ีบริษทัฯ มีกำรจ่ำยดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินเกิดจำกกำรลงทุนซ้ือยำนพำหนะอยำ่งต่อเน่ือง 
แต่ส ำหรับอตัรำดอกเบ้ียท่ีไดรั้บตำมสัญญำเช่ำกำรเงินลดลง (อตัรำดอกเบ้ียระหวำ่งเดือนมกรำคมถึงกนัยำยน
อยูท่ี่ร้อยละ 3.60 - 3.88 ) ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษทัฯ มียำนพำหนะภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินท่ีตอ้ง
ผอ่นช ำระคงเหลือจ ำนวน 183 คนั และจะผอ่นเสร็จส้ินเดือนตุลำคมถึงเดือนธนัวำคมอีกจ ำนวน 8 คนั 

 
ก ำไรสุทธิและอตัรำก ำไรสุทธิ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2561 บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิเท่ำกบั 10.70 ล้ำนบำท 
หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบัร้อยละ 9.71 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนำ้ท่ีมีก ำไรสุทธิเท่ำกบั 
8.35 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบัร้อย 9.29 และส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
2561 บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิเท่ำกบั 30.50 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบัร้อยละ 9.74 เม่ือเทียบกบั
งวดเดียวกนัของปีก่อนหน้ำท่ีมีก ำไรสุทธิเท่ำกบั 15.69 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบัร้อยละ 
6.20 

ทั้งน้ีส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดเกำ้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิและ
อตัรำก ำไรสุทธิเพิ่มข้ึนเกิดจำกรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรท่ีเพิ่มข้ึนและบริษทัฯ สำมำรถบริหำรจดักำรตน้ทุน
น ้ำมนัและค่ำใชจ่้ำยในกำรซ่อมบ ำรุงไดดี้ข้ึน ถึงแมว้ำ่รำคำน ้ ำมนัจะมีค่ำเฉล่ียท่ีสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบในช่วง
ระยะเวลำเดียวกนั  
 
              จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 

  ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 

 (นำยปิยะ เตชำกลู) 
  กรรมกำรผูจ้ดักำร 


