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เรื่ อง

6 พฤษจิกำยน 2561

กำรชี้แจงผลกำรดำเนินงำน สำหรับไตรมำสที่ 3 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561

เรี ยน กรรมกำรและผูจ้ ดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่ งที่ส่งมำด้วย: รำยงำนและงบกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต
บริ ษ ทั เอที พี 30 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษ ทั ”) ขอเรี ยนชี้ แจงผลกำรดำเนิ นงำนโดยพิ จำรณำจำกงบ
กำรเงิ น ของบริ ษ ัท ส ำหรั บ งวดสำมเดื อ นและเก้ำเดื อนสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กัน ยำยน 2561 โดยมี รำยละเอี ย ด
เพิม่ เติมดังต่อไปนี้
(หน่ วย: ล้านบาท)
รายการ
รำยได้จำกกำรให้บริ กำร
ต้นทุนบริ กำร
กำไรขั้นต้น
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กาไรสุ ทธิ

2561
109.88
(81.98)
27.90
0.33
(11.68)
(4.11)
(1.74)
10.70

สาหรับงวด 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย.)
การ
2560
% เพิม่ (ลด)
เปลีย่ นแปลง
89.51
20.37
22.76
(67.13)
(14.85)
22.12
22.38
5.52
24.66
0.33
0.00
0.00
(9.92)
(1.76)
17.74
(3.25)
(0.86)
26.46
(1.19)
(0.55)
46.22
8.35
2.35
28.14
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(หน่ วย: ล้านบาท)
รายการ
รำยได้จำกกำรให้บริ กำร
ต้นทุนบริ กำร
กำไรขั้นต้น
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กาไรสุ ทธิ

2561
312.04
(231.06)
80.98
1.22
(34.63)
(12.18)
(4.89)
30.50

สาหรับงวด 9 เดือน (ม.ค. - ก.ย.)
การ
2560
% เพิม่ (ลด)
เปลีย่ นแปลง
252.06
59.98
23.80
(195.47)
(35.59)
18.21
56.59
24.39
43.10
1.01
0.21
20.79
(30.76)
(3.87)
12.58
(10.08)
(2.10)
20.83
(1.07)
(3.82)
357.01
15.69
14.81
94.39

รำยได้จำกกำรให้บริ กำร
ส ำหรั บ งวดสำมเดื อ นสิ้ น สุ ดวัน ที่ 30 กัน ยำยน 2561 บริ ษ ัท ฯ มี รำยได้จำกกำรให้ บ ริ ก ำรเท่ ำกับ
109.88 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกงวดเดี ยวกันของปี ก่ อนหน้ำเท่ำกับ 20.37 ล้ำนบำท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ
22.76 และส ำหรับ งวดเก้ำเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กัน ยำยน 2561 บริ ษ ทั ฯ มี รำยได้จำกกำรให้ บ ริ ก ำรเท่ ำกับ
312.04 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกงวดเดี ยวกันของปี ก่ อนหน้ำเท่ำกับ 59.98 ล้ำนบำท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้ อยละ
23.80
กำรเพิ่มขึ้ นของรำยได้จำกกำรให้บริ กำรดังกล่ ำว เกิ ดจำกกำรขยำยกำรให้บริ กำรแก่กลุ่มลูกค้ำเดิ ม
และลูกค้ำรำยใหม่ และขยำยธุ รกิ จสู่ ภำคกำรท่องเที่ยวซึ่ งเริ่ มให้บริ กำรตั้งแต่เดื อนมีนำคม ทั้งนี้ ณ วันที่ 30
กันยำยน 2561 บริ ษทั ฯ มี จำนวนรถโดยสำรที่ เป็ นทรัพ ย์สินของบริ ษ ทั เพื่ อให้บ ริ ก ำรรวมทั้งสิ้ น 270 คัน
แบ่ งเป็ นรถบัส จำนวน 187 คัน รถมิ นิบ สั จำนวน 28 คัน รถตู้วีไอพี 7 คัน รถตู้จำนวน 47 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 กันยำยน 2561 บริ ษทั ฯ มี กำไรขั้นต้นเท่ำกับ 27.90 ล้ำนบำท
หรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรขั้นต้นเท่ำกับร้ อยละ 25.39 เมื่อเที ยบกับงวดเดี ยวกันของปี ก่อนหน้ำที่ มีกำไรขั้นต้น
เท่ำกับ 22.38 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรขั้นต้นเท่ำกับร้ อยละ 25.00 และงวดเก้ำเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30
กันยำยน 2561 บริ ษ ทั ฯ มี กำไรขั้นต้นเท่ ำกับ 80.98 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นอัตรำก ำไรขั้นต้นเท่ ำกับ ร้ อยละ
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25.95 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำที่มีกำไรขั้นต้นเท่ำกับ 56.59 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นอัตรำกำไร
ขั้นต้นเท่ำกับร้อยละ 22.45
ทั้งนี้ ก ำรเพิ่ มขึ้ นของก ำไรขั้นต้นส ำหรั บ งวดสำมเดื อนและงวดเก้ำเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน
2561 เกิดจำกบริ ษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริ กำรที่เพิ่มขึ้นตำมจำนวนรถที่ให้บริ กำรและกำรบริ หำรจัดกำรค่ำ
น้ ำมัน เชื้ อ เพลิ ง และค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรซ่ อ มบ ำรุ ง ได้ดี ข้ ึ น ถึ ง แม้ว่ ำ รำคำน้ ำมัน จะมี ค่ ำ เฉลี่ ย ที่ สู ง ขึ้ นเมื่ อ
เปรี ยบเทียบในช่ วงระยะเวลำเดี ยวกัน และค่ำเสื่ อมรำคำของรถโดยสำรที่เป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ทยอย
ครบ 10 ปี ซึ่ งทยอยครบกำหนดจนถึงไตรมำสที่ 3 จำนวน 25 คัน
รำยได้อื่น
รำยได้อื่นของบริ ษ ทั ฯ ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรให้บ ริ ก ำรด้ำนกำรบริ หำรเพิ่ ม เติ มแก่ รถร่ วม
บริ กำร ดอกเบี้ ยเงิ นฝำกธนำคำร ตัดจำหน่ ำยกำไรจำกกำรขำยและเช่ ำกลับยำนพำหนะ และกำไรจำกกำร
จำหน่ ำยทรัพย์สิน โดยสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 บริ ษทั ฯ มีรำยได้อื่นเท่ำกับ 0.33
ล้ำนบำทส่ วนใหญ่เป็ นรำยได้อื่นจำกเงินรับคืนกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พของพนักงำนที่ลำออกไม่เป็ นไปตำม
ระเบียบบริ ษทั ซึ่ งมียอดใกล้เคี ยงกับงวดเดี ยวกันของปี ก่ อนหน้ำ และสำหรับงวดเก้ำเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30
กันยำยน 2561 บริ ษทั ฯ มีรำยได้อื่นเท่ำกับ 1.22 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำเท่ำกับ 0.21
ล้ำนบำท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 20.79 ทั้งนี้ กำรเพิ่มขึ้นมำจำกในระหว่ำงงวดทำงบริ ษทั ฯ มีกำรจำหน่ำย
ยำนพำหนะสำหรับขนส่ งจำนวน 1 คัน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 บริ ษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรเท่ำกับ 11.68
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำเท่ำกับ 1.76 ล้ำนบำท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 17.74 และ
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 บริ ษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรเท่ำกับ 34.63 ล้ำนบำท
เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำเท่ำกับ 3.87 ล้ำนบำท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 12.58
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
สำหรับงวดสำมเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 บริ ษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน ประกอบด้วย
ดอกเบี้ ยจ่ำยธนำคำรจำนวน 0.28 ล้ำนบำทและดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิ น (รวมสัญญำเช่ ำกำรเงิ นและ
สัญ ญำเช่ ำซื้ อ) จำนวน 3.83 ล้ำนบำท เพิ่ ม ขึ้ นจำกงวดเดี ยวกันของปี ก่ อนหน้ำเท่ ำกับ 0.86 ล้ำนบำท หรื อ
เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 26.46 และสำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 บริ ษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยทำง
กำรเงินจำนวน 12.18 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ำเท่ำกับ 2.10 ล้ำนบำท หรื อเพิ่มขึ้นคิด
เป็ นร้อยละ 20.83
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ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีกำรจ่ำยดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินเกิดจำกกำรลงทุนซื้ อยำนพำหนะอย่ำงต่อเนื่ อง
แต่สำหรับอัตรำดอกเบี้ยที่ได้รับตำมสัญญำเช่ำกำรเงินลดลง (อัตรำดอกเบี้ยระหว่ำงเดือนมกรำคมถึงกันยำยน
อยูท่ ี่ร้อยละ 3.60 - 3.88 ) ซึ่ ง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 บริ ษทั ฯ มียำนพำหนะภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินที่ตอ้ ง
ผ่อนชำระคงเหลือจำนวน 183 คัน และจะผ่อนเสร็ จสิ้ นเดือนตุลำคมถึงเดือนธันวำคมอีกจำนวน 8 คัน
กำไรสุ ทธิ และอัตรำกำไรสุ ทธิ
สำหรับ งวดสำมเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 บริ ษ ทั ฯ มี ก ำไรสุ ท ธิ เท่ ำกับ 10.70 ล้ำนบำท
หรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรสุ ทธิ เท่ำกับร้อยละ 9.71 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำที่มีกำไรสุ ทธิ เท่ำกับ
8.35 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรสุ ทธิ เท่ำกับร้อย 9.29 และสำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน
2561 บริ ษทั ฯ มีกำไรสุ ทธิ เท่ำกับ 30.50 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรสุ ทธิ เท่ำกับร้อยละ 9.74 เมื่อเทียบกับ
งวดเดี ยวกันของปี ก่อนหน้ำที่มีกำไรสุ ทธิ เท่ำกับ 15.69 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรสุ ทธิ เท่ำกับร้ อยละ
6.20
ทั้งนี้ สำหรับงวดสำมเดือนและงวดเก้ำเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 บริ ษทั ฯ มีกำไรสุ ทธิ และ
อัตรำกำไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นเกิ ดจำกรำยได้จำกกำรให้บริ กำรที่เพิ่มขึ้นและบริ ษทั ฯ สำมำรถบริ หำรจัดกำรต้นทุน
น้ ำมันและค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่ อมบำรุ งได้ดีข้ ึน ถึงแม้วำ่ รำคำน้ ำมันจะมีค่ำเฉลี่ยที่สูงขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบในช่วง
ระยะเวลำเดียวกัน
จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยปิ ยะ เตชำกูล)
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
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