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เลขท่ี ATP30 11 /2561                                                                                                                                           

 
8 พฤษภาคม 2561 

 
เร่ือง การช้ีแจงผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสท่ี 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย: รายงานและงบการเงินของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 

บริษทั เอทีพี 30 จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอเรียนช้ีแจงผลการด าเนินงานโดยพิจารณาจากงบ
การเงินส าหรับไตรมาสท่ี 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 
ส าหรับงวดสามเดือน (ม.ค. - มี.ค.) 

2561 2560 
การ

เปลีย่นแปลง 
% เพิม่ (ลด) 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 100.84 79.29 21.55 27.18 
ตน้ทุนบริการ (73.09) (64.34) (8.75) 13.60 
ก าไรขั้นต้น 27.75 14.95 12.80 85.62 
รายไดอ่ื้น 0.11 0.47 (0.36) (76.60) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (11.54) (10.42) (1.12) 10.75 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (4.09) (3.47) (0.62) 17.87 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (1.74) 0.39 (2.13) (546.15) 
ก าไรสุทธิ 10.49 1.92 8.57 446.35 
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รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการให้บริการเท่ากบั 100.84 

ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้เท่ากบั 21.55 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 27.18  
การเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากการใหบ้ริการ ดงักล่าวเกิดจากการขยายการใหบ้ริการแก่กลุ่มลูกคา้เดิม

และลูกคา้รายใหม่ ซ่ึงเร่ิมใหบ้ริการในช่วงเวลาดงักล่าวทั้งส้ินสามราย ในระหวา่งงวดสามเดือน บริษทัฯ 

ลงทุนซ้ือรถมินิบสัใหบ้ริการเพิ่มจ านวน 7 คนั ทั้งน้ีบริษทัฯ มีจ านวนรถโดยสารท่ีเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 

เพื่อใหบ้ริการรวมทั้งสิน 245 คนัแบ่งเป็นรถบสัจ านวน 186 คนั รถมินิบสัจ านวน 18 คนั รถตูว้ไีอพีจ  านวน 8 

คนัและรถตูจ้  านวน 33 คนัและรถร่วมบริการจ านวน 90 คนั แบ่งเป็นรถบสัร่วมบริการจ านวน 10 คนัและรถ

ตูร่้วมบริการจ านวน 80 คนั 

 
ก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรขั้นตน้ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัมีก าไรขั้นตน้เท่ากบั 27.75 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 27.52 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ท่ีมีก าไรขั้นตน้เท่ากบั 
14.95 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 18.85  

ทั้งน้ีการเพิ่มข้ึนของก าไรขั้นตน้ส าหรับงวดสามเดือน เกิดจากบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ี

เพิ่มข้ึนและบริษทัฯ สามารถบริหารจดัการตน้ทุนน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุงไดดี้ข้ึนและมี

ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงสภาพรถต ่ากวา่งวดเดียวกนัของปีก่อน 

 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหารเท่ากบั 11.54 ลา้น

บาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้เท่ากบั 1.12 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 10.75  

ทั้งน้ี การเพิ่มข้ึนของค่าใชจ่้ายในการบริหารส าหรับงวดสามเดือน ประกอบดว้ยค่าธรรมเนียม

ธนาคารส าหรับการขอเปิดวงเงินสินเช่ือ มาใชใ้นการด าเนินธุรกิจไดแ้ก่ หนงัสือค ้าประกนัธนาคาร เงิน

เบิกเกินบญัชี ตัว๋สัญญาใชเ้งินและวงเงินเช่าซ้ือ และค่าใชจ่้ายส าหรับการเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ รุ่นท่ี (ATP30-W1) คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 

2560 และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2561 
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ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัมีค่าใชจ่้ายทางการเงิน (มาจากสัญญาเช่า

การเงินและสัญญาเช่าซ้ือ) จ  านวน 4.09 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้เท่ากบั 0.62 ลา้น
บาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 17.87  

ทั้งน้ี บริษทัฯ มีการจ่ายดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงิน (ประกอบดว้ยสัญญาเช่าการเงินและสัญญา

เช่าซ้ือ) เกิดจากการลงทุนซ้ือยานพาหนะอยา่งต่อเน่ือง และไดรั้บอตัราดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินท่ีลดลง 

(อตัราดอกเบ้ียระหวา่งเดือนมกราคมถึงมีนาคมอยูร้่อยละ 3.67 ) ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯ มี

ยานพาหนะภายใตส้ัญญาเช่าการเงินท่ีตอ้งผอ่นช าระคงเหลือจ านวน 170 คนั โดยบริษทัฯ จะผอ่นช าระ

สัญญาเช่าการเงินเสร็จส้ินของปี 2561 จ  านวน 19 คนั แบ่งเป็นไตรมาสท่ี 2 จ  านวน 5 คนั ไตรมาสท่ี 3 

จ  านวน 6 คนัและไตรมาสท่ี 4 จ  านวน 8 คนั 

 
ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัมีก าไรสุทธิเท่ากบั 10.49 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 10.39 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ท่ีมีก าไรสุทธิเท่ากบั 1.92 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อย 2.41  

ทั้งน้ี ส าหรับงวดสามเดือน บริษทัฯ ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิเพิ่มข้ึน เกิดจากรายไดจ้ากการ

ใหบ้ริการท่ีเพิ่มข้ึน แลบริษทัฯสามารถบริการจดัการตน้ทุนน ้ามนัและค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุงไดดี้ข้ึน  

 
 
 
              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

 (นายปิยะ เตชากลู) 
  กรรมการผูจ้ดัการ 


