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9 สิงหาคม 2560 

 
เร่ือง การช้ีแจงผลการด าเนินงาน ส าหรับไตรมาสท่ี 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย: รายงานและงบการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 

บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอเรียนช้ีแจงผลการด าเนินงานโดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษทั
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 
ส าหรับงวด 3 เดอืน (เม.ย. - ม.ิย.) 

2560 2559 การเปลีย่นแปลง % เพิม่ (ลด) 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 83.26 74.38 8.88 11.94% 
ตน้ทุนบริการ (64.00) (56.00) (8.00) 14.29% 
ก าไรขั้นตน้ 19.26 18.38 0.88 4.79% 
รายไดอ่ื้น 0.21 0.74 (0.53) (71.62%) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (10.41) (8.32) (2.09) 25.12% 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (3.37) (3.99) 0.62 (15.54%) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (0.27) 0.39 (0.66) (169.23%) 
ก าไรสุทธิ 5.42 7.20 (1.78) (24.72%) 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 
ส าหรับงวด 6 เดอืน (ม.ค. - ม.ิย.) 

2560 2559 การเปลีย่นแปลง % เพิม่ (ลด) 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 162.55 144.25 18.30 12.69% 
ตน้ทุนบริการ (128.34) (109.69) (18.65) 17.00% 
ก าไรขั้นตน้ 34.21 34.56 (0.35) (1.01%) 
รายไดอ่ื้น 0.68 0.97 (0.29) (29.90%) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (20.83) (16.40) (4.43) 27.01% 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (6.84) (7.93) 1.09 (13.75%) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 0.12 (0.68) 0.80 (117.65%) 
ก าไรสุทธิ 7.34 10.52 (3.18) (30.23%) 
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รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเท่ากบั 83.26 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน

จากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้เท่ากบั 8.88 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 11.94 และส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2560  บริษทัมีรายไดจ้ากการให้บริการเท่ากบั 162.55 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้เท่ากบั 
18.30 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 12.69  

การเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการใหบ้ริการดงักล่าวเกิดจากการขยายการใหบ้ริการแก่กลุ่มลูกคา้เดิมและลูกคา้รายใหม่  
ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัมีจ านวนรถโดยสารท่ีเป็นทรัพยสิ์นของบริษทั เพ่ือให้บริการรวมทั้งส้ิน 190 คนั 
แบ่งเป็นรถบสัจ านวน 157 คนั รถมินิบสัจ านวน 5 คนั รถตูว้ไีอพี 4 คนั รถตูจ้  านวน 23 คนั และรถเก๋งจ านวน 1 คนั และมีรถ
ร่วมบริการจ านวน 90 คนั แบ่งเป็นรถบสัร่วมบริการ 10 คนัและรถตูร่้วมบริการ 80 คนั  
 
ก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรขั้นตน้ 

ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัมีก าไรขั้นตน้เท่ากบั 19.26 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา
ก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 23.13 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ท่ีมีก าไรขั้นตน้เท่ากบั 18.38 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 24.71 ขณะท่ีในงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัมีก าไรขั้นตน้เท่ากบั 34.21 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 21.05 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ท่ีมีก าไรขั้นตน้เท่ากบั 
34.56 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 23.96 

ทั้งน้ี ในงวด 3 เดือน และงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้ลดลง มีสาเหตุมา
จากการมีค่าใชจ่้ายจากการปรับปรุงสภาพรถ ท่ีมีอายกุารใชง้านมาก เพ่ือน ามาใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีตอ้งการใชใ้นระยะยาวข้ึน 
โดยค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียว (One-Time Expense) นอกจากน้ี การลดลงของอตัราก าไรขั้นตน้
ยงัมีสาเหตุมาจากการปรับเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนค่าน ้ ามนั ซ่ึงในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ราคาขายปลีกเฉล่ียของน ้ ามนัสูง
กวา่ช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 

 
รายไดอ่ื้น 

รายไดอ่ื้นของบริษทัประกอบดว้ย รายไดจ้ากการให้บริการดา้นการบริหารเพ่ิมเติมแก่รถร่วมบริการ ดอกเบ้ียเงิน
ฝากธนาคาร ตดัจ าหน่ายก าไรจากการขายและเช่ากลบัยานพาหนะ และก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น โดยส าหรับงวด         
3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัมีรายไดอ่ื้นเท่ากบั 0.21  ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้เท่ากบั 
0.53 ลา้นบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 71.62 และส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัมีรายไดอ่ื้น
เท่ากบั 0.68 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้เท่ากบั 0.29 ลา้นบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 29.90  
 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหารเท่ากบั 10.41 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน
จากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้เท่ากบั 2.09 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 25.12 และส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2560 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหารเท่ากบั 20.83 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้เท่ากบั 4.43 
ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 27.01 โดยค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีเพ่ิมข้ึน มาจากค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเตรียมการน า
มาตรฐานสากลระบบบริหารจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนน (ISO39001) เพื่อพฒันาคุณภาพการท างานของบริษทั
ฯ และการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายเงินเดือน ตามการปรับเพ่ิมก าลงัคนเพ่ือการรองรับการขยายการให้บริการ และค่าใชจ่้ายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการออกเคร่ืองมือทางการเงินใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ รุ่นท่ี 1 (ATP30-W1) 
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ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 
ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัมีค่าใชจ่้ายทางการเงิน (มาจากสัญญาเช่าการเงินและ

สญัญาเช่าซ้ือ) จ านวน 3.37 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้เท่ากบั 0.62 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 
15.54 และส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัมีค่าใชจ่้ายทางการเงิน จ านวน 6.84 ลา้นบาท ลดลงจาก
ช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้เท่ากบั 1.09 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 13.75 

ทั้งน้ี ในปี 2560 บริษทัมีการจ่ายดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงิน (สญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ) อยา่งต่อเน่ือง
จากการลงทุนซ้ือยานพาหนะเพ่ิมข้ึน 15 คนัเพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจ โดยภายหลงับริษทัสามารถระดมทุนจาก
ประชาชนผ่านการเสนอขายหุ้นสามญัในปี 2558 นั้น บริษทัไดป้รับเปล่ียนนโยบายการลงทุนในยานพาหนะใหม่ โดยใช้
เงินทุนจากบริษทับางส่วนเป็นเงินวางเร่ิมแรก (Down Payment) และส่วนท่ีเหลือผ่านการท าสัญญาเช่าการเงิน ในรูปแบบ
สญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน ท าใหใ้นงวดปี 2560 บริษทัมีภาระดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินท่ีลดลง (อตัราดอกเบ้ีย
ในเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนเท่ากบัร้อยละ 3.75 - 4.05)  

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัมียานพาหนะภายใตส้ัญญาเช่าการเงินท่ีตอ้งผ่อนช าระอีกจ านวน 121 คนั 
โดยบริษทัมียานพาหนะท่ีจะผอ่นช าระเสร็จส้ินในช่วงท่ีเหลือของปี 2560 อีกจ านวน 8 คนัโดยจะผ่อนช าระเสร็จส้ินในไตร
มาสท่ี 3 จ านวน 3 คนัและไตรมาสท่ี 4 อีกจ านวน 5 คนั 

 
ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 

ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัมีก าไรสุทธิเท่ากบั 5.42 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไร
สุทธิเท่ากบัร้อยละ 6.49 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ท่ีมีก าไรสุทธิเท่ากบั 7.20 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไร
สุทธิเท่ากบัร้อย 9.58 และส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัมีก าไรสุทธิเท่ากบั 7.34 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 4.50 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ท่ีมีก าไรสุทธิเท่ากบั 10.52 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 7.24  

ทั้งน้ี การลดลงของก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนบริการ อาทิเช่น การน ารถไป
ปรับปรุงสภาพเพ่ิมเติม และราคาค่าน ้ ามันเช้ือเพลิง และการเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายในการบริหารจากการพัฒนา
มาตรฐานสากลระบบบริหารจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนน (ISO 39001) และการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายเงินเดือน 
ตามการปรับเพ่ิมก าลงัคนเพ่ือการรองรับการขยายการให้บริการ และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกเคร่ืองมือทางการเงิน
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ รุ่นท่ี 1 (ATP30-W1) ดงัท่ีกล่าวไปขา้งตน้ 
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