เลขที่ ATP30 11/2560
9 สิ งหาคม 2560
เรื่ อง

การชี้แจงผลการดาเนินงาน สาหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่ งที่ส่งมาด้วย: รายงานและงบการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอเรี ยนชี้แจงผลการดาเนินงานโดยพิจารณาจากงบการเงินของบริ ษทั
สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนบริ การ
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ

2560
83.26
(64.00)
19.26
0.21
(10.41)
(3.37)
(0.27)
5.42

สาหรับงวด 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย.)
2559
การเปลีย่ นแปลง
74.38
8.88
(56.00)
(8.00)
18.38
0.88
0.74
(0.53)
(8.32)
(2.09)
(3.99)
0.62
0.39
(0.66)
7.20
(1.78)

% เพิม่ (ลด)
11.94%
14.29%
4.79%
(71.62%)
25.12%
(15.54%)
(169.23%)
(24.72%)
(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนบริ การ
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ

2560
162.55
(128.34)
34.21
0.68
(20.83)
(6.84)
0.12
7.34

สาหรับงวด 6 เดือน (ม.ค. - มิ.ย.)
2559
การเปลีย่ นแปลง
144.25
18.30
(109.69)
(18.65)
34.56
(0.35)
0.97
(0.29)
(16.40)
(4.43)
(7.93)
1.09
(0.68)
0.80
10.52
(3.18)

% เพิม่ (ลด)
12.69%
17.00%
(1.01%)
(29.90%)
27.01%
(13.75%)
(117.65%)
(30.23%)
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รายได้จากการให้บริ การ
สาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การเท่ากับ 83.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าเท่ากับ 8.88 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 11.94 และสาหรับงวด 6 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2560 บริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การเท่ากับ 162.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าเท่ากับ
18.30 ล้านบาท หรื อเพิม่ ขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 12.69
การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริ การดังกล่าวเกิดจากการขยายการให้บริ การแก่กลุ่มลูกค้าเดิมและลูกค้ารายใหม่
ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริ ษทั มีจานวนรถโดยสารที่เป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั เพื่อให้บริ การรวมทั้งสิ้ น 190 คัน
แบ่งเป็ นรถบัสจานวน 157 คัน รถมินิบสั จานวน 5 คัน รถตูว้ ไี อพี 4 คัน รถตูจ้ านวน 23 คัน และรถเก๋ งจานวน 1 คัน และมีรถ
ร่ วมบริ การจานวน 90 คัน แบ่งเป็ นรถบัสร่ วมบริ การ 10 คันและรถตูร้ ่ วมบริ การ 80 คัน
กาไรขั้นต้นและอัตรากาไรขั้นต้น
สาหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นเท่ากับ 19.26 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรา
กาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 23.13 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าที่มีกาไรขั้นต้นเท่ากับ 18.38 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น
อัตรากาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 24.71 ขณะที่ในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นเท่ากับ 34.21
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 21.05 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าที่มีกาไรขั้นต้นเท่ากับ
34.56 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 23.96
ทั้งนี้ ในงวด 3 เดือน และงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริ ษทั มีอตั รากาไรขั้นต้นลดลง มีสาเหตุมา
จากการมีค่าใช้จ่ายจากการปรับปรุ งสภาพรถ ที่มีอายุการใช้งานมาก เพื่อนามาให้บริ การแก่ลูกค้าที่ตอ้ งการใช้ในระยะยาวขึ้น
โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (One-Time Expense) นอกจากนี้ การลดลงของอัตรากาไรขั้นต้น
ยังมีสาเหตุมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าน้ ามัน ซึ่ งในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ราคาขายปลีกเฉลี่ยของน้ ามันสู ง
กว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า
รายได้อื่น
รายได้อื่นของบริ ษทั ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริ การด้านการบริ หารเพิ่มเติมแก่รถร่ วมบริ การ ดอกเบี้ยเงิน
ฝากธนาคาร ตัดจาหน่ ายกาไรจากการขายและเช่ากลับยานพาหนะ และกาไรจากการจาหน่ ายทรัพย์สิน โดยสาหรับงวด
3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริ ษทั มีรายได้อื่นเท่ากับ 0.21 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าเท่ากับ
0.53 ล้านบาทหรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ 71.62 และสาหรับงวด 6 เดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริ ษทั มีรายได้อื่น
เท่ากับ 0.68 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าเท่ากับ 0.29 ล้านบาทหรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ 29.90
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
สาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารเท่ากับ 10.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าเท่ากับ 2.09 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 25.12 และสาหรับงวด 6 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2560 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารเท่ากับ 20.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าเท่ากับ 4.43
ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 27.01 โดยค่าใช้จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ้น มาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรี ยมการนา
มาตรฐานสากลระบบบริ หารจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน (ISO39001) เพื่อพัฒนาคุณภาพการทางานของบริ ษทั
ฯ และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเงินเดือน ตามการปรับเพิ่มกาลังคนเพื่อการรองรับการขยายการให้บริ การ และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการออกเครื่ องมือทางการเงินใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ รุ่ นที่ 1 (ATP30-W1)
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ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
สาหรับงวด 3 เดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายทางการเงิ น (มาจากสัญญาเช่าการเงิ นและ
สัญญาเช่าซื้ อ) จานวน 3.37 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าเท่ากับ 0.62 ล้านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ
15.54 และสาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน จานวน 6.84 ล้านบาท ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้าเท่ากับ 1.09 ล้านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ 13.75
ทั้งนี้ ในปี 2560 บริ ษทั มีการจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน (สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้ อ) อย่างต่อเนื่ อง
จากการลงทุ นซื้ อยานพาหนะเพิ่มขึ้น 15 คันเพื่อรองรั บการขยายตัวของธุ รกิ จ โดยภายหลังบริ ษทั สามารถระดมทุนจาก
ประชาชนผ่านการเสนอขายหุ ้นสามัญในปี 2558 นั้น บริ ษทั ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนในยานพาหนะใหม่ โดยใช้
เงินทุนจากบริ ษทั บางส่ วนเป็ นเงินวางเริ่ มแรก (Down Payment) และส่ วนที่เหลือผ่านการทาสัญญาเช่าการเงิน ในรู ปแบบ
สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน ทาให้ในงวดปี 2560 บริ ษทั มีภาระดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินที่ลดลง (อัตราดอกเบี้ย
ในเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนเท่ากับร้อยละ 3.75 - 4.05)
ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริ ษทั มียานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ตอ้ งผ่อนชาระอีกจานวน 121 คัน
โดยบริ ษทั มียานพาหนะที่จะผ่อนชาระเสร็ จสิ้นในช่วงที่เหลือของปี 2560 อีกจานวน 8 คันโดยจะผ่อนชาระเสร็ จสิ้ นในไตร
มาสที่ 3 จานวน 3 คันและไตรมาสที่ 4 อีกจานวน 5 คัน
กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
สาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริ ษทั มีกาไรสุทธิ เท่ากับ 5.42 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไร
สุทธิเท่ากับร้อยละ 6.49 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าที่มีกาไรสุ ทธิ เท่ากับ 7.20 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไร
สุทธิเท่ากับร้อย 9.58 และสาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริ ษทั มีกาไรสุทธิเท่ากับ 7.34 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 4.50 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าที่มีกาไรสุทธิเท่ากับ 10.52 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 7.24
ทั้งนี้ การลดลงของกาไรสุ ทธิ และอัตรากาไรสุ ทธิ เกิ ดจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนบริ การ อาทิ เช่น การนารถไป
ปรั บ ปรุ ง สภาพเพิ่ ม เติ ม และราคาค่ า น้ ามัน เชื้ อ เพลิ ง และการเพิ่ ม ขึ้ นของค่ า ใช้จ่ า ยในการบริ หารจากการพัฒ นา
มาตรฐานสากลระบบบริ หารจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน (ISO 39001) และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเงินเดือน
ตามการปรับเพิ่มกาลังคนเพื่อการรองรับการขยายการให้บริ การ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกเครื่ องมือทางการเงิ น
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ รุ่ นที่ 1 (ATP30-W1) ดังที่กล่าวไปข้างต้น

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายปิ ยะ เตชากูล)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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