เลขที่ 3/2559
25 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่ อง การชี้แจงผลการดาเนินงาน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่ งที่ส่งมาด้วย: รายงานผูส้ อบบัญชีและงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอเรี ยนชี้แจงผลการดาเนินงานโดยพิจารณาจากงบการเงินของบริ ษทั ฯ
สาหรับงวดสามเดือนและสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนบริ การ
กาไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิ

สาหรับงวด 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.)
2558
2557
% เพิม่ (ลด)
67.35
62.79
7.26%
51.56
51.68
(0.23%)
15.79
11.11
42.12%
0.51
0.17
200.00%
(5.65)
(4.76)
18.70%
(3.99)
(4.17)
(4.32%)
6.66
2.35
183.40%
(0.92)
(1.08)
(14.81%)
5.74
1.27
351.97%

สาหรับปี (ม.ค.-ธ.ค.)
2558
2557 % เพิม่ (ลด)
264.27 234.31
12.79%
205.18 189.92
8.03%
59.09
44.39
33.12%
1.70
0.70
142.86%
(28.34) (17.90)
58.32%
(18.78) (15.21)
23.47%
13.67
11.98
14.11%
(1.87) (3.94)
(52.54%)
11.80
8.04
46.77%

รายได้จากการให้บริ การ
สาหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การ เท่ากับ 67.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
เท่ากับ 4.56 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 7.26 เมื่อเที ยบกับงวดเดี ยวกันของปี ก่ อนหน้า และในปี 2558 บริ ษทั มี
รายได้จากการให้บริ การ เท่ากับ 264.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 29.96 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 12.79 เมื่อเทียบ
กับปี ก่อนหน้า
กาไรขั้นต้น
สาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นเท่ากับ 15.79 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไร
ขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 23.44 ทั้งนี้ ในงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้า บริ ษทั มีกาไรขั้นต้น เท่ากับ 11.11 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น
อัตรากาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 17.69
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ในปี 2558 บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นเท่ากับ 59.09 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 22.36 ทั้งนี้ ในปี
2557 บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นเท่ากับ 44.39 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ 18.94
ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของกาไรขั้นต้นและอัตรากาไรขั้นต้นเกิดจากรายได้จากการให้บริ การที่เพิ่มขึ้นจากความต้องการใช้
รถโดยสารขนส่งบุคลากรที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้ารายเดิมและลูกค้ารายใหม่ การเพิ่มการให้บริ การผ่านรถโดยสารของบริ ษทั ที่มี
อัตรากาไรสูงกว่ารถร่ วมบริ การเป็ นหลัก และการบริ หารจัดการต้นทุนในด้านต่างๆลดลง อาทิ เช่น ค่าซ่อมบารุ งและอัตรา
การใช้น้ ามันของบริ ษทั ที่ดีข้ ึน ประกอบกับผลจากราคาน้ ามันเชื้อเพลิงในประเทศที่ปรับตัวลดลง
รายได้อื่น
ในปี 2558 บริ ษทั มีรายได้อื่นเท่ากับ 1.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าเท่ากับ 1.00 ล้านบาท หรื อ
เพิ่ม ขึ้ นคิ ดเป็ นร้ อยละ 142.86 เนื่ องจากในปี 2558 บริ ษทั มี การขายยานพาหนะจ านวน 1 คัน ซึ่ ง มี กาไรจากการขาย
ยานพาหนะเท่ากับ 0.42 ล้านบาทและมีรายได้อื่นจากเงินประกันพนักงานขับรถกรณี ที่ลาออกไม่เป็ นตามข้อบังคับ จานวน
0.31 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
สาหรับงวด 3 เดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเท่ ากับ 5.65 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.89 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 18.70 เมื่อเที ยบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้า ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้น
ดังกล่าวเกิดจากการปรับโครงสร้างอัตรากาลังคนของบริ ษทั ให้เหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ
ในปี 2558 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเท่ากับ 28.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 10.44 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น
คิดเป็ นร้อยละ 58.32 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า โดยเพิ่มขึ้นจากการปรับโครงสร้างอัตรากาลังคนของบริ ษทั ให้เหมาะสมกับ
การขยายตัวของธุรกิจ และการเพิม่ ขึ้นจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (One-time expenses) ที่เกิดขึ้นในปี 2558 เท่ากับ
5.35 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการนาบริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ในการรับเงินคืนภาษีอากรปี 2556
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
สาหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากับ 3.99 ล้านบาท ลดลงเท่ากับ
0.18 ล้านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ 4.32 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้า ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายทางการเงินดังกล่าว
ลดลง เนื่องจากสัญญาเช่าทางการเงินในการซื้อรถของบริ ษทั มีรูปแบบการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบอัตราลดต้นลดดอก ทาให้
ดอกเบี้ยจ่ายในช่วงแรกของแต่ละสัญญาเช่าทางการเงินสูงกว่า นอกจากนี้ บริ ษทั มีการใช้ประโยชน์จากเงินเพิ่มทุนที่บริ ษทั
ได้รับเมื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการชาระคืนเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และใน
การลงทุนขยายจานวนรถโดยสารด้วยการวางเงินดาวน์ให้สูงขึ้นสาหรับยานพาหนะที่บริ ษทั ได้รับในไตรมาสที่ 4 ปี 2558
ส่งผลให้เกิดการลดลงของอัตราดอกเบี้ยจ่ายด้วย
ในปี 2558 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากับ 18.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 3.57 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ น
ร้อยละ 23.47 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า โดยบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นเกิดจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยจ่าย สาหรับ
ตัว๋ แลกเงินระยะสั้นในวงเงินจานวน 20 ล้านบาท และเงินกูย้ ืมระยะสั้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงเงินจานวน 5 ล้านบาท
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เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในบริ ษทั ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2558 ทั้งนี้ ปั จจุบนั บริ ษทั ได้ชาระคืนหนี้ สาหรับตัว๋
แลกเงินระยะสั้น และเงินกูย้ ืมระยะสั้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งจานวนแล้ว นอกจากนี้ บริ ษทั มีการจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญา
เช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น เนื่องจากการซื้อยานพาหนะเพิ่มในปี 2558 จานวน 18 คันเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
สาหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ เท่ากับ 5.74 ล้าน หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุ ทธิ
เท่ากับร้อยละ 8.52 โดยในงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้า บริ ษทั มีกาไรสุทธิเท่ากับ 1.27 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุ ทธิ
เท่ากับร้อยละ 2.02 การเพิ่มขึ้นของกาไรสุ ทธิ และอัตรากาไรสุ ทธิ เกิดจากรายได้จากการให้บริ การของบริ ษทั ที่เพิ่มขึ้นตาม
ความต้องการใช้รถโดยสารของลูกค้า นโยบายของบริ ษทั ในการให้บริ การผ่านรถโดยสารของบริ ษทั เป็ นหลัก และการ
บริ หารการจัดการต้นทุนของบริ ษทั ที่ดีข้ ึน
ในปี 2558 บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ เท่ากับ 11.80 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุ ทธิ เท่ากับร้อยละ 4.47 เมื่อเที ยบกับปี
ก่อนหน้า ซึ่งบริ ษทั มีกาไรสุทธิเท่ากับ 8.04 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุ ทธิ เท่ากับร้อยละ 3.43 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของ
กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิเกิดจากรายได้จากการให้บริ การของบริ ษทั ที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้รถโดยสารของลูกค้า
นโยบายของบริ ษทั ในการให้บริ การผ่านรถโดยสารของบริ ษทั เป็ นหลัก และการบริ หารการจัดการต้นทุนของบริ ษทั ที่ดีข้ ึน
แม้วา่ บริ ษทั ได้รับผลจากการปรับโครงสร้างอัตรากาลังคนที่เพิ่มขึ้นของบริ ษทั ให้เหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ และ
การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริ หารซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (One-time expenses) เพื่อนาบริ ษทั เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และค่าใช้จ่ายต้องห้ามในการรับเงินคืนภาษีอากรปี 2556 ก็ตาม

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายปิ ยะ เตชากูล)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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