เลขที่ 7/2559
12 พฤษภาคม 2559
เรื่ อง การชี้แจงผลการดาเนินงาน สาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2559 สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่ งที่ส่งมาด้วย: รายงานและงบการเงินระหว่างกาล โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอเรี ยนชี้แจงผลการดาเนินงานโดยพิจารณาจากงบการเงินของบริ ษทั ฯ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2558
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนบริ การ
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ

63.77
(49.92)
13.85
0.18
(6.72)
(4.62)
2.69
(1.00)
1.69

สาหรับงวด 3 เดือน (ม.ค. - มี.ค.)
2559
การเปลีย่ นแปลง
69.87
6.10
(53.69)
(3.77)
16.18
2.33
0.23
0.05
(8.08)
(1.36)
(3.94)
0.68
4.39
1.70
(1.07)
(0.07)
3.32
1.63

% เพิม่ (ลด)
9.57%
7.55%
16.82%
27.78%
20.24%
(14.72%)
63.20%
7.00%
96.45%

รายได้จากการให้บริ การ
สาหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การเท่ากับ 69.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
เท่ากับ 6.10 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 9.57 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้า
การเพิม่ ขึ้นของรายได้จากการให้บริ การดังกล่าวเกิดจากการให้บริ การลูกค้าที่เพิ่มขึ้นจาก 24 รายเป็ น 26 ราย ในงวด
3 เดื อนปี 2559 ทั้งนี้ รายได้ที่เกิ ดจากลูกค้าใหม่ซ่ ึ งเริ่ มให้บริ การในงวดสามเดื อนแรกของปี 2559 เป็ นรายได้ที่รับรู ้ตาม
ระยะเวลาที่เริ่ มให้บริ การซึ่งไม่ครบเต็มระยะเวลาแต่จะรับรู ้รายได้เต็มเวลาตั้งแต่ไตรมาสสองของปี 2559 เป็ นต้นไป
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กาไรขั้นต้นและอัตรากาไรขั้นต้น
สาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นเท่ากับ 16.18 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไร
ขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 23.16 ซึ่งในงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้า บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นเท่ากับ 13.85 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรา
กาไรขั้นต้นร้อยละ 21.72
ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของกาไรขั้นต้นและอัตรากาไรขั้นต้นดังกล่าวเกิดจากรายได้จากการให้บริ การที่เพิ่มขึ้น และบริ ษทั
สามารถบริ หารจัดการต้นทุนน้ ามันได้ดีข้ ึน
รายได้อื่น
สาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษทั มีรายได้อื่นเท่ากับ 0.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.05 ล้าน
บาทหรื อเพิม่ ขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 27.78 ซึ่งเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปี ก่อนหน้ามีการเปลี่ยนแปลงค่อยข้างน้อย เนื่องจากรายได้
อื่นส่วนใหญ่มาจาก รายได้ในการให้บริ การด้านการบริ หารเพิ่มเติมแก่รถร่ วมบริ การ และกาไรจากการขายทรัพย์สินรอตัด
บัญชี เป็ นต้น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
สาหรับงวด 3 เดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารเท่ ากับ 8.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น
เท่ากับ 1.36 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 20.24 เมื่อเที ยบกับงวดเดี ยวกันของปี ก่อนหน้า โดยส่ วนใหญ่เป็ นการ
เพิ่มขึ้นจากการปรับเพิ่มขึ้นของกาลังคน,อัตราเงิ นเดื อนและสวัสดิ การตามโครงสร้างอัตรากาลังคนให้เหมาะสมกับการ
ขยายตัวของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
สาหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 3.94 ล้านบาท ลดลงเท่ากับ
0.68 ล้านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ 14.72 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้า
ในระหว่างงวดทางบริ ษทั จะมีการซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น ซึ่ งประกอบด้วยรถบัสจานวน 12 คัน
รถตูจ้ านวน 11 คัน และรถสาหรับใช้ในกิจการจานวน 1 คัน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ แต่ค่าใช้จ่ายทางการเงินตาม
สัญญาเช่าทางการเงิ นใหม่มีอตั ราดอกเบี้ยลดลง เมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยที่บริ ษทั ได้รับจากการทาสัญญาเช่าทาง
การเงินในงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้า โดยอัตราดอกเบี้ยใหม่อยูท่ ี่ร้อยละ 4.92 - 5.13 เนื่ องจากบริ ษทั มีการใช้เงินเพิ่มทุน
ส่วนหนึ่งที่ได้รับจากการเสนอขายหุ ้นสามัญจากประชาชน เพื่อวางเป็ นเงินดาวน์ในการลงทุนขยายจานวนรถโดยสารตาม
แผนการใช้เงินของบริ ษทั อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินเดิมก็มีสดั ส่วนลดลงตามเงินคงเหลือ (คิดแบบลดต้นลด
ดอก) เป็ นผลให้ในงวด 3 เดือนปี 2559 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง ถึงแม้วา่ จะมีการลงทุนเพิ่มจานวนยานพาหนะ
เพื่อใช้รองรับการขยายตัวของธุรกิจก็ตาม
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด. 50) และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ซึ่ งประกอบด้วย
สารองผลประโยชน์พนักงาน ผลขาดทุนทางภาษี (ภงด. 50) และผลกระทบทางภาษีตามสัญญาเช่าทางการเงินและค่าซาก
สาหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษทั มีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เท่ากับ 1.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
เล็กน้อยเท่ากับ 0.07 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 7.00 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ส่ วนใหญ่เกิดขึ้นจาก
ผลกระทบทางภาษีตามสัญญาเช่าซื้ อในช่วง 1 - 5 ปี แรก ซึ่ งทางภาษีสามารถนามาหักค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าซื้ อทั้งจานวน
ทาให้เกิดค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค่อนข้างสูงและจะทยอยลดลงตั้งแต่ปีที่ 6 - 10 ตามค่าซากที่ทางบริ ษทั ประเมิน
ไว้
กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
สาหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ เท่ากับ 3.32 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไร
สุ ทธิ เท่ากับร้อยละ 4.74 เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 96.45 โดยเมื่อเที ยบกับงวดเดี ยวกันของปี ก่อนหน้า ซึ่ งบริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ
เท่ากับ 1.69 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 2.64 เพิ่มขึ้นของกาไรสุ ทธิ และอัตรากาไรสุ ทธิ ดงั กล่าวเกิด
จากรายได้จากการให้บริ การที่ เพิ่มขึ้น และบริ ษทั สามารถบริ หารจัดการต้นทุนน้ ามันได้ดีข้ ึน รวมทั้งต้นทุนทางการเงินที่
ลดลง
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิ ยะ เตชากูล)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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