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3 สิงหาคม 2559 

 
เร่ือง การช้ีแจงผลการด าเนินงาน ส าหรับไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย: รายงานและงบการเงินระหวา่งกาล โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 

บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอเรียนช้ีแจงผลการด าเนินงานโดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษทั
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

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

2559 2558 การเปลีย่นแปลง % เพิม่ (ลด) 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 74.38 65.22 9.16 14.04% 
ตน้ทุนบริการ (56.00) (51.13) (4.87) 9.52% 
ก าไรขั้นตน้ 18.38 14.09 4.29 30.45% 
รายไดอ่ื้น 0.74 0.80 (0.06) (7.50%) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (8.32) (6.12) (2.20) 35.95% 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (4.00) (5.19) 1.19 (22.93%) 
ก าไรสุทธิ 7.20 2.35 4.85 206.38% 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

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

2559 2558 การเปลีย่นแปลง % เพิม่ (ลด) 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 144.25 128.99 15.26 11.83% 
ตน้ทุนบริการ (109.69) (101.05) (8.64) 8.55% 
ก าไรขั้นตน้ 34.56 27.94 6.62 23.69% 
รายไดอ่ื้น 0.96 0.98 (0.02) (2.04%) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (16.40) (12.84) (3.56) 27.73% 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (7.93) (9.81) 1.88 (19.16%) 
ก าไรสุทธิ 10.52 4.04 6.48 160.40% 
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รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเท่ากบั 74.38 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน

จากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้เท่ากบั 9.16 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 14.04 และส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2559  บริษทัมีรายไดจ้ากการให้บริการเท่ากบั 144.25 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้เท่ากบั 
15.26 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 11.83  

การเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการให้บริการดงักล่าวเกิดจาก การขยายการให้บริการแก่กลุ่มลูกคา้เดิมและลูกคา้ราย
ใหม่ โดยบริษทัไดใ้ห้บริการแก่ลูกคา้ใหม่เพ่ิมข้ึนจ านวนสามรายในงวดไตรมาส 2 ปี 2559 ขณะท่ีมีสัญญาให้บริการแก่
ลูกคา้ส้ินสุดไปจ านวนสองราย จึงท าให ้ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัมีจ านวนสัญญาให้บริการแก่ลูกคา้ทั้งหมดเท่ากบั 
27 ราย ทั้งน้ี บริษทัเร่ิมใหบ้ริการแก่ลูกคา้รายใหม่ในช่วงระหวา่งไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 ท าใหใ้นรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ดงักล่าว 
มีการรับรู้รายไดเ้พียงบางส่วนเท่านั้น และบริษทัจะรับรู้รายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ดงักล่าวครบทั้งไตรมาสตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 
2559 เป็นตน้ไป 
 
ก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรขั้นตน้ 

ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัมีก าไรขั้นตน้เท่ากบั 18.38 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา
ก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 24.71 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ท่ีมีก าไรขั้นตน้เท่ากบั 14.09 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 21.60 ขณะท่ีในงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัมีก าไรขั้นตน้เท่ากบั 34.56 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 23.96 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ท่ีมีก าไรขั้นตน้เท่ากบั 
27.94 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 21.66 

ทั้งน้ี การเพ่ิมข้ึนของก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรขั้นตน้ส าหรับงวด 3 เดือน และงวด 6 เดือนดงักล่าวเกิดจากบริษทั
มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีเพ่ิมข้ึน และบริษทัสามารถบริหารจดัการตน้ทุนน ้ ามนัและค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุงไดดี้ข้ึน  

 
รายไดอ่ื้น 

รายไดอ่ื้นของบริษทัประกอบดว้ย รายไดจ้ากการให้บริการดา้นการบริหารเพ่ิมเติมแก่รถร่วมบริการ ดอกเบ้ียเงิน
ฝากธนาคาร และก าไรจากการขายทรัพยสิ์นรอตดับญัชี โดยส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัมี
รายไดอ่ื้นเท่ากบั 0.74  ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้เท่ากบั 0.06 ลา้นบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 7.50 
และส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัมีรายไดอ่ื้นเท่ากบั 0.96  ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปี
ก่อนหนา้เท่ากบั 0.02 ลา้นบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.04  
 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหารเท่ากบั 8.32 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน
จากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้เท่ากบั 2.20 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 35.95 และส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2559 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหารเท่ากบั 16.40 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้เท่ากบั 3.56 
ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 27.73 โดยค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีเพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวดของปี 2559 มาจากการปรับ
เพ่ิมข้ึนของจ านวนพนกังาน อตัราเงินเดือนและสวสัดิการตามโครงสร้างอตัราก าลงัคนให้เหมาะสมกบัการขยายตวัของ
ธุรกิจ 
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ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 
ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัมีค่าใชจ่้ายทางการเงินเท่ากบั 4.00 ลา้นบาท ลดลงจาก

งวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้เท่ากบั 1.19 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 22.93 และส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2559 บริษทัมีค่าใชจ่้ายทางการเงินเท่ากบั 7.93 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้เท่ากบั 1.88 ลา้น
บาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 19.16 

ในระหวา่งงวดของปี 2559 บริษทัมีการซ้ือยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงินเพ่ิมข้ึน โดยในไตรมาสท่ี 1 ปี 2559 
บริษทัซ้ือยานพาหนะเพ่ิมทั้งหมด 24 คนั ประกอบดว้ย รถบสัจ านวน 12 คนั รถตูจ้  านวน 11 คนั และรถส าหรับใชใ้นกิจการ
จ านวน 1 คนั และในไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 บริษทัซ้ือรถบสัเพ่ิมอีกจ านวน 4 คนั เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจ บริษทัได้
ท าสญัญาเช่าการเงินซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียผอ่นช าระเท่ากบัร้อยละ 4.80 - 5.13 โดยเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบั
อตัราดอกเบ้ียท่ีบริษทัไดรั้บจากการท าสญัญาเช่าทางการเงินในงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ เน่ืองจากบริษทัมีการใชเ้งินเพ่ิม
ทุนส่วนหน่ึงท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุ้นสามญัจากประชาชน เพ่ือวางเป็นเงินดาวน์ในการลงทุนขยายจ านวนรถโดยสาร
ตามแผนการใชเ้งินของบริษทั อีกทั้งค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินเดิมก็มีสัดส่วนลดลงตามเงินคงเหลือ (คิดแบบ
ลดตน้ลดดอก) เป็นผลใหใ้นงวด 3 เดือนและงวด 6 เดือนปี 2559 บริษทัมีค่าใชจ่้ายทางการเงินลดลง ถึงแมว้า่จะมีการลงทุน
เพ่ิมจ านวนยานพาหนะเพ่ือใชร้องรับการขยายตวัของธุรกิจก็ตาม 
 
ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 

ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัมีก าไรสุทธิเท่ากบั 7.20 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไร
สุทธิเท่ากบัร้อยละ 9.58 ซ่ึงก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 206.38 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ท่ีมีก าไรสุทธิ
เท่ากบั 2.35 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 3.56 และส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 
บริษทัมีก าไรสุทธิเท่ากบั 10.52 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 7.24 ซ่ึงก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 
160.40 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ท่ีมีก าไรสุทธิเท่ากบั 6.48 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 
3.11  

การเพ่ิมข้ึนของก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิดังกล่าวเกิดจากรายได้จากการให้บริการท่ีเพ่ิมข้ึน และบริษัท
สามารถบริหารจดัการตน้ทุนน ้ ามนัและค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุงไดดี้ข้ึน รวมทั้งบริษทัมีค่าใชจ่้ายทางการเงินท่ีลดลงและ
ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได ้
             
 
              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

  (นายปิยะ เตชากลู) 
   กรรมการผูจ้ดัการ 


