เลขที่ ATP30 12/2562
08 สิ งหำคม 2562
เรื่ อง

กำรชี้แจงผลกำรดำเนินงำนสำหรับไตรมำสที่ 2 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562

เรี ยน กรรมกำรและผูจ้ ดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่ งที่ส่งมำด้วย: รำยงำนและงบกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ขอเรี ยนชี้ แจงผลกำรดำเนิ นงำนโดยพิจำรณำจำกงบ
กำรเงิ นของบริ ษทั ฯ สำหรับงวดสำมเดื อนและหกเดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 โดยมีรำยละเอียด
เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
รายการ
สาหรับงวดสามเดือน (เม.ย. - มิ.ย.)
2562
2561
การเปลีย่ นแปลง % เพิม่ (ลด)
รำยได้จำกกำรให้บริ กำร
113.65
101.32
12.33
12.17
ต้นทุนบริ กำร
(83.95)
(75.99)
(7.96)
10.48
กาไรขั้นต้ น
29.70
25.33
4.37
17.25
รำยได้อื่น
0.75
0.78
(0.03)
(3.85)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
(14.06)
(11.41)
(2.65)
23.23
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
(3.35)
(3.98)
0.63
(15.83)
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
(1.80)
(1.41)
(0.39)
27.66
กาไรสาหรับงวด
11.24
9.31
1.93
20.73
(หน่วย: ล้ำนบำท)
รายการ
รำยได้จำกกำรให้บริ กำร
ต้นทุนบริ กำร

2562
226.54
(166.48)

สาหรับงวดหกเดือน (ม.ค. - มิ.ย.)
2561
การเปลีย่ นแปลง
202.16
24.38
(149.08)
(17.40)

% เพิม่ (ลด)
12.06
11.67
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รายการ
กาไรขั้นต้ น
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

2562
60.06
1.31
(27.05)
(7.01)
(3.90)
23.41

สาหรับงวดหกเดือน (ม.ค. - มิ.ย.)
2561
การเปลีย่ นแปลง
53.08
6.98
0.89
0.42
(22.95)
(4.10)
(8.07)
1.06
(3.15)
(0.75)
19.80
3.61

% เพิม่ (ลด)
13.15
47.19
17.86
(13.14)
23.81
18.23

รายได้ จากการให้ บริการ
ส ำหรั บ งวดสำมเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุ นำยน 2562 บริ ษ ทั ฯ มี รำยได้จำกกำรให้บ ริ ก ำรเท่ ำกับ
113.65 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้ นเท่ำกับ 12.33 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 12.17 จำกงวดเดี ยวกันของปี ก่ อนหน้ำ
และสำหรับงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 บริ ษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริ กำรเท่ำกับ 226.54
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเท่ำกับ 24.38 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 12.06 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำ
กำรเพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรให้บริ กำรดังกล่ำว เกิ ดจำกกำรขยำยกำรให้บริ กำรแก่กลุ่มลูกค้ำรำย
เดิมและกลุ่มลูกค้ำรำยใหม่ ซึ่ งเริ่ มให้บริ กำรในช่วงเวลำดังกล่ำว
กาไรขั้นต้ นและอัตรากาไรขั้นต้ น
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 บริ ษทั ฯ มีกำไรขั้นต้นเท่ำกับ 29.70 ล้ำนบำท
หรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรขั้นต้นเท่ำกับร้ อยละ 26.13 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำที่มีกำไรขั้นต้นเท่ำกับ 25.33 ล้ำน
บำทหรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรขั้นต้นเท่ำกับร้ อยละ 25.00 และสำหรับงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
2562 บริ ษทั ฯ มี กำไรขั้นต้นเท่ำกับ 60.06 ล้ำนบำทหรื อคิ ดเป็ นอัตรำกำไรขั้นต้นเท่ำกับร้ อยละ 26.51 เมื่อ
เทียบกับปี ก่อนหน้ำที่มีกำไรขั้นต้นเท่ำกับ 53.08 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรขั้นต้นเท่ำกับร้อยละ 26.26
ทั้งนี้ กำรเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้นสำหรั บงวดสำมเดื อนและงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
2562 เกิ ดจำกบริ ษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริ กำรที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนบริ กำรลดลงจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่ อม
บำรุ งได้ดีข้ ึนและค่ำเสื่ อมรำคำของรถโดยสำรของบริ ษทั ฯ ทยอยครบ 10 ปี
รายได้ อนื่
รำยได้อื่นของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับเงินฝำกธนำคำร กำไรจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สินและ
รำยได้อื่น อำทิ รำยได้จำกกำรให้บริ กำรด้ำนกำรบริ หำรเพิ่มเติมแก่รถร่ วมบริ กำร เงิ นรับคืนกองทุนสำรอง
เลี้ ยงชี พพนักงำนลำออกและกำรขำยอะไหล่ ที่ เสื่ อมสภำพ เป็ นต้น สำหรั บงวดสำมเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30
มิถุนำยน 2562 บริ ษทั ฯ มีรำยได้อื่นเท่ำกับ 0.75 ล้ำนบำท ลดลงเท่ำกับ 0.03 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 3.85
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จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำ และงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 บริ ษทั ฯ มีรำยได้อื่นเท่ำกับ
1.31 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเท่ำกับ 0.42 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 47.19 จำกงวดเดี ยวกันของปี ก่อนหน้ำ ทั้งนี้
กำรเพิ่มขึ้นของรำยได้อื่นสำหรับงวดหกเดือนส่ วนใหญ่เกิดจำกบริ ษทั ฯ มีกำรขำยอะไหล่เก่ำที่เลิกใช้งำนแล้ว
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 บริ ษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรเท่ำกับ 14.06
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเท่ำกับ 2.65 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 23.23 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำ และสำหรับ
งวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 บริ ษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรเท่ำกับ 27.05 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น
เท่ำกับ 4.10 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 17.86 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำ
ทั้งนี้ กำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรสำหรับงวดสำมเดือน มำจำกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเงินเดื อน
และค่ ำ แรงและผลประโยชน์ อื่ น ของพนัก งำนตำมกำรปรั บ เพิ่ ม ของก ำลัง คน เพื่ อรองรั บกำรขยำยกำร
ให้บริ กำรของบริ ษทั ฯ และกำรปรั บอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติ มกรณี นำยจ้ำงเลิ กจ้ำงสำหรั บลู กจ้ำงซึ่ งท ำงำน
ติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุ ดท้ำย 400 วันมีผลกระทบให้
บริ ษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิม่ ขึ้น 1.31 ล้ำนบำท
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
สำหรับงวดสำมเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 บริ ษทั ฯ มี ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิ นจำนวน 3.35
ล้ำนบำท ลดลงเท่ำกับ 0.63 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 15.83 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำ และสำหรับ
งวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 บริ ษทั ฯ มี ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิ นจำนวน 7.01 ล้ำนบำท ลดลง
เท่ำกับ 1.06 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 13.14 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มี กำรจ่ำยดอกเบี้ ยตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิ นเพิ่มขึ้ นจำกกำรลงทุ นซื้ อยำนพำหนะอย่ำง
ต่อเนื่ อง แต่อตั รำดอกเบี้ ยที่ ได้รับตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิ นลดลงอย่ำงมี สำระสำคัญจำกเดิ ม (อัตรำดอกเบี้ ย
ระหว่ำ งเดื อ นมกรำคมถึ ง เดื อ นมิ ถุ น ำยนอยู่ที่ ร้ อ ยละ 3.58 - 3.85) ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ำยน 2562 บริ ษ ัท ฯ มี
ยำนพำหนะภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินที่ผอ่ นชำระคงเหลือจำนวน 196 คันและสำหรับสัญญำเช่ำกำรเงินที่เหลือ
ผ่อนชำระสัญญำครบกำหนดในระว่ำงปี 2562 ไตรมำสที่สำมจำนวน 6 คันและไตรมำสที่สี่จำนวน 7 คัน ปี
2563 จำนวน 45 คัน ปี 2564 จำนวน 25 คัน ปี 2565 จำนวน 63 คันและปี 2566 จำนวน 50 คันตำมลำดับ
กาไรสุ ทธิและอัตรากาไรสุ ทธิ
สำหรับงวดสำมเดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 บริ ษทั ฯ มี กำไรสุ ทธิ เท่ำกับ 11.24 ล้ำนบำท
หรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรสุ ทธิ เท่ำกับร้อยละ 9.83 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำที่มีกำไรสุ ทธิ เท่ำกับ
9.31 ล้ำ นบำทหรื อ คิ ด เป็ นอัต รำก ำไรสุ ท ธิ เ ท่ ำ กับ ร้ อ ยละ 9.12 และส ำหรั บ งวดหกเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30
มิถุนำยน 2562 บริ ษทั ฯ มีกำไรสุ ทธิ เท่ำกับ 23.41 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรสุ ทธิ เท่ำกับร้ อยละ 10.27
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เมื่ อเที ยบกับงวดเดี ยวกันของปี ก่อนหน้ำที่ มีกำไรสุ ทธิ เท่ำกับ 19.80 ล้ำนบำทหรื อคิ ดเป็ นอัตรำกำไรสุ ทธิ
เท่ำกับร้อยละ 9.75
ทั้งนี้ สำหรับงวดสำมเดื อนและงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนยน 2562 บริ ษทั ฯ มีกำไรสุ ทธิ และ
อัตรำกำไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้น เกิ ดจำกรำยได้จำกกำรให้บริ กำรเพิ่มขึ้นและบริ ษทั ฯ สำมำรถบริ หำรจัดกำรต้นทุน
บริ กำรลดลงจำกกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่ อมบำรุ ง,อัตรำกำรใช้น้ ำมันเชื้ อเพลิงได้ดีข้ ึนและค่ำเสื่ อมรำคำของรถ
โดยสำรของบริ ษทั ฯ ทยอยครบ 10 ปี

จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยปิ ยะ เตชำกูล)
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
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