เลขที่ ATP30 7/2560
9 พฤษภำคม 2560
เรื่ อง

กำรชี้แจงผลกำรดำเนินงำนสำหรับไตรมำสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560

เรี ยน

กรรมกำรและผูจ้ ดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่ งที่ส่งมำด้วย: รำยงำนและงบกำรเงินสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560 โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ขอเรี ยนชี้แจงผลกำรดำเนินงำนโดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินของบริ ษทั
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560 โดยมีรำยละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
รายการ
รำยได้จำกกำรให้บริ กำร
ต้นทุนบริ กำร
กำไรขั้นต้น
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กาไรสุ ทธิ

2560
79.29
(64.34)
14.95
0.47
(10.42)
(3.47)
0.39
1.92

สาหรับงวด 3 เดือน (ม.ค. - มี.ค.)
2559
การเปลีย่ นแปลง
69.87
9.42
(53.69)
(10.65)
16.18
(1.23)
0.23
0.24
(8.08)
(2.34)
(3.94)
0.47
(1.07)
1.46
3.32
(1.40)

% เพิม่ (ลด)
13.48%
19.84%
(7.60%)
104.35%
28.96%
(11.93%)
(136.45%)
(42.17%)

รำยได้จำกกำรให้บริ กำร
บริ ษทั มีรำยได้จำกกำรให้บริ กำรสำหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560 เท่ำกับ 79.29 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น
จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำเท่ำกับ 9.42 ล้ำนบำท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 13.48
กำรเพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรให้บริ กำรดังกล่ำวเกิ ดจำกกำรให้บริ กำรลูกค้ำที่เพิ่มขึ้นทั้งลูกค้ำเดิ มและลูกค้ำรำย
ใหม่ ซึ่ งระหว่ำงงวด 3 เดือนมีลูกค้ำใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 1 รำย ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 บริ ษทั มีจำนวนรถโดยสำรที่
เป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั เพื่อให้บริ กำรรวมทั้งสิ้น 179 คัน แบ่งเป็ นรถบัสจำนวน 147 คัน รถมินิบสั จำนวน 5 คัน รถตูว้ ีไอพี
4 คัน และรถตูจ้ ำนวน 23 คัน ในขณะที่รถร่ วมบริ กำรมีจำนวนเท่ำกับ 90 คัน แบ่งเป็ นรถบัสร่ วมบริ กำร 9 คัน และรถตูร้ ่ วม
บริ กำร 81 คัน
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กำไรขั้นต้นและอัตรำกำไรขั้นต้น
สำหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560 บริ ษทั มีกำไรขั้นต้นเท่ำกับ 14.95 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นอัตรำ
กำไรขั้นต้นเท่ำกับร้อยละ 18.85 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำ ซึ่ งมีกำไรขั้นต้นเท่ำกับ 16.18 ล้ำนบำท หรื อคิด
เป็ นอัตรำกำไรขั้นต้นเท่ำกับร้อยละ 23.16
ทั้งนี้ กำรลดลงของกำไรขั้นต้นและอัตรำกำไรขั้นต้นดังกล่ำวเกิ ดจำกต้นทุนบริ กำรที่เพิ่มขึ้น เนื่ องจำกกำรนำรถ
โดยสำรใช้แล้วไปปรับปรุ งสภำพเพื่อให้บริ กำรแก่ลูกค้ำที่ได้ดำเนินกำรต่อสัญญำใช้บริ กำรระยะยำว ซึ่งค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวจะ
เป็ นค่ำใช้จ่ำยแบบเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (One-time expense) และกำรเพิม่ ขึ้นของต้นทุนเชื้อเพลิงจำกรำคำน้ ำมันที่มีกำรปรับ
เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน
รำยได้อื่น
สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560 บริ ษทั มีรำยได้อื่นเท่ำกับ 0.47 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนหน้ำเท่ำกับ 0.23 ล้ำนบำท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 104.35 เนื่ องจำกในงวด 3 เดือนแรกปี 2560 บริ ษทั มีกำร
จำหน่ำยรถตูจ้ ำนวน 1 คันและรำยได้อื่นจำกกำรขำยเศษซำกอะไหล่
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
สำหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560 บริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรเท่ำกับ 10.42 ล้ำนบำท เพิ่มจำก
งวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำเท่ำกับ 2.34 ล้ำนบำท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 28.96 โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรที่เพิ่มขึ้นใน
งวด 3 เดื อนแรกปี 2560 มำจำกค่ำใช้จ่ำยเกี่ ยวกับกำรเตรี ยมกำรนำมำตรฐำนสำกลระบบบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
กำรจรำจรทำงถนน (ISO 39001) เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรทำงำนของบริ ษทั กำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยเงินเดือน ตำมกำรปรับ
เพิ่มกำลังคนเพื่อรองรั บกำรขยำยกำรให้บริ กำรและกำรจัดเตรี ยมหน่ วยงำนตรวจสอบภำยในของบริ ษทั และค่ำใช้จ่ำย
เพิ่ มเติ ม ที่ เ กี่ ย วข้องกับ กำรออกเครื่ อ งมื อ ทำงกำรเงิ นใบส ำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จ ะซื้ อ หุ ้น สำมัญ เพิ่ มทุ นของบริ ษทั ครั้ งที่ 1
(ATP30-W1)
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560 บริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจำกสัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำ
ซื้ อสำหรับรถโดยสำรของบริ ษทั เท่ำกับ 3.47 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำเท่ำกับ 0.47 ล้ำนบำท หรื อ
ลดลงคิดเป็ นร้อยละ 11.93
สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560 บริ ษทั มีกำรจ่ำยดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (สัญญำเช่ำกำรเงิน
และสัญญำเช่ำซื้อ) อย่ำงต่อเนื่ องจำกกำรลงทุนซื้ อยำนพำหนะเพิ่มขึ้น 5 คัน เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจ โดยภำยหลัง
บริ ษทั สำมำรถระดมทุนจำกประชำชนผ่ำนกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญในปี 2558 นั้น บริ ษทั ได้ปรับเปลี่ยนนโยบำยกำรลงทุนใน
ยำนพำหนะใหม่ โดยใช้เงินทุนจำกบริ ษทั บำงส่วนเป็ นเงินวำงเริ่ มแรก (Down Payment) และกูเ้ งินผ่ำนกำรทำสัญญำเช่ำทำง
กำรเงินในรู ปแบบสัญญำเช่ำซื้อและสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ทำให้ในงวด 3 เดือนแรกปี 2560 บริ ษทั มีภำระดอกเบี้ยตำมสัญญำ
เช่ำกำรเงินที่ลดลง ทั้งนี้ ปั จจุบนั บริ ษทั มีสัญญำเช่ำกำรเงินที่จะหมดสัญญำในปี 2560 จำนวนรถ 34 คัน ทยอยครบสัญญำ
เป็ นรำยไตรมำสที่ 1 จำนวน 22 คัน ไตรมำสที่ 2 จำนวน 4 คัน ไตรมำสที่ 3 จำนวน 3 และไตรมำสที่ 4 จำนวน 5 คัน
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กำไรสุทธิและอัตรำกำไรสุทธิ
สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560 บริ ษทั มีกำไรสุ ทธิ เท่ำกับ 1.92 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นอัตรำกำไร
สุทธิเท่ำกับร้อยละ 2.41 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำที่มีกำไรสุทธิเท่ำกับ 3.32 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นอัตรำกำไร
สุทธิเท่ำกับร้อยละ 4.74
กำรลดลงของกำไรสุ ทธิ ในงวด 3 เดื อนแรกปี 2560 เกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของต้นทุนทำงตรงและค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริ หำรดังกล่ำวข้ำงต้น
จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยปิ ยะ เตชำกูล)
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
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