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เลขท่ี ATP30 16/2560                                                                                                                                           

 
7 พฤศจิกำยน 2560 

 
เร่ือง กำรช้ีแจงผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรับไตรมำสท่ี 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 

เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย: รำยงำนและงบกำรเงินระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
 

บริษทั เอทีพี 30 จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ขอเรียนช้ีแจงผลกำรด ำเนินงำนโดยพิจำรณำจำกงบ
กำรเงินของบริษทัส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560โดยมีรำยละเอียดเพิ่มเติม
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

รายการ 
ส าหรับงวดสามเดือน (ก.ค. - ก.ย.) 

2560 2559 
การ

เปลีย่นแปลง 
% เพิม่ (ลด) 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 89.51 79.35 10.16 12.80% 
ตน้ทุนบริกำร (67.13) (60.65) (6.48) 10.68% 
ก ำไรขั้นตน้ 22.38 18.70 3.68 19.68% 
รำยไดอ่ื้น 0.33 0.37 (0.04) (10.81%) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (9.92) (8.06) (1.86) 23.08% 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน (3.25) (4.03) 0.78 (19.35%) 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ภำษีเงินได ้ (1.19) 0.96 (2.15) (223.96%) 
ก าไรสุทธิ 8.35 7.94 0.41 5.16% 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 

รายการ 
ส าหรับงวดเก้าเดือน (ม.ค. - ก.ย.) 

2560 2559 
การ

เปลีย่นแปลง 
% เพิม่ (ลด) 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 252.06 223.60 28.46 12.73% 
ตน้ทุนบริกำร (195.47) (170.34) (25.13) 14.75% 
ก ำไรขั้นตน้ 56.59 53.26 3.33 6.25% 
รำยไดอ่ื้น 1.01 1.33 (0.32) (24.06%) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (30.76) (24.46) (6.30) 25.76% 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน (10.08) (11.96) 1.88 (15.72%) 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ภำษีเงินได ้ (1.07) 0.29 (1.36) (468.97%) 
ก าไรสุทธิ 15.69 18.46 (2.77) (15.01%) 

 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรเท่ำกบั 89.51 
ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนจำกงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้ำเท่ำกบั 10.16 ล้ำนบำท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 12.80 
และส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560  บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรเท่ำกบั 252.06 ลำ้น
บำท เพิ่มข้ึนจำกงวดเดียวกนัของปีก่อนหนำ้เท่ำกบั 28.46 ลำ้นบำท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 12.73  

กำรเพิ่มข้ึนของรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรดงักล่ำวเกิดจำกกำรขยำยกำรให้บริกำรแก่กลุ่มลูกคำ้เดิม
และลูกค้ำรำยใหม่ท่ีเพิ่มข้ึนในปี 2560 ทั้ งน้ี ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2560 บริษัทมีจ ำนวนรถโดยสำรเพื่อ
ให้บริกำรรวมทั้งส้ิน 296 คนั แบ่งเป็นรถบสัจ ำนวน 167 คนั รถมินิบสัจ ำนวน 5 คนั รถตูว้ีไอพีจ  ำนวน 6 คนั 
และรถตูจ้  ำนวน 28 คนั และมีรถร่วมบริกำรจ ำนวน 90 คนั แบ่งเป็นรถบสัร่วมบริกำร 10 คนัและรถตูร่้วม
บริกำร 80 คนั  
 
ก ำไรขั้นตน้และอตัรำก ำไรขั้นตน้ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 บริษทัมีก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 22.38 ลำ้นบำท หรือ
คิดเป็นอตัรำก ำไรขั้นตน้เท่ำกบัร้อยละ 25.00 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้ำท่ีมีก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 
18.70 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำก ำไรขั้นต้นเท่ำกับร้อยละ 23.57 ขณะท่ีงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยำยน 2560 บริษทัมีก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 56.59 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรขั้นตน้เท่ำกบัร้อยละ 23.85 
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เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนำ้ท่ีมีก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 53.26 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรขั้นตน้
เท่ำกบัร้อยละ 23.82 

ทั้งน้ี ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 บริษทัมีอตัรำก ำไรขั้นตน้เพิ่มข้ึน มีสำเหตุ
มำจำกกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยตน้ทุนบริกำรท่ีมีประสิทธิภำพมำกข้ึนทั้งค่ำใช้จ่ำยดำ้นน ้ ำมนัเช้ือเพลิง ค่ำซ่อม
บ ำรุง ฯลฯ  
 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรเท่ำกบั 9.92 ลำ้น
บำท เพิ่มข้ึนจำกงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้ำเท่ำกบั 1.86 ล้ำนบำท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 23.08 และ
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 บริษทัมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเท่ำกบั 30.76 ลำ้นบำท 
เพิ่มข้ึนจำกงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้ำเท่ำกบั 6.30 ลำ้นบำท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 25.76 กำรเพิ่มข้ึน
ของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2560 ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำย
เงินเดือน ตำมกำรปรับเพิ่มก ำลงัคนเพื่อกำรรองรับกำรขยำยกำรให้บริกำร และค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
ออกเคร่ืองมือทำงกำรเงินใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ รุ่นท่ี 1 (ATP30-W1) 
โดยก ำหนดระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ ส ำหรับผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 
ได้ 4 คร้ัง ได้แก่วนัท่ี 29 ธันวำคม 2560 วนัท่ี  29 มิถุนำยน 2561 วนัท่ี 28 ธันวำคม  2561 และวนัท่ี  23 
พฤษภำคม 2562 

  
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน (มำจำกสัญญำเช่ำ
กำรเงินและสัญญำเช่ำซ้ือ) จ  ำนวน 3.25 ลำ้นบำท ลดลงจำกงวดเดียวกนัของปีก่อนหนำ้เท่ำกบั 0.78 ลำ้นบำท 
หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 19.35 และส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยทำง
กำรเงิน จ ำนวน 10.08 ลำ้นบำท ลดลงจำกช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้ำเท่ำกบั 1.88 ลำ้นบำท หรือลดลงคิด
เป็นร้อยละ 15.72 

ทั้งน้ี ในปี 2560 บริษทัมีกำรจ่ำยดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (สัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซ้ือ) 
อย่ำงต่อเน่ืองจำกกำรลงทุนซ้ือยำนพำหนะเพิ่มข้ึน 31 คนัเพื่อรองรับกำรขยำยตวัของธุรกิจ บริษทัมีภำระ
ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินท่ีลดลง (อตัรำดอกเบ้ียในเดือนมกรำคมถึงเดือนกนัยำยนเท่ำกบัร้อยละ 3.75 - 
4.05)  

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 บริษทัมียำนพำหนะภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินท่ีตอ้งผ่อนช ำระอีก
จ ำนวน 134 คนั โดยบริษทัมียำนพำหนะท่ีจะผ่อนช ำระเสร็จส้ินในช่วงท่ีเหลือของปี 2560 อีกจ ำนวน 3 คนั
โดยจะผอ่นช ำระเสร็จส้ินในไตรมำสท่ี 4 อีกจ ำนวน 3 คนั 
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ก ำไรสุทธิและอตัรำก ำไรสุทธิ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 บริษทัมีก ำไรสุทธิเท่ำกบั 8.35 ลำ้นบำท หรือคิด

เป็นอตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบัร้อยละ 9.29 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้ำท่ีมีก ำไรสุทธิเท่ำกบั 7.94 
ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบัร้อย 9.96 และส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 
บริษทัมีก ำไรสุทธิเท่ำกบั 15.69 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบัร้อยละ 6.20  เม่ือเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อนหนำ้ท่ีมีก ำไรสุทธิเท่ำกบั 18.46 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบัร้อยละ 8.21  

ทั้งน้ี ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 บริษทัมีอตัรำก ำไรสุทธิเพิ่มข้ึน เน่ืองจำก
สำมเดือนน้ีมีกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริกำรท่ีมีประสิทธิภำพดีข้ึนแต่ยงัคงมีค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดจำกกำร
ปรับปรุงสภำพรถ เพื่อเพิ่มอำยุกำรใชง้ำนตำมกำรให้บริกำรแก่ลูกคำ้ท่ีตอ้งกำรใช้ในระยะยำวข้ึนซ่ึงถือเป็น
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียว (One-Time Expense) มีจ  ำนวน 3 คนัซ่ึงลดลงจำก ไตรมำสท่ี 1 และ 2 
        
 
              จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 

  ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 

 (นำยปิยะ เตชำกูล) 
  กรรมกำรผูจ้ดักำร 


