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9 พฤษภำคม 2560 
 

เร่ือง กำรช้ีแจงผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับไตรมำสท่ี 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 

เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย: รำยงำนและงบกำรเงินส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ขอเรียนช้ีแจงผลกำรด ำเนินงำนโดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินของบริษทั
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 โดยมีรำยละเอียดเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

รายการ 
ส าหรับงวด 3 เดอืน (ม.ค. - ม.ีค.) 

2560 2559 การเปลีย่นแปลง % เพิม่ (ลด) 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร  79.29 69.87 9.42 13.48% 
ตน้ทุนบริกำร (64.34) (53.69) (10.65) 19.84% 
ก ำไรขั้นตน้ 14.95 16.18 (1.23) (7.60%) 
รำยไดอ่ื้น 0.47 0.23 0.24 104.35% 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (10.42) (8.08) (2.34) 28.96% 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน (3.47) (3.94) 0.47 (11.93%) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 0.39 (1.07) 1.46 (136.45%) 
ก าไรสุทธิ 1.92 3.32 (1.40) (42.17%) 

 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 

บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรส ำหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2560  เท่ำกบั 79.29 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน
จำกงวดเดียวกนัของปีก่อนหนำ้เท่ำกบั 9.42 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 13.48  

กำรเพ่ิมข้ึนของรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรดงักล่ำวเกิดจำกกำรให้บริกำรลูกคำ้ท่ีเพ่ิมข้ึนทั้งลูกคำ้เดิมและลูกคำ้รำย
ใหม่ ซ่ึงระหวำ่งงวด 3 เดือนมีลูกคำ้ใหม่เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 1 รำย ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 บริษทัมีจ ำนวนรถโดยสำรท่ี
เป็นทรัพยสิ์นของบริษทั เพ่ือใหบ้ริกำรรวมทั้งส้ิน 179 คนั แบ่งเป็นรถบสัจ ำนวน 147 คนั รถมินิบสัจ ำนวน 5 คนั รถตูว้ีไอพี 
4 คนั และรถตูจ้  ำนวน 23 คนั ในขณะท่ีรถร่วมบริกำรมีจ ำนวนเท่ำกบั 90 คนั แบ่งเป็นรถบสัร่วมบริกำร 9 คนั และรถตูร่้วม
บริกำร 81 คนั 
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ก ำไรขั้นตน้และอตัรำก ำไรขั้นตน้ 
ส ำหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 บริษทัมีก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 14.95 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำ

ก ำไรขั้นตน้เท่ำกบัร้อยละ 18.85 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนำ้ ซ่ึงมีก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 16.18 ลำ้นบำท หรือคิด
เป็นอตัรำก ำไรขั้นตน้เท่ำกบัร้อยละ 23.16 

ทั้งน้ี กำรลดลงของก ำไรขั้นตน้และอตัรำก ำไรขั้นตน้ดงักล่ำวเกิดจำกตน้ทุนบริกำรท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจำกกำรน ำรถ
โดยสำรใชแ้ลว้ไปปรับปรุงสภำพเพื่อใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้ท่ีไดด้ ำเนินกำรต่อสญัญำใชบ้ริกำรระยะยำว ซ่ึงค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำวจะ
เป็นค่ำใชจ่้ำยแบบเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียว (One-time expense) และกำรเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนเช้ือเพลิงจำกรำคำน ้ ำมนัท่ีมีกำรปรับ
เพ่ิมข้ึนจำกงวดเดียวกนัของปีก่อน  

 
รำยไดอ่ื้น 

ส ำหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2560  บริษทัมีรำยไดอ่ื้นเท่ำกบั 0.47 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกงวดเดียวกนั
ของปีก่อนหนำ้เท่ำกบั 0.23 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 104.35 เน่ืองจำกในงวด 3 เดือนแรกปี 2560 บริษทัมีกำร
จ ำหน่ำยรถตูจ้  ำนวน 1 คนัและรำยไดอ่ื้นจำกกำรขำยเศษซำกอะไหล่ 

 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 

ส ำหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรเท่ำกบั 10.42 ลำ้นบำท เพ่ิมจำก
งวดเดียวกนัของปีก่อนหนำ้เท่ำกบั 2.34 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 28.96 โดยค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรท่ีเพ่ิมข้ึนใน
งวด 3 เดือนแรกปี 2560 มำจำกค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรเตรียมกำรน ำมำตรฐำนสำกลระบบบริหำรจดักำรควำมปลอดภยั
กำรจรำจรทำงถนน (ISO 39001) เพื่อพฒันำคุณภำพกำรท ำงำนของบริษทั กำรเพ่ิมข้ึนของค่ำใชจ่้ำยเงินเดือน ตำมกำรปรับ
เพ่ิมก ำลงัคนเพื่อรองรับกำรขยำยกำรให้บริกำรและกำรจดัเตรียมหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษทั และค่ำใชจ่้ำย
เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวข้องกับกำรออกเคร่ืองมือทำงกำรเงินใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัคร้ังท่ี 1 
(ATP30-W1) 

 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน  

ส ำหรับงวด  3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจำกสญัญำเช่ำกำรเงินและสญัญำเช่ำ
ซ้ือส ำหรับรถโดยสำรของบริษทั เท่ำกบั 3.47 ลำ้นบำท ลดลงจำกงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้ำเท่ำกบั 0.47 ลำ้นบำท หรือ
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 11.93 
         ส ำหรับงวด  3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 บริษทัมีกำรจ่ำยดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (สัญญำเช่ำกำรเงิน
และสญัญำเช่ำซ้ือ) อยำ่งต่อเน่ืองจำกกำรลงทุนซ้ือยำนพำหนะเพ่ิมข้ึน 5 คนั เพื่อรองรับกำรขยำยตวัของธุรกิจ โดยภำยหลงั
บริษทัสำมำรถระดมทุนจำกประชำชนผำ่นกำรเสนอขำยหุน้สำมญัในปี 2558 นั้น บริษทัไดป้รับเปล่ียนนโยบำยกำรลงทุนใน
ยำนพำหนะใหม่ โดยใชเ้งินทุนจำกบริษทับำงส่วนเป็นเงินวำงเร่ิมแรก (Down Payment) และกูเ้งินผ่ำนกำรท ำสัญญำเช่ำทำง
กำรเงินในรูปแบบสญัญำเช่ำซ้ือและสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน ท ำใหใ้นงวด 3 เดือนแรกปี 2560 บริษทัมีภำระดอกเบ้ียตำมสญัญำ
เช่ำกำรเงินท่ีลดลง ทั้งน้ี ปัจจุบนับริษทัมีสัญญำเช่ำกำรเงินท่ีจะหมดสัญญำในปี 2560 จ ำนวนรถ 34 คนั ทยอยครบสัญญำ
เป็นรำยไตรมำสท่ี 1 จ ำนวน 22 คนั ไตรมำสท่ี 2 จ ำนวน 4 คนั ไตรมำสท่ี 3 จ ำนวน 3 และไตรมำสท่ี 4 จ ำนวน 5 คนั 
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ก ำไรสุทธิและอตัรำก ำไรสุทธิ 
ส ำหรับงวด  3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 บริษทัมีก ำไรสุทธิเท่ำกบั 1.92 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำก ำไร

สุทธิเท่ำกบัร้อยละ 2.41  เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนำ้ท่ีมีก ำไรสุทธิเท่ำกบั 3.32 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำก ำไร
สุทธิเท่ำกบัร้อยละ 4.74  

กำรลดลงของก ำไรสุทธิในงวด 3 เดือนแรกปี 2560 เกิดจำกกำรเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนทำงตรงและค่ำใชจ่้ำยในกำร
บริหำรดงักล่ำวขำ้งตน้ 
             
              จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 

ขอแสดงควำมนบัถือ 
 

  (นำยปิยะ เตชำกลู) 
   กรรมกำรผูจ้ดักำร 


