เลขที่ ATP30 9/2563
12 พฤษภำคม 2563
เรื่ อง

กำรชี้แจงผลกำรดำเนินงำนสำหรับไตรมำสที่ 1 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2563

เรี ยน กรรมกำรและผูจ้ ดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่ งที่ส่งมำด้วย: รำยงำนกำรสอบทำนและข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ขอเรี ยนชี้ แจงผลกำรดำเนิ นงำนโดยพิจำรณำจำกงบ
กำรเงินของบริ ษทั ฯ สำหรับงวดสำมเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2563 โดยมีรำยละเอียดเพิม่ เติม ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
สำหรับงวดสำมเดือน (ม.ค. - มี.ค.)
2563
2562
กำรเปลีย่ นแปลง % เพิม่ (ลด)
รำยได้จำกกำรให้บริ กำร
103.00
112.89
(9.89)
(8.76%)
ต้นทุนกำรให้บริ กำร
(81.50)
(82.53)
1.03
(1.25%)
กำไรขั้นต้ น
21.50
30.36
(8.86)
(29.18%)
รำยได้อื่น
0.07
0.56
(0.49)
(87.50%)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
(12.10)
(12.99)
0.89
(6.85%)
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
(2.77)
(3.66)
0.89
(24.32%)
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
(0.62)
(0.62)
ของลูกหนี้กำรค้ำ
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
(0.63)
(2.10)
1.47
(70.00%)
กำไรสำหรับงวด
5.45
12.17
(6.72)
(55.22%)
จำกกำรระบำดของโรคติดเชื้ อโคโรน่ ำที่เริ่ มส่ งผลกระทบต่อภำคกำรท่องเที่ยวในเดื อนกุมภำพันธ์
และมำตรกำร ตำม พรก.ฉุ กเฉิ นที่ส่งผลกระทบต่อกิ จกรรมทำงเศรษฐกิ จอย่ำงรุ นแรงนับตั้งแต่กลำงเดื อน
มีนำคม ทำให้บริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบต่อรำยได้ค่ำบริ กำรที่ลดลง และบริ ษทั ฯ ยังมีกำรปรับใช้มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินที่มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563 ดังนี้
- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 เรื่ องเครื่ องมือทำงกำรเงินสำหรับประมำณกำรค่ำเผื่อ
ผลขำดทุ นของลู กหนี้ กำรค้ำมี ผลกระทบต่ อกำรรั บ รู ้ เป็ นหนี้ สินจำนวน 2.49 ล้ำนบำท กำไร
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สะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 จำนวน 1.50 ล้ำนบำท สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 0.37 ล้ำน
บำทและผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของลูกหนี้กำรค้ำจำนวน 0.62 ล้ำนบำท
- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่ องสัญญำเช่ำ โดยบริ ษทั ฯ ได้ประมำณกำรเกี่ยวกับ
สัญญำเช่ำดำเนินงำนสำหรับงวดสำมเดือนปี 2563 อำทิ สัญญำเช่ำพื้นที่จอดรถ อำคำรสำนักงำน
และเครื่ องถ่ำยเอกสำร มีผลกระทบต่อกำรรับรู ้เป็ น 1. สิ นทรัพย์สิทธิ ตำมสัญญำเช่ำและหนี้ สิน
สิ ทธิ ตำมสัญญำเช่ ำจำนวน 4.85 ล้ำนบำท และ 2. หนี้ สินจำนวน 0.51 ล้ำนบำท ค่ำเสื่ อมรำคำ
จำนวน 0.49 ล้ำนบำท และดอกเบี้ยจ่ำยจำนวน 0.02 ล้ำนบำท
รำยได้ จำกกำรให้ บริกำร
สำหรับงวดสำมเดื อนปี 2563 บริ ษทั ฯ มี รำยได้จำกกำรให้บ ริ ก ำรเท่ำกับ 103.00 ล้ำนบำท ลดลง
เท่ำกับ 9.89 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำร้ อยละ 8.76 จำกงวดเดี ยวกันของปี ก่ อนหน้ำ เกิ ดจำกลู กค้ำที่ ไม่ได้ต่อ
สัญญำกำรให้บริ กำรต่อ และลูกค้ำรำยเดิมได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ขำ้ งต้น ทำให้ตอ้ งมีกำรหยุดกำร
ผลิตและลดเวลำทำงำน ซึ่ งส่ งผลให้กำรบริ กำรของบริ ษทั ฯ ลดลง ถึ งแม้ว่ำบริ ษทั ฯ จะมีลูกค้ำรำยใหม่ใน
ระหว่ำงงวด จำนวน 2 รำยแต่ยงั รับรู ้รำยได้กำรให้บริ กำรไม่เต็มงวด อีกทั้งบริ ษทั ฯ มีกำรลงทุนซื้ อรถโดยสำร
ให้ บ ริ ก ำรเพิ่ ม เติ ม จ ำนวน 22 คัน เป็ นรถบัส จ ำนวน 16 คัน และรถมิ นิ บ ัส จ ำนวน 6 คัน เพื่ อ รองรั บ กำร
ให้บริ กำรลูกค้ำรำยเดิมและลูกค้ำรำยใหม่ในไตรมำสที่ 1/2563 และไตรมำสที่ 2/2563
ทั้ง นี้ ณ วัน ที่ 31 มี น ำคม 2563 บริ ษ ัท ฯ มี จ ำนวนรถโดยสำรให้ บ ริ ก ำรทั้ง สิ้ น จ ำนวน 330 คัน
ประกอบด้วย รถบัสจำนวน 208 คัน รถมินิบสั จำนวน 36 คัน รถตูจ้ ำนวน 79 คันและรถตู ้ วีไอพีจำนวน 7 คัน
กำไรขั้นต้ นและอัตรำกำไรขั้นต้ น
สำหรับงวดสำมเดือนปี 2563 บริ ษทั ฯ มีกำไรขั้นต้นเท่ำกับ 21.50 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นอัตรำกำไร
ขั้นต้นเท่ำกับ 20.87 ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำที่มีกำไรขั้นต้นเท่ำกับ 30.36 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นอัตรำ
กำไรขั้นต้นเท่ำกับ 26.89 มำจำกรำยได้จำกกำรให้บริ กำรลดลงและต้นทุนกำรให้บริ กำรเพิ่มขึ้ นจำกกำร
เตรี ยมรถโดยสำรและนักขับสำหรับลู กค้ำรำยใหม่อีกสองรำยที่เริ่ มให้บริ กำรเดื อนเมษำยน 2563 จึงทำให้
กำไรขั้นต้นและอัตรำกำไรขั้นต้นลดลง
รำยได้ อื่น
รำยได้อื่นๆ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับเงิ นฝำกธนำคำร กำไรจำกกำรขำยรถโดยสำรที่หมดค่ำเสื่ อม
รำคำและกำรขำยอะไหล่ที่เสื่ อมสภำพ และรำยได้อื่น อำทิ รำยได้จำกกำรให้บริ กำรด้ำนกำรบริ กำรเพิ่มเติม
แก่รถร่ วมบริ กำรและเงินรับคืนกองทุนสำรองเลี้ยชี พพนักงำนลำออก เป็ นต้น สำหรับงวดสำมเดือนปี 2563
บริ ษทั ฯ มีรำยได้อื่นเท่ำกับ 0.07 ล้ำนบำท ลดลงเท่ำกับ 0.49 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำร้อยละ 87.50 จำกงวด
เดียวกันของปี ก่อนหน้ำ
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) 700/199 หมูท่ ี่1 ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160

ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร
สำหรับงวดสำมเดือนปี 2563 บริ ษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรเท่ำกับ 12.10 ล้ำนบำท ลดลงเท่ำกับ
0.89 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นอัตรำร้อยละ 6.85 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำ
ค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงิน
สำหรับงวดสำมเดือนปี 2563 บริ ษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเท่ำกับ 2.77 ล้ำนบำท ลดลงเท่ำกับ 0.89
ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นอัตรำร้อยละ 24.32 จำกงวดเดี ยวกันของปี ก่อนหน้ำ ถึ งแม้ว่ำระหว่ำงงวดปี 2563 ทำง
บริ ษทั ฯ จะมี กำรลงทุ นรถโดยสำรอย่ำงต่อเนื่ อง แต่อตั รำดอกเบี้ ยที่ ได้รับลดลงอยู่ที่ประมำณ 3.20 - 3.50
ส่ งผลให้ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินลดลง
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 บริ ษทั ฯ มี ยำนพำหนะภำยใต้สัญญำเช่ ำกำรเงิ นคงเหลื อจำนวน 188 คัน
โดยสัญญำจะทยอยผ่อนชำระครบกำหนดในปี 2563 ไตรมำสที่ 3 จำนวน 3 คัน และไตรมำสที่ 4 จำนวน 3
คัน ปี 2564 จำนวน 42 คัน ปี 2565 จำนวน 63 คัน ปี 2566 จำนวน 55 คัน ปี 2567 จำนวน 6 คัน และปี 2568
จำนวน 16 คันตำมลำดับ
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ ำ ภำษี เ งิ น ได้ป ระกอบด้ ว ย ภำษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คล (ภงด. 50) และภำษี เ งิ น ได้ร อกำรตัด บัญ ชี
ประกอบด้วย สำรองผลประโยชน์พนักงำน ผลขำดทุนทำงภำษี (ภงด. 50) และผลกระทบทำงบัญชีและภำษี
ตำมสัญญำเช่ ำทำงกำรเงิ นและค่ำซำก สำหรับงวดสำมเดือนปี 2563 บริ ษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงิ นได้เท่ำกับ
0.63 ล้ำนบำท ลดลงเท่ำกับ 1.47 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นอัตรำร้ อยละ 70.00 เป็ นภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
เท่ำกับ 0.55 ล้ำนบำท และภำษีเงินได้นิติบุคคลเท่ำกับ 0.08 ล้ำนบำท
กำไรสำหรับงวดและอัตรำกำไรสุ ทธิ
จำกปั จจัยที่กล่ำวมำในข้ำงต้น บริ ษทั ฯ มีผลกำไรสำหรับงวดสำมเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2563
เท่ำกับ 5.45 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรสุ ทธิ เท่ำกับ 5.29 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำที่มีผล
กำไรสำหรับงวดเท่ำกับ 12.17 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรสุ ทธิ เท่ำกับ 10.73
กำรลดลงของกำไรสำหรับงวดและอัตรำกำไรสุ ทธิ ดงั กล่ำว เกิดจำกรำยได้จำกกำรให้บริ กำรที่ลดลง
อีกทั้งผลกระทบจำกกำรปรับใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับที่ 9 เรื่ องเครื่ องมือทำงกำรเงินและ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่ องสัญญำเช่ำกำรเงินที่ได้กล่ำวข้ำงต้น
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จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยปิ ยะ เตชำกูล)
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
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