เลขที่ ATP30 15 / 2561

เรื่ อง

9 สิ งหำคม 2561
กำรชี้แจงผลกำรดำเนิ นงำน สำหรับไตรมำสที่ 2 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561

เรี ยน กรรมกำรและผูจ้ ดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่ งที่ส่งมำด้วย: รำยงำนและงบกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุญำต
บริ ษทั เอที พี 30 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ขอเรี ยนชี้ แจงผลกำรดำเนิ นงำนโดยพิ จำรณำจำกงบ
กำรเงิ น ของบริ ษ ัท ส ำหรั บ งวดสำมเดื อนและหกเดื อนสิ้ น สุ ดวัน ที่ 30 มิ ถุ น ำยน 2561 โดยมี รำยละเอี ย ด
เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
รายการ
รำยได้จำกกำรให้บริ กำร
ต้นทุนบริ กำร
กำไรขั้นต้น
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กาไรสุ ทธิ

2561
101.32
(75.99)
25.33
0.78
(11.41)
(3.98)
(1.41)
9.31

สาหรับงวด 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย.)
การ
2560
% เพิม่ (ลด)
เปลีย่ นแปลง
83.26
18.06
21.69
(64.00)
(11.99)
18.73
19.26
6.07
31.52
0.21
0.57
271.43
(10.42)
(0.99)
9.50
(3.36)
(0.62)
18.45
(0.27)
(1.14)
422.22
5.42
3.89
71.77
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
รายการ
รำยได้จำกกำรให้บริ กำร
ต้นทุนบริ กำร
กำไรขั้นต้น
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้
กาไรสุ ทธิ

2561
202.16
(149.08)
53.08
0.89
(22.95)
(8.07)
(3.15)
19.80

สาหรับงวด 6 เดือน (ม.ค. - มิ.ย.)
การ
2560
% เพิม่ (ลด)
เปลีย่ นแปลง
162.55
39.61
24.37
(128.34)
(20.74)
16.16
34.21
18.87
55.16
0.68
0.21
30.88
(20.84)
(2.11)
10.12
(6.83)
(1.24)
18.16
0.12
(3.27)
(2,725.00)
7.34
12.46
169.75

รำยได้จำกกำรให้บริ กำร
ส ำหรั บ งวดสำมเดื อนสิ้ น สุ ดวันที่ 30 มิ ถุ น ำยน 2561 บริ ษ ัท ฯ มี รำยได้จำกกำรให้ บ ริ ก ำรเท่ ำกับ
101.32 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกงวดเดี ยวกันของปี ก่อนหน้ำเท่ำกับ 18.06 ล้ำนบำท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ
21.69 และส ำหรับ งวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนำยน 2561 บริ ษ ทั ฯ มี รำยได้จำกกำรให้บ ริ ก ำรเท่ ำกับ
202.16 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกงวดเดี ยวกันของปี ก่อนหน้ำเท่ำกับ 39.61 ล้ำนบำท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้ อยละ
24.37
กำรเพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรให้บริ กำรดังกล่ำว เกิ ดจำกกำรขยำยกำรให้บริ กำรแก่กลุ่ มลูกค้ำเดิ ม
และลู กค้ำรำยใหม่ และขยำยธุ รกิ จสู่ อุตสำหกรรมท่องเที่ ยว ซึ่ งเริ่ มให้บริ กำรในช่ วงเวลำดังกล่ ำว ทั้งนี้ ณ
วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 บริ ษทั ฯ มีจำนวนรถโดยสำรที่เป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั เพื่อให้บริ กำรรวมทั้งสิ้ น 265
คัน แบ่งเป็ นรถบัสจำนวน 187 คัน รถมินิบสั จำนวน 28 คัน รถตูว้ ีไอพี 7 คัน รถตูจ้ ำนวน 42 คัน และรถเก๋ ง
จำนวน 1 คัน และมีรถร่ วมบริ กำรจำนวน 90 คัน แบ่งเป็ นรถบัสร่ วมบริ กำร 10 คันและรถตูร้ ่ วมบริ กำร 80
คัน
กำไรขั้นต้นและอัตรำกำไรขั้นต้น
สำหรับงวดสำมเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 บริ ษทั ฯ มี กำไรขั้นต้นเท่ำกับ 25.33 ล้ำนบำท
หรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรขั้นต้นเท่ำกับร้ อยละ 25.00 เมื่อเทียบกับงวดเดี ยวกันของปี ก่อนหน้ำที่ มีกำไรขั้นต้น
เท่ำกับ 19.26 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรขั้นต้นเท่ำกับร้ อยละ 23.13 และงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30
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มิถุนำยน 2561 บริ ษ ทั ฯ มี กำไรขั้นต้นเท่ำกับ 53.08 ล้ำนบำท หรื อคิ ดเป็ นอัตรำก ำไรขั้นต้นเท่ ำกับ ร้ อยละ
26.26 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำที่มีกำไรขั้นต้นเท่ำกับ 34.21 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นอัตรำกำไร
ขั้นต้นเท่ำกับร้อยละ 21.05
ทั้งนี้ กำรเพิ่มขึ้ นของกำไรขั้นต้นสำหรั บงวดสำมเดื อนและงวดหกเดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
2561 เกิดจำกบริ ษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริ กำรที่เพิ่มขึ้นตำมจำนวนรถที่ให้บริ กำร และกำรบริ หำรจัดกำรค่ำ
น้ ำมัน เชื้ อ เพลิ ง และค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรซ่ อ มบ ำรุ ง ได้ ดี ข้ ึ น ถึ ง แม้ว่ำ รำคำน้ ำมัน จะมี ค่ ำ เฉลี่ ย ที่ สู ง ขึ้ น เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบในช่ วงระยะเวลำเดี ยวกัน และค่ำเสื่ อมรำคำของรถโดยสำรที่เป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ทยอย
ครบ 10 ปี ซึ่ งทยอยครบกำหนดจนถึ งไตรมำสที่ 2 จำนวน 23 คัน และในงวดสำมเดือนนี้ มีค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดเตรี ยมรถและบุคลำกรสำหรับเตรี ยมเริ่ มให้บริ กำรลูกค้ำเดิมและลูกค้ำใหม่ที่เพิ่มขึ้นในไตรมำส 3 ของปี
2561 จำนวนทั้งสิ้ น 20 คัน
รำยได้อื่น
รำยได้อื่นของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรให้บ ริ กำรด้ำนกำรบริ หำรเพิ่ม เติ มแก่ รถร่ วม
บริ กำร ดอกเบี้ ยเงิ นฝำกธนำคำร ตัดจำหน่ ำยกำไรจำกกำรขำยและเช่ ำกลับยำนพำหนะ และกำไรจำกกำร
จำหน่ำยทรัพย์สิน โดยสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 บริ ษทั ฯ มีรำยได้อื่นเท่ำกับ 0.78
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกงวดเดี ยวกันของปี ก่อนหน้ำเท่ำกับ 0.57 ล้ำนบำท หรื อเพิ่ มขึ้ นคิ ดเป็ นร้อยละ 271.43
และสำหรับงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 บริ ษทั ฯ มีรำยได้อื่นเท่ำกับ 0.89 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้ น
จำกงวดเดี ยวกันของปี ก่อนหน้ำเท่ำกับ 0.21 ล้ำนบำท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 30.88 ทั้งนี้ กำรเพิ่มขึ้นมำ
จำกในระหว่ำงงวดทำงบริ ษทั ฯ มีกำรจำหน่ำยยำนพำหนะสำหรับขนส่ งจำนวน 1 คัน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 บริ ษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรเท่ำกับ 11.41
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกงวดเดี ยวกันของปี ก่อนหน้ำเท่ำกับ 0.99 ล้ำนบำท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 9.50 และ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 บริ ษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรเท่ำกับ 22.95 ล้ำนบำท
เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำเท่ำกับ 2.11 ล้ำนบำท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 10.12
ทั้งนี้ กำรเพิ่ ม ขึ้ นของค่ ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรส ำหรั บ งวดสำมเดื อนและหกเดื อน สิ้ น สุ ดวันที่ 30
มิถุนำยน 2561 ประกอบด้วยค่ำธรรมเนี ยมธนำคำรสำหรับกำรขอเปิ ดวงเงินสิ นเชื่อมำใช้ในกำรดำเนินกิจกำร
ได้แก่ หนังสื อค้ ำประกันธนำคำร เงินเบิกเกิ นบัญชี ตัว๋ สัญญำใช้เงินและวงเงิ นเช่ ำซื้ อ และค่ำใช้จ่ำยสำหรับ
กำรเพิ่ ม ทุ น จำกกำรแปลงสภำพใบส ำคัญ แสดงสิ ทธิ ที่ จ ะซื้ อหุ ้ น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษ ัท ฯ รุ่ น ที่ 1
(ATP30-W1) เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2560 และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรจัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้ ประจำปี 2561
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ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 บริ ษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน ประกอบด้วย
ดอกเบี้ยจ่ำยธนำคำรและดอกเบี้ ยตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิ น (รวมสัญญำเช่ ำกำรเงิ นและสัญญำเช่ ำซื้ อ) จำนวน
3.98 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำเท่ำกับ 0.62 ล้ำนบำท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 18.45
และสำหรับงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 บริ ษทั ฯ มี ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิ น จำนวน 8.07 ล้ำน
บำท เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ำเท่ำกับ 1.24 ล้ำนบำท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 18.16
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีกำรจ่ำยดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินเกิดจำกกำรลงทุนซื้ อยำนพำหนะอย่ำงต่อเนื่ อง
แต่ ส ำหรั บ อัต รำดอกเบี้ ย ที่ ไ ด้รับ ตำมสั ญ ญำเช่ ำกำรเงิ น ลดลง (อัต รำดอกเบี้ ย ระหว่ำงเดื อ นมกรำคมถึ ง
มิ ถุนำยนอยู่ที่ ร้อยละ 3.60 - 3.88 ) ซึ่ ง ณ วันที่ 30 มิ ถุนำยน 2561 บริ ษ ทั ฯ มี ยำนพำหนะภำยใต้สั ญญำเช่ ำ
กำรเงินที่ตอ้ งผ่อนชำระคงเหลือจำนวน 185 คัน และจะผ่อนเสร็ จสิ้ นในเดือนกรกฎำคมถึงเดือนธันวำคมอีก
จำนวน 14 คัน
กำไรสุ ทธิ และอัตรำกำไรสุ ทธิ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 บริ ษทั ฯ มีกำไรสุ ทธิ เท่ำกับ 9.31 ล้ำนบำท หรื อ
คิดเป็ นอัตรำกำไรสุ ทธิ เท่ำกับร้อยละ 9.12 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำที่มีกำไรสุ ทธิ เท่ำกับ 5.42
ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรสุ ทธิ เท่ำกับร้อย 6.49 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561
บริ ษทั ฯ มีกำไรสุ ทธิ เท่ำกับ 19.80 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรสุ ทธิ เท่ำกับร้อยละ 9.75 เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปี ก่อนหน้ำที่มีกำไรสุ ทธิ เท่ำกับ 7.34 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรสุ ทธิ เท่ำกับร้อยละ 4.50
ทั้งนี้ สำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 บริ ษทั ฯ มีกำไรสุ ทธิ และ
อัตรำกำไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นเกิดจำกรำยได้จำกกำรให้บริ กำรที่เพิ่มขึ้นและบริ ษทั ฯ สำมำรถบริ หำรจัดกำรต้นทุน
น้ ำมันและค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมบำรุ งได้ดีข้ ึน ถึงแม้วำ่ รำคำน้ ำมันจะมีค่ำเฉลี่ยที่สูงขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบในช่วง
ระยะเวลำเดียวกัน และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรี ยมรถและบุคลำกรเพิ่มขึ้นสำหรับเตรี ยมให้บริ กำรลูกค้ำเดิม
และลูกค้ำใหม่ที่เพิ่มขึ้นในไตรมำส 3 ของปี 2561 จำนวนทั้งสิ้ น 20 คัน

จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
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บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) 700/199 หมู่ที่1 ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160

