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เร่ือง การช้ีแจงผลการด าเนินงานส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย: รายงานและงบการเงินของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 

บริษทั เอทีพี 30 จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอเรียนช้ีแจงผลการด าเนินงานโดยพิจารณาจากงบ
การเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 
ส าหรับงวดสามเดือน (ต.ค. - ธ.ค.) 

2560 2559 
การ

เปลีย่นแปลง 
% เพิม่ (ลด) 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 95.44 77.18 18.26 23.66% 
ตน้ทุนบริการ (70.78) (58.59) (12.09) 20.60% 
ก าไรขั้นตน้ 24.66 18.49 6.17 33.37% 
รายไดอ่ื้น 0.13 0.47 (0.34) (72.34%) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (8.88) (8.27) (0.61) 7.38% 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (3.58) (3.76) 0.18 (4.79%) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (1.77) (3.46) (1.69) (48.84%) 
ก าไรสุทธิ 10.56 3.47 7.09 204.32% 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 
ส าหรับปีเดือน (ม.ค. - ธ.ค.) 

2560 2559 
การ

เปลีย่นแปลง 
% เพิม่ (ลด) 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 347.50 300.78 46.72 15.53% 
ตน้ทุนบริการ (266.25) (229.03) (37.22) 16.25% 
ก าไรขั้นตน้ 81.25 71.75 9.50 13.24% 
รายไดอ่ื้น 1.14 1.80 (0.66) (36.67%) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (39.64) (32.73) (6.91) 21.11% 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (13.66) (15.72) 2.06 (13.10%) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (2.84) (3.17) 0.33 (10.41%) 
ก าไรสุทธิ 26.25 21.93 4.32 19.70% 

 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีรายไดจ้ากการให้บริการเท่ากบั 95.44 
ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้าเท่ากบั 18.26 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 23.66 
และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเท่ากบั 347.50 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน
จากปีเดียวกนัของปีก่อนหนา้เท่ากบั 46.72 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 15.53  

การเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากการให้บริการดงักล่าวเกิดจากการขยายการให้บริการแก่กลุ่มลูกคา้เดิม
และลูกคา้รายใหมท่ี่เพิ่มข้ึนในปี 2560 โดยมีการเพิ่มการให้บริการกบัลูกคา้รายใหม่ในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของ
ปี 2560 จ านวน 3 รายดว้ยจ านวนรถบสั 26 คนัและรถตู ้5 คนัทั้งน้ีการรับรู้รายไดจ้ากลูกคา้ดงักล่าวเป็นการ
รับรู้รายไดเ้พียงบางส่วนเน่ืองจากการใหบ้ริการเกิดข้ึนระหวา่งไตรมาส   
 
ก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรขั้นตน้ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีก าไรขั้นตน้เท่ากบั 24.66 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 25.84 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ท่ีมีก าไรขั้นตน้เท่ากบั 
18.49 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 23.96 ขณะท่ีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560  บริษทัมีก าไรขั้นตน้เท่ากบั 81.25 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 23.38 เม่ือเทียบ
กบัปีก่อนหนา้ท่ีมีก าไรขั้นตน้เท่ากบั 71.75 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 23.85 
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ทั้งน้ี ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้เพิ่มข้ึน มีสาเหตุ
มาจากการควบคุมค่าใชจ่้ายตน้ทุนบริการท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนทั้งค่าใชจ่้ายดา้นน ้ ามนัเช้ือเพลิง ค่าซ่อม
บ ารุง ฯลฯ ส่วนอตัราก าไรขั้นตน้ส าหรับปี 2560 ยงัคงมีอตัราใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา 
 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหารเท่ากบั 8.88 ลา้น
บาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้าเท่ากบั 0.61 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 7.38 และ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหารเท่ากบั 39.64 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี
ก่อนหน้าเท่ากบั 6.91 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 21.11 การเพิ่มข้ึนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ส าหรับงวดสามเดือนและส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายเงินเดือน ตามการ
ปรับเพิ่มก าลงัคนเพื่อการรองรับการขยายการให้บริการโดยบริษทัฯไดมี้การเพิ่มหน่วยงานในการบริหาร
จดัการอีก สองหน่วยงาน ไดแ้ก่ ฝ่ายประกนัคุณภาพ และ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การออกเคร่ืองมือทางการเงินใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ รุ่นท่ี 1 (ATP30-W1) 
โดยก าหนดระยะเวลาการใชสิ้ทธิ ส าหรับผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ได ้4 คร้ัง ไดแ้ก่วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 วนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 และวนัท่ี 23 
พฤษภาคม 2562 

  
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีค่าใชจ่้ายทางการเงิน (มาจากสัญญาเช่า
การเงินและสัญญาเช่าซ้ือ) จ  านวน 3.58 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้เท่ากบั 0.18 ลา้นบาท 
หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 4.79 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
จ านวน 13.66 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้เท่ากบั 2.06 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 13.10 

ทั้งน้ี ในปี 2560 บริษทัมีการจ่ายดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงิน (สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ) 
อย่างต่อเน่ืองจากการลงทุนซ้ือยานพาหนะเพิ่มข้ึน 63 คนัเพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจ บริษทัมีภาระ
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินท่ีลดลง (อตัราดอกเบ้ียในเดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคมเท่ากบัร้อยละ 3.70 - 
4.05)  

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมียานพาหนะภายใตส้ัญญาเช่าการเงินท่ีตอ้งผ่อนช าระอีก
จ านวน 163 คนั ซ่ึงระหวา่งปีบริษทัมีสัญญาเช่าการเงินท่ีครบก าหนดจ านวน 32 คนั และส าหรับสัญญาเช่า
การเงินท่ีเหลือจะผอ่นช าระสัญญาครบในปี2561 จ านวน 19 คนั ปี2562 จ านวน 27 คนั ปี2563 จ านวน 46 คนั 
ปี2564 จ านวน 26 คนัและปี 2565 จ านวน 45 คนั 
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ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีก าไรสุทธิเท่ากบั 10.56 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 11.05 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้าท่ีมีก าไรสุทธิเท่ากบั 
3.47 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อย 4.47 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
บริษทัมีก าไรสุทธิเท่ากบั 26.25 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 7.53  เม่ือเทียบกบัปีก่อน
หนา้ท่ีมีก าไรสุทธิเท่ากบั 21.93 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 7.25  

ทั้งน้ี ส าหรับงวดสามเดือนและส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีอตัราก าไรสุทธิ
เพิ่มข้ึน เน่ืองจากสามเดือนน้ีมีการควบคุมค่าใชจ่้ายดา้นการบริการท่ีมีประสิทธิภาพดีข้ึนแต่ยงัคงมีค่าใชจ่้าย
ท่ีเกิดจากการปรับปรุงสภาพรถ เพื่อเพิ่มอายุการใชง้านตามการให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีตอ้งการใช้ในระยะยาว
ข้ึนซ่ึงถือเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียว (One-Time Expense) อีกจ านวนหน่ึง ส่วนอตัราก าไรสุทธิของ
ปี 2560 ยงัคงเพิ่มข้ึนจากปี 2559 
 
 
 
              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

 (นายปิยะ เตชากลู) 
  กรรมการผูจ้ดัการ 


