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เรื่ อง

กำรชี้แจงผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

เรี ยน กรรมกำรและผูจ้ ดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่ งที่ส่งมำด้วย: รำยงำนและงบกำรเงินโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ขอเรี ยนชี้ แจงผลกำรดำเนิ นงำนโดยพิจำรณำจำกงบ
กำรเงินของบริ ษทั ฯ สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 โดยมีรำยละเอียดเพิม่ เติม ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
สำหรับปี
2562
2561
กำรเปลีย่ นแปลง % เพิม่ (ลด)
รำยได้จำกกำรให้บริ กำร
456.96
421.88
35.08
8.32%
ต้นทุนกำรให้บริ กำร
(339.57)
(314.02)
(25.55)
8.14%
กำไรขั้นต้ น
117.39
107.86
9.53
8.84%
รำยได้อื่น
1.93
1.98
(0.05)
(2.53%)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
(51.72)
(46.63)
(5.09)
10.92%
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
(12.89)
(15.80)
2.91
(18.42%)
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
(7.89)
(6.50)
(1.39)
21.38%
กำไรสำหรับปี
46.82
40.91
5.91
14.45%
รำยได้ จำกกำรให้ บริกำร
สำหรับปี 2562 บริ ษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริ กำรเท่ำกับ 456.96 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี ก่อนหน้ำ
35.08 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำร้อยละ 8.32 โดยรำยได้จำกกำรให้บริ กำรดังกล่ำวเกิดจำกกำรขยำยกำรให้บริ กำร
แก่กลุ่มลูกค้ำรำยเดิมและกลุ่มลูกค้ำรำยใหม่ ซึ่ งเริ่ มให้บริ กำรในช่วงเวลำดังกล่ำว ถึงแม้จะมีลูกค้ำบำงรำยที่
มิได้ใช้บริ กำรต่อเมื่อครบกำหนดสัญญำแล้ว
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กำไรขั้นต้ นและอัตรำกำไรขั้นต้ น
สำหรับปี 2562 บริ ษทั ฯ มีกำไรขั้นต้นเท่ำกับ 117.39 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรขั้นต้นเท่ำกับ
25.69 เพิ่มขึ้ นจำกปี ก่ อนหน้ำที่ มีกำไรขั้นต้นเท่ำกับ 107.86 ล้ำนบำทหรื อคิ ดเป็ นอัตรำกำไรขั้นต้นเท่ำ กับ
25.57 เนื่องจำกบริ ษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริ กำรที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนกำรให้บริ กำรที่เพิ่มขึ้นในอัตรำส่ วนที่
ใกล้เคียงกัน
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร
สำหรับปี 2562 บริ ษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรเท่ำกับ 51.72 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี ก่อนหน้ำ 5.09
ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นอัตรำร้อยละ 10.92 นอกจำกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของ
พนักงำนตำมกำรปรับเพิ่มกำลังคนและกำรปรับฐำนเงินเดือนเพิ่มขึ้น บริ ษทั ฯได้มีกำรตั้งสำรองผลประโยชน์
พนักงำนระยะยำวตำมพระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 กำรปรับอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติม
กรณี นำยจ้ำงเลิกจ้ำงสำหรับลูกจ้ำงซึ่ งทำงำนติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำ
ค่ำจ้ำงอัตรำสุ ดท้ำย 400 วัน ซึ่ งเป็ นค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในปี 2562
ค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงิน
สำหรับปี 2562 บริ ษทั ฯ มี ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิ นเท่ำกับ 12.89 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี ก่ อนหน้ำ 2.91
ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นอัตรำร้อยละ 18.42 ถึ งแม้ว่ำระหว่ำงปี 2562 ทำงบริ ษทั ฯ จะมี กำรลงทุนในรถโดยสำร
อย่ำงต่อเนื่ องอีก 30 คันแต่อตั รำดอกเบี้ยที่ได้รับลดลงอย่ำงมีสำระสำคัญจำกเดิ ม ซึ่ งระหว่ำงเดื อนม.ค. ถึ ง
เดือน ธ.ค. อยูท่ ี่ประมำณ 3.58-3.85 ส่ งผลทำให้มีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯ มียำนพำหนะภำยใต้สัญญำเช่ ำกำรเงิ นคงเหลื อจำนวน 190 คัน
โดยสัญญำจะทยอยผ่อนชำระครบกำหนดในปี 2563 จำนวน 46 คัน ปี 2564 จำนวน 26 คัน ปี 2565 จำนวน
63 คันและปี 2566 จำนวน 55 คันตำมลำดับ
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
สำหรับปี 2562 บริ ษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงิ นได้ ทั้งสิ้ น 7.89 ล้ำนบำทซึ่ งเพิ่มขึ้นจำกปี 2561 จำนวน
1.39 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริ ษทั ฯ มีกำไรก่อนหักภำษีเงิ นได้เพิ่มขึ้นและบริ ษทั ฯ ได้ใช้สิทธิ ค่ำใช้จ่ำยจำกกำร
ขำดทุนสะสมทำงภำษีครบแล้วในระหว่ำงปี 2562
กำไรสุ ทธิและอัตรำกำไรสุ ทธิ
จำกปั จจัยที่กล่ำวมำในข้ำงต้น บริ ษทั ฯ มีผลกำไรสุ ทธิ สำหรับปี 2562 เท่ำกับ 46.82 ล้ำนบำทหรื อคิด
เป็ นอัตรำกำไรสุ ทธิ เท่ำกับ 10.20 เพิ่มขึ้นจำกปี ก่อนหน้ำที่มีผลกำไรสุ ทธิ เท่ำกับ 40.91 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ น
อัตรำกำไรสุ ทธิ เท่ำกับ 9.65
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จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยปิ ยะ เตชำกูล)
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
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