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 25 กุมภำพนัธ์ 2563 

 
เร่ือง กำรช้ีแจงผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 
เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย: รำยงำนและงบกำรเงินโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
 

บริษทั เอทีพี 30 จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ขอเรียนช้ีแจงผลกำรด ำเนินงำนโดยพิจำรณำจำกงบ
กำรเงินของบริษทัฯ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 โดยมีรำยละเอียดเพิ่มเติม ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับปี 

2562 2561 กำรเปลีย่นแปลง % เพิม่ (ลด) 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 456.96 421.88 35.08 8.32% 
ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร (339.57) (314.02) (25.55) 8.14% 
ก ำไรขั้นต้น 117.39 107.86 9.53 8.84% 
รำยไดอ่ื้น 1.93 1.98 (0.05) (2.53%) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (51.72) (46.63) (5.09) 10.92% 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน (12.89) (15.80) 2.91 (18.42%) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (7.89) (6.50) (1.39) 21.38% 
ก ำไรส ำหรับปี 46.82 40.91 5.91 14.45% 

 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร 

ส ำหรับปี 2562 บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรเท่ำกบั 456.96 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนจำกปีก่อนหนำ้ 
35.08 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำร้อยละ 8.32 โดยรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำวเกิดจำกกำรขยำยกำรใหบ้ริกำร
แก่กลุ่มลูกคำ้รำยเดิมและกลุ่มลูกคำ้รำยใหม่ ซ่ึงเร่ิมให้บริกำรในช่วงเวลำดงักล่ำว ถึงแมจ้ะมีลูกคำ้บำงรำยท่ี
มิไดใ้ชบ้ริกำรต่อเม่ือครบก ำหนดสัญญำแลว้ 
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ก ำไรขั้นต้นและอตัรำก ำไรขั้นต้น 
 ส ำหรับปี 2562 บริษทัฯ มีก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 117.39 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นอตัรำก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 
25.69 เพิ่มข้ึนจำกปีก่อนหน้ำท่ีมีก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 107.86 ล้ำนบำทหรือคิดเป็นอตัรำก ำไรขั้นตน้เท่ำกับ 
25.57 เน่ืองจำกบริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรท่ีเพิ่มข้ึนและตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรท่ีเพิ่มข้ึนในอตัรำส่วนท่ี
ใกลเ้คียงกนั 
   
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 ส ำหรับปี 2562 บริษทัฯ มีค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรเท่ำกบั 51.72 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนจำกปีก่อนหนำ้ 5.09 
ลำ้นบำทหรือคิดเป็นอตัรำร้อยละ 10.92 นอกจำกค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัเงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของ
พนกังำนตำมกำรปรับเพิ่มก ำลงัคนและกำรปรับฐำนเงินเดือนเพิ่มข้ึน บริษทัฯไดมี้กำรตั้งส ำรองผลประโยชน์
พนกังำนระยะยำวตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562  กำรปรับอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติม
กรณีนำยจำ้งเลิกจำ้งส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำ
ค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั ซ่ึงเป็นค่ำใชจ่้ำยเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียวในปี 2562 
  
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 
 ส ำหรับปี 2562 บริษทัฯ มีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเท่ำกบั 12.89 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนหน้ำ 2.91 
ลำ้นบำทหรือคิดเป็นอตัรำร้อยละ 18.42 ถึงแมว้่ำระหว่ำงปี 2562 ทำงบริษทัฯ จะมีกำรลงทุนในรถโดยสำร
อย่ำงต่อเน่ืองอีก 30 คนัแต่อตัรำดอกเบ้ียท่ีไดรั้บลดลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกเดิม ซ่ึงระหว่ำงเดือนม.ค. ถึง
เดือน ธ.ค. อยูท่ี่ประมำณ 3.58-3.85 ส่งผลท ำใหมี้ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินลดลง  
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯ มียำนพำหนะภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินคงเหลือจ ำนวน 190 คนั 
โดยสัญญำจะทยอยผอ่นช ำระครบก ำหนดในปี 2563 จ ำนวน 46 คนั ปี 2564 จ ำนวน 26 คนั ปี 2565 จ ำนวน 
63 คนัและปี 2566 จ ำนวน 55 คนัตำมล ำดบั 
 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
 ส ำหรับปี 2562 บริษทัฯ มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้ทั้งส้ิน 7.89 ลำ้นบำทซ่ึงเพิ่มข้ึนจำกปี 2561 จ ำนวน 
1.39 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบริษทัฯ มีก ำไรก่อนหกัภำษีเงินไดเ้พิ่มข้ึนและบริษทัฯ ไดใ้ชสิ้ทธิค่ำใชจ่้ำยจำกกำร
ขำดทุนสะสมทำงภำษีครบแลว้ในระหวำ่งปี 2562 
  
ก ำไรสุทธิและอตัรำก ำไรสุทธิ 
 จำกปัจจยัท่ีกล่ำวมำในขำ้งตน้ บริษทัฯ มีผลก ำไรสุทธิส ำหรับปี 2562 เท่ำกบั 46.82 ลำ้นบำทหรือคิด
เป็นอตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบั 10.20 เพิ่มข้ึนจำกปีก่อนหนำ้ท่ีมีผลก ำไรสุทธิเท่ำกบั 40.91 ลำ้นบำทหรือคิดเป็น
อตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบั 9.65  
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              จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 

  ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 

 (นำยปิยะ เตชำกลู) 
  กรรมกำรผูจ้ดักำร 


