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9 พฤศจิกายน 2559 
 

เร่ือง การช้ีแจงผลการด าเนินงาน ส าหรับไตรมาสท่ี 3 ปี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย: รายงานและงบการเงินระหวา่งกาล โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 

บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอเรียนช้ีแจงผลการด าเนินงานโดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษทั
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 
ส าหรับงวด 3 เดอืน (ก.ค. - ก.ย.) 

2559 2558 การเปลีย่นแปลง % เพิม่ (ลด) 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 79.35 67.92 11.43 16.83% 
ตน้ทุนบริการ (60.65) (52.57) (8.08) 15.37% 
ก าไรขั้นตน้ 18.70 15.35 3.35 21.82% 
รายไดอ่ื้น 0.36 0.21 0.15 71.43% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (8.06) (9.85) 1.79 (18.17%) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (4.03) (4.98) 0.95 (19.08%) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 0.97 1.29 (0.32) (24.81%) 
ก าไรสุทธิ 7.94 2.02 5.92 293.07% 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 
ส าหรับงวด 9 เดอืน (ม.ค. - ก.ย.) 

2559 2558 การเปลีย่นแปลง % เพิม่ (ลด) 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 223.60 196.92 26.68 13.55% 
ตน้ทุนบริการ (170.34) (153.62) (16.73) 10.89% 
ก าไรขั้นตน้ 53.26 43.30 9.96 23.00% 
รายไดอ่ื้น 1.33 1.19 0.14 12.05% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (24.46) (22.69) (1.77) 7.79% 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (11.96) (14.79) 2.83 (19.14%) 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 0.29 (0.95) 1.24 (130.62%) 
ก าไรสุทธิ 18.46 6.06 12.40 204.77% 
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รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัมีรายไดจ้ากการให้บริการเท่ากบั 79.35 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน

จากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้เท่ากบั 11.43 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 16.83 และส าหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2559  บริษทัมีรายไดจ้ากการให้บริการเท่ากบั 223.60 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้เท่ากบั 
26.68 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 13.55  

การเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการใหบ้ริการดงักล่าวเกิดจากการขยายการใหบ้ริการแก่กลุ่มลูกคา้เดิมท่ีเพ่ิมสัดส่วนการ
ใชบ้ริการของบริษทัและลูกคา้รายใหม่ ท่ีเร่ิมให้บริการในปลายไตรมาส 2 จึงท าให้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัมี
จ านวนสัญญาให้บริการแก่ลูกคา้ทั้งหมดเท่ากบั 27 ราย ทั้งน้ี ท าให้ในงวด 3 เดือนน้ีรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ดงักล่าวรับรู้ครบ
จ านวนตั้งแตไ่ตรมาสน้ีเป็นตน้ไป 
 
ก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรขั้นตน้ 

ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัมีก าไรขั้นตน้เท่ากบั 18.70 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา
ก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 23.57 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ท่ีมีก าไรขั้นตน้เท่ากบั 15.35 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 22.60 ขณะท่ีในงวด 9  เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัมีก าไรขั้นตน้เท่ากบั 53.26 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 23.82 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ท่ีมีก าไรขั้นตน้เท่ากบั 
43.30 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 21.99 

ทั้งน้ี การเพ่ิมข้ึนของก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรขั้นตน้ส าหรับงวด 3 เดือน และงวด 9 เดือนดงักล่าวเกิดจากบริษทั
มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีเพ่ิมข้ึน และบริษทัสามารถบริหารจดัการตน้ทุนน ้ ามนัและค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุงไดดี้ข้ึน  

 
รายไดอ่ื้น 

รายไดอ่ื้นของบริษทัประกอบดว้ย รายไดจ้ากการให้บริการดา้นการบริหารเพ่ิมเติมแก่รถร่วมบริการ ดอกเบ้ียเงิน
ฝากธนาคาร ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นและก าไรจากการขายทรัพยสิ์นรอตดับญัชี โดยส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2559 บริษทัมีรายไดอ่ื้นเท่ากบั 0.36  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้เท่ากบั 0.15 ลา้นบาทหรือ
เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 71.43  และส าหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัมีรายไดอ่ื้นเท่ากบั 1.33  ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้เท่ากบั 0.14 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 12.05  
 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหารเท่ากบั 8.06 ลา้นบาท ลดลงจาก
งวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้เท่ากบั 1.79 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 18.17 และส าหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2559 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหารเท่ากบั 24.46 ลา้นบาท เพ่ิมจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้เท่ากบั 1.77 ลา้น
บาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 7.79 โดยค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีเพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวดของปี 2559 มาจากการปรับเพ่ิมข้ึน
ของจ านวนพนกังาน อตัราเงินเดือนและสวสัดิการตามโครงสร้างอตัราก าลงัคนใหเ้หมาะสมกบัการขยายตวัของธุรกิจ 
 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 

ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัมีค่าใชจ่้ายทางการเงินเท่ากบั 4.03 ลา้นบาท ลดลงจาก
งวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้เท่ากบั 0.95 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 19.08 และส าหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2559 บริษทัมีค่าใชจ่้ายทางการเงินเท่ากบั 11.96 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้เท่ากบั 2.83 ลา้น
บาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 19.14 
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ในระหวา่งปี 2559 บริษทัมีการซ้ือยานพาหนะตามสญัญาเช่าการเงินเพ่ิมข้ึน โดยในไตรมาสท่ี 1 ปี 2559 บริษทัซ้ือ
ยานพาหนะเพ่ิมทั้งหมด 24 คนั ประกอบดว้ย รถบสัจ านวน 12 คนั รถตูจ้  านวน 11 คนั และรถส าหรับใชใ้นกิจการจ านวน 1 
คนั ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 บริษทัซ้ือรถบสัเพ่ิมอีกจ านวน 4 คนั และในไตรมาสท่ี 3 ปี 2559 บริษทัซ้ือยานพาหนะเพ่ิม 6 คนั 
ประกอบดว้ย รถบสัจ านวน 3 คนั และรถตูจ้  านวน 3 คนั เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจ บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าการเงินซ่ึง
มีอตัราดอกเบ้ียผ่อนช าระอยูท่ี่ร้อยละ 4.40 - 5.13 โดยเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีบริษทั
ไดรั้บจากการท าสญัญาเช่าทางการเงินในงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ เน่ืองจากบริษทัมีการใชเ้งินเพ่ิมทุน ส่วนหน่ึงท่ีไดรั้บ
จากการเสนอขายหุน้สามญัจากประชาชน เพื่อวางเป็นเงินดาวน์ในการลงทุนขยายจ านวนรถโดยสารตามแผนการใชเ้งินของ
บริษทั อีกทั้งค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินเดิมก็มีสดัส่วนลดลงตามเงินคงเหลือ (คิดแบบลดตน้ลดดอก) เป็นผลให้
ในงวด 3 เดือนและงวด 9 เดือนปี 2559 บริษทัมีค่าใชจ่้ายทางการเงินลดลง ถึงแมว้า่จะมีการลงทุนเพ่ิมจ านวนยานพาหนะ
เพ่ือใชร้องรับการขยายตวัของธุรกิจก็ตาม 

 
ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 

ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัมีก าไรสุทธิเท่ากบั 7.94 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไร
สุทธิเท่ากบัร้อยละ 9.96 ซ่ึงก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 293.07 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ท่ีมีก าไรสุทธิ
เท่ากบั 2.02 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 2.96 และส าหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
บริษทัมีก าไรสุทธิเท่ากบั 18.46 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 8.21 ซ่ึงก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 
204.77 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ท่ีมีก าไรสุทธิเท่ากบั 6.06 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 
3.06  

การเพ่ิมข้ึนของก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิดังกล่าวเกิดจากรายได้จากการให้บริการท่ีเพ่ิมข้ึน และบริษัท
สามารถบริหารจดัการตน้ทุนน ้ ามนัและค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุงไดดี้ข้ึน รวมทั้งบริษทัมีค่าใชจ่้ายทางการเงินท่ีลดลงและ
ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดจ้ากนโยบายส่งเสริมการลงทุนตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรของเก่ียวกบัภาษีเงินได ้
(ฉบบัท่ี 266) 
             
 
              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

  (นายปิยะ เตชากลู) 
   กรรมการผูจ้ดัการ 


