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21 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่ อง

การชี้แจงผลการดาเนินงานสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่ งที่ส่งมาด้วย: รายงานและงบการเงินสาหรับปี โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอเรี ยนชี้แจงผลการดาเนินงานโดยพิจารณาจากงบการเงินของบริ ษทั
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนบริ การ
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิ

2559
300.78
(229.03)
71.75
1.80
(32.73)
(15.72)
(3.16)
21.93

สาหรับงวด 12 เดือน (ม.ค. - ธ.ค.)
2558
การเปลีย่ นแปลง
264.27
36.51
(205.18)
(23.85)
59.09
12.66
1.70
0.09
(28.35)
(4.39)
(18.78)
3.06
(1.87)
(1.29)
11.80
10.13

% เพิม่ (ลด)
13.82%
11.62%
21.42%
5.53%
15.48%
(16.30%)
69.23%
85.89%

รายได้จากการให้บริ การ
บริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การในปี 2559 เท่ากับ 300.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 36.51 ล้านบาท
หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 13.82
การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริ การดังกล่าวเกิดจากการขยายการให้บริ การแก่กลุ่มลูกค้าเดิมที่เพิ่มสัดส่ วนการ
ใช้บริ การรถโดยสารของบริ ษทั และลูกค้ารายใหม่ที่เริ่ มใช้บริ การมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 โดยในปี 2559 บริ ษทั
ลงทุนซื้อรถโดยสารเพิ่มอีกจานวน 37 คัน เพื่อรองรับความต้องการใช้บริ การที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า โดยแบ่งเป็ นรถบัสจานวน
20 คัน รถมินิบสั 3 คัน และรถตูจ้ านวน 14 คัน ทั้งนี้ บริ ษทั มีจานวนรถโดยสารที่เป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั เพื่อให้บริ การ
รวมทั้งสิ้น 176 คัน แบ่งเป็ นรถบัสจานวน 147 คัน รถมินิบสั จานวน 5 คัน รถตูว้ ีไอพี 2 คัน และรถตูจ้ านวน 22 คัน ในขณะ
ที่รถร่ วมบริ การมีจานวนเท่ากับ 90 คัน แบ่งเป็ นรถบัสร่ วมบริ การ 10 คัน และรถตูร้ ่ วมบริ การ 80 คัน
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กาไรขั้นต้นและอัตรากาไรขั้นต้น
ในปี 2559 บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นเท่ากับ 71.75 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 23.86 เมื่อเทียบ
กับปี 2558 ซึ่งมีกาไรขั้นต้นเท่ากับ 59.09 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 22.36
ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของกาไรขั้นต้นและอัตรากาไรขั้นต้นดังกล่าวเกิดจากบริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การที่เพิ่มขึ้น
และบริ ษทั สามารถบริ หารจัดการต้นทุนน้ ามันและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุ งได้ดีข้ ึน
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ในปี 2559 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารเท่ากับ 32.73 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2558 เท่ากับ 4.39 ล้านบาท หรื อ
เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 15.48 โดยค่าใช้จ่ายในการบริ หารที่ เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 2559 มาจากการปรับเพิ่มขึ้นของจานวน
พนักงาน อัตราเงินเดือนและสวัสดิการตามโครงสร้างอัตรากาลังคนให้เหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ในปี 2559 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 15.72 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าเท่ากับ 3.06
ล้านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ 16.30
ในปี 2559 บริ ษทั มีการจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินอย่างต่อเนื่ อง จากการลงทุนซื้ อยานพาหนะเพิ่มขึ้น 37
คัน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยภายหลังบริ ษทั สามารถระดมทุนจากประชาชนผ่านการเสนอขายหุ ้นสามัญในปี
2558 นั้น บริ ษทั ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนในยานพาหนะใหม่ โดยใช้เงินทุนจากบริ ษทั บางส่ วนเป็ นเงินวางเริ่ มแรก
(Down Payment) และกูเ้ งินผ่านการทาสัญญาเช่าทางการเงินในรู ปแบบสัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่าทางการเงิน ทาให้ในปี
2559 บริ ษทั มี ภาระดอกเบี้ ย ตามสัญ ญาเช่ า การเงิ นที่ ลดลง ทั้งนี้ ปั จจุ บัน บริ ษทั มี สัญ ญาเช่ า การเงิ นจากการลงทุ นใน
ยานพาหนะรวม 132 คัน โดยเป็ นสัญญาเช่าซื้ อที่จะหมดสัญญาในปี 2560 คิดเป็ นจานวนรถ 34 คัน ปี 2561 คิดเป็ นจานวน
รถ 17 คัน ปี 2562 คิดเป็ นจานวนรถ 27 คัน ปี 2563 คิดเป็ นจานวนรถ 46 คัน และปี 2564 คิดเป็ นจานวนรถ 8 คัน
กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
ในปี 2559 บริ ษทั มีกาไรสุทธิเท่ากับ 21.93 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุ ทธิ เท่ากับร้อยละ 7.25 เมื่อเทียบกับ
งวดเดียวกันของปี 2558 ที่มีกาไรสุ ทธิ เท่ากับ 11.80 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุ ทธิ เท่ากับร้อยละ 4.44 โดยคิดเป็ น
กาไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 85.89
การเพิ่มขึ้นของกาไรสุ ทธิ เกิ ดจากการขยายตัวของรายได้ และการลดลงของต้นทุนทางตรง อาทิ เช่ น ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง ค่าซ่อมบารุ ง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายทางการเงิน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายปิ ยะ เตชากูล)
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) 700/199 หมู่ที่1 ตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

