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เร่ือง การช้ีแจงผลการด าเนินงานส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย: รายงานและงบการเงินส าหรับปี โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 

บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอเรียนช้ีแจงผลการด าเนินงานโดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษทั
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 
ส าหรับงวด 12 เดอืน (ม.ค. - ธ.ค.) 

2559 2558 การเปลีย่นแปลง % เพิม่ (ลด) 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 300.78 264.27 36.51 13.82% 
ตน้ทุนบริการ (229.03) (205.18) (23.85) 11.62% 
ก าไรขั้นตน้ 71.75 59.09 12.66 21.42% 
รายไดอ่ื้น 1.80 1.70 0.09 5.53% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (32.73) (28.35) (4.39)                15.48% 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (15.72) (18.78) 3.06 (16.30%) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (3.16) (1.87) (1.29) 69.23% 
ก าไรสุทธิ 21.93 11.80 10.13 85.89% 

 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

 บริษทัมีรายไดจ้ากการให้บริการในปี 2559 เท่ากบั 300.78 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 เท่ากบั 36.51 ลา้นบาท 
หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 13.82  

การเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการใหบ้ริการดงักล่าวเกิดจากการขยายการใหบ้ริการแก่กลุ่มลูกคา้เดิมท่ีเพ่ิมสัดส่วนการ
ใชบ้ริการรถโดยสารของบริษทั และลูกคา้รายใหม่ท่ีเร่ิมใชบ้ริการมาตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2559 โดยในปี 2559 บริษทั 
ลงทุนซ้ือรถโดยสารเพ่ิมอีกจ านวน 37 คนั เพ่ือรองรับความตอ้งการใชบ้ริการท่ีเพ่ิมข้ึนของลูกคา้ โดยแบ่งเป็นรถบสัจ านวน 
20 คนั รถมินิบสั 3 คนั และรถตูจ้  านวน 14 คนั ทั้งน้ี บริษทั มีจ านวนรถโดยสารท่ีเป็นทรัพยสิ์นของบริษทั เพื่อให้บริการ
รวมทั้งส้ิน 176 คนั แบ่งเป็นรถบสัจ านวน 147 คนั รถมินิบสัจ านวน 5 คนั รถตูว้ีไอพี 2 คนั และรถตูจ้  านวน 22 คนั ในขณะ
ท่ีรถร่วมบริการมีจ านวนเท่ากบั 90 คนั แบ่งเป็นรถบสัร่วมบริการ 10 คนั และรถตูร่้วมบริการ 80 คนั 
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ก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรขั้นตน้ 
 ในปี 2559 บริษทัมีก าไรขั้นตน้เท่ากบั 71.75 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 23.86 เม่ือเทียบ

กบัปี 2558 ซ่ึงมีก าไรขั้นตน้เท่ากบั 59.09 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 22.36 
ทั้งน้ี การเพ่ิมข้ึนของก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรขั้นตน้ดงักล่าวเกิดจากบริษทัมีรายไดจ้ากการให้บริการท่ีเพ่ิมข้ึน 

และบริษทัสามารถบริหารจดัการตน้ทุนน ้ ามนัและค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุงไดดี้ข้ึน  
 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

ในปี 2559 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหารเท่ากบั 32.73 ลา้นบาท เพ่ิมจากปี 2558 เท่ากบั 4.39 ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 15.48 โดยค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีเพ่ิมข้ึนในระหว่างปี 2559 มาจากการปรับเพ่ิมข้ึนของจ านวน
พนกังาน อตัราเงินเดือนและสวสัดิการตามโครงสร้างอตัราก าลงัคนใหเ้หมาะสมกบัการขยายตวัของธุรกิจ 

 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 

ในปี 2559 บริษทัมีค่าใชจ่้ายทางการเงินเท่ากบั 15.72 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้เท่ากบั 3.06 
ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 16.30 
           ในปี 2559 บริษทัมีการจ่ายดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินอยา่งต่อเน่ือง จากการลงทุนซ้ือยานพาหนะเพ่ิมข้ึน 37 
คนั เพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจ โดยภายหลงับริษทัสามารถระดมทุนจากประชาชนผ่านการเสนอขายหุ้นสามญัในปี 
2558 นั้น บริษทัไดป้รับเปล่ียนนโยบายการลงทุนในยานพาหนะใหม่ โดยใชเ้งินทุนจากบริษทับางส่วนเป็นเงินวางเร่ิมแรก 
(Down Payment) และกูเ้งินผ่านการท าสัญญาเช่าทางการเงินในรูปแบบสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงิน ท าให้ในปี 
2559 บริษทัมีภาระดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินท่ีลดลง ทั้ งน้ี ปัจจุบันบริษทัมีสัญญาเช่าการเงินจากการลงทุนใน
ยานพาหนะรวม 132 คนั โดยเป็นสัญญาเช่าซ้ือท่ีจะหมดสัญญาในปี 2560 คิดเป็นจ านวนรถ 34 คนั ปี 2561 คิดเป็นจ านวน
รถ 17 คนั ปี 2562 คิดเป็นจ านวนรถ 27 คนั ปี 2563 คิดเป็นจ านวนรถ 46 คนั และปี 2564 คิดเป็นจ านวนรถ 8 คนั  

 
ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 

ในปี 2559 บริษทัมีก าไรสุทธิเท่ากบั 21.93 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 7.25  เม่ือเทียบกบั
งวดเดียวกนัของปี 2558 ท่ีมีก าไรสุทธิเท่ากบั 11.80 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 4.44 โดยคิดเป็น
ก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 85.89 

การเพ่ิมข้ึนของก าไรสุทธิเกิดจากการขยายตวัของรายได ้และการลดลงของตน้ทุนทางตรง อาทิเช่น ค่าน ้ ามนั
เช้ือเพลิง ค่าซ่อมบ ารุง ฯลฯ และค่าใชจ่้ายทางการเงิน 
             
              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

  (นายปิยะ เตชากลู) 
   กรรมการผูจ้ดัการ 


