เลขที่ ATP 10 / 2559
3 สิ งหาคม 2559
เรื่ อง
เรี ยน

การชี้แจงผลการดาเนินงาน สาหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่ งที่ส่งมาด้วย: รายงานและงบการเงินระหว่างกาล โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอเรี ยนชี้แจงผลการดาเนินงานโดยพิจารณาจากงบการเงินของบริ ษทั
สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนบริ การ
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรสุทธิ

2559
74.38
(56.00)
18.38
0.74
(8.32)
(4.00)
7.20

สาหรับงวด 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย.)
2558
การเปลีย่ นแปลง
65.22
9.16
(51.13)
(4.87)
14.09
4.29
0.80
(0.06)
(6.12)
(2.20)
(5.19)
1.19
2.35
4.85

% เพิม่ (ลด)
14.04%
9.52%
30.45%
(7.50%)
35.95%
(22.93%)
206.38%
(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนบริ การ
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรสุทธิ

2559
144.25
(109.69)
34.56
0.96
(16.40)
(7.93)
10.52

สาหรับงวด 6 เดือน (ม.ค. - มิ.ย.)
2558
การเปลีย่ นแปลง
128.99
15.26
(101.05)
(8.64)
27.94
6.62
0.98
(0.02)
(12.84)
(3.56)
(9.81)
1.88
4.04
6.48

% เพิม่ (ลด)
11.83%
8.55%
23.69%
(2.04%)
27.73%
(19.16%)
160.40%
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รายได้จากการให้บริ การ
สาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การเท่ากับ 74.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าเท่ากับ 9.16 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 14.04 และสาหรับงวด 6 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การเท่ากับ 144.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าเท่ากับ
15.26 ล้านบาท หรื อเพิม่ ขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 11.83
การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริ การดังกล่าวเกิดจาก การขยายการให้บริ การแก่กลุ่มลูกค้าเดิมและลูกค้าราย
ใหม่ โดยบริ ษทั ได้ให้บริ การแก่ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นจานวนสามรายในงวดไตรมาส 2 ปี 2559 ขณะที่ มีสัญญาให้บริ การแก่
ลูกค้าสิ้นสุดไปจานวนสองราย จึงทาให้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั มีจานวนสัญญาให้บริ การแก่ลูกค้าทั้งหมดเท่ากับ
27 ราย ทั้งนี้ บริ ษทั เริ่ มให้บริ การแก่ลูกค้ารายใหม่ในช่วงระหว่างไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ทาให้ในรายได้จากกลุ่มลูกค้าดังกล่าว
มีการรับรู ้รายได้เพียงบางส่ วนเท่านั้น และบริ ษทั จะรับรู ้รายได้จากกลุ่มลูกค้าดังกล่าวครบทั้งไตรมาสตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี
2559 เป็ นต้นไป
กาไรขั้นต้นและอัตรากาไรขั้นต้น
สาหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นเท่ากับ 18.38 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรา
กาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 24.71 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าที่มีกาไรขั้นต้นเท่ากับ 14.09 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น
อัตรากาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 21.60 ขณะที่ในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นเท่ากับ 34.56
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 23.96 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าที่มีกาไรขั้นต้นเท่ากับ
27.94 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 21.66
ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของกาไรขั้นต้นและอัตรากาไรขั้นต้นสาหรับงวด 3 เดือน และงวด 6 เดือนดังกล่าวเกิดจากบริ ษทั
มีรายได้จากการให้บริ การที่เพิ่มขึ้น และบริ ษทั สามารถบริ หารจัดการต้นทุนน้ ามันและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุ งได้ดีข้ ึน
รายได้อื่น
รายได้อื่นของบริ ษทั ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริ การด้านการบริ หารเพิ่มเติมแก่รถร่ วมบริ การ ดอกเบี้ยเงิน
ฝากธนาคาร และกาไรจากการขายทรัพย์สินรอตัดบัญชี โดยสาหรับงวด 3 เดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั มี
รายได้อื่นเท่ากับ 0.74 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าเท่ากับ 0.06 ล้านบาทหรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ 7.50
และสาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั มีรายได้อื่นเท่ากับ 0.96 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี
ก่อนหน้าเท่ากับ 0.02 ล้านบาทหรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ 2.04
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
สาหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารเท่ากับ 8.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าเท่ากับ 2.20 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 35.95 และสาหรับงวด 6 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารเท่ากับ 16.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าเท่ากับ 3.56
ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 27.73 โดยค่าใช้จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวดของปี 2559 มาจากการปรับ
เพิ่มขึ้นของจานวนพนักงาน อัตราเงิ นเดือนและสวัสดิการตามโครงสร้างอัตรากาลังคนให้เหมาะสมกับการขยายตัวของ
ธุรกิจ
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ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
สาหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 4.00 ล้านบาท ลดลงจาก
งวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าเท่ากับ 1.19 ล้านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ 22.93 และสาหรับงวด 6 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30
มิถุนายน 2559 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 7.93 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าเท่ากับ 1.88 ล้าน
บาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ 19.16
ในระหว่างงวดของปี 2559 บริ ษทั มีการซื้ อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2559
บริ ษทั ซื้อยานพาหนะเพิ่มทั้งหมด 24 คัน ประกอบด้วย รถบัสจานวน 12 คัน รถตูจ้ านวน 11 คัน และรถสาหรับใช้ในกิจการ
จานวน 1 คัน และในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 บริ ษทั ซื้ อรถบัสเพิ่มอีกจานวน 4 คัน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ บริ ษทั ได้
ทาสัญญาเช่าการเงินซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยผ่อนชาระเท่ากับร้อยละ 4.80 - 5.13 โดยเป็ นอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
อัตราดอกเบี้ยที่บริ ษทั ได้รับจากการทาสัญญาเช่าทางการเงินในงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้า เนื่ องจากบริ ษทั มีการใช้เงินเพิ่ม
ทุนส่ วนหนึ่ งที่ได้รับจากการเสนอขายหุ ้นสามัญจากประชาชน เพื่อวางเป็ นเงินดาวน์ในการลงทุนขยายจานวนรถโดยสาร
ตามแผนการใช้เงินของบริ ษทั อีกทั้งค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินเดิมก็มีสัดส่ วนลดลงตามเงินคงเหลือ (คิดแบบ
ลดต้นลดดอก) เป็ นผลให้ในงวด 3 เดือนและงวด 6 เดือนปี 2559 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง ถึงแม้วา่ จะมีการลงทุน
เพิ่มจานวนยานพาหนะเพื่อใช้รองรับการขยายตัวของธุรกิจก็ตาม
กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
สาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั มีกาไรสุทธิ เท่ากับ 7.20 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไร
สุ ทธิ เท่ากับร้อยละ 9.58 ซึ่ งกาไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 206.38 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าที่มีกาไรสุ ทธิ
เท่ากับ 2.35 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 3.56 และสาหรับงวด 6 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
บริ ษทั มีกาไรสุทธิเท่ากับ 10.52 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 7.24 ซึ่ งกาไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ
160.40 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าที่มีกาไรสุทธิเท่ากับ 6.48 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ
3.11
การเพิ่ มขึ้ นของกาไรสุ ทธิ แ ละอัตรากาไรสุ ทธิ ดังกล่าวเกิ ดจากรายได้จากการให้บริ การที่ เพิ่ม ขึ้ น และบริ ษ ัท
สามารถบริ หารจัดการต้นทุนน้ ามันและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุ งได้ดีข้ ึน รวมทั้งบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ลดลงและ
ได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายปิ ยะ เตชากูล)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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