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เลขท่ี ATP30 9/2563       
 12 พฤษภำคม 2563 

 
เร่ือง กำรช้ีแจงผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับไตรมำสท่ี 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 
 
เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย: รำยงำนกำรสอบทำนและขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
 

บริษทั เอทีพี 30 จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ขอเรียนช้ีแจงผลกำรด ำเนินงำนโดยพิจำรณำจำกงบ
กำรเงินของบริษทัฯ ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 โดยมีรำยละเอียดเพิ่มเติม ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน (ม.ค. - มี.ค.) 

2563 2562 กำรเปลีย่นแปลง % เพิม่ (ลด) 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 103.00 112.89 (9.89) (8.76%) 
ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร (81.50) (82.53) 1.03 (1.25%) 
ก ำไรขั้นต้น 21.50 30.36 (8.86) (29.18%) 
รำยไดอ่ื้น 0.07 0.56 (0.49) (87.50%) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (12.10) (12.99) 0.89 (6.85%) 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน (2.77) (3.66) 0.89 (24.32%) 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
ของลูกหน้ีกำรคำ้ 

(0.62) - (0.62) - 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (0.63) (2.10) 1.47 (70.00%) 
ก ำไรส ำหรับงวด 5.45 12.17 (6.72) (55.22%) 

  
 จำกกำรระบำดของโรคติดเช้ือโคโรน่ำท่ีเร่ิมส่งผลกระทบต่อภำคกำรท่องเท่ียวในเดือนกุมภำพนัธ์
และมำตรกำร ตำม พรก.ฉุกเฉินท่ีส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทำงเศรษฐกิจอย่ำงรุนแรงนับตั้งแต่กลำงเดือน
มีนำคม ท ำใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบต่อรำยไดค้่ำบริกำรท่ีลดลง และบริษทัฯ ยงัมีกำรปรับใชม้ำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ดงัน้ี 

- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทำงกำรเงินส ำหรับประมำณกำรค่ำเผื่อ
ผลขำดทุนของลูกหน้ีกำรคำ้มีผลกระทบต่อกำรรับรู้เป็นหน้ีสินจ ำนวน 2.49 ล้ำนบำท ก ำไร
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สะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 จ ำนวน 1.50 ลำ้นบำท สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 0.37 ลำ้น
บำทและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของลูกหน้ีกำรคำ้จ ำนวน 0.62 ลำ้นบำท  

- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ืองสัญญำเช่ำ โดยบริษทัฯ ไดป้ระมำณกำรเก่ียวกบั
สัญญำเช่ำด ำเนินงำนส ำหรับงวดสำมเดือนปี 2563 อำทิ สัญญำเช่ำพื้นท่ีจอดรถ อำคำรส ำนกังำน
และเคร่ืองถ่ำยเอกสำร มีผลกระทบต่อกำรรับรู้เป็น 1. สินทรัพยสิ์ทธิตำมสัญญำเช่ำและหน้ีสิน
สิทธิตำมสัญญำเช่ำจ ำนวน 4.85 ลำ้นบำท และ 2. หน้ีสินจ ำนวน 0.51 ลำ้นบำท ค่ำเส่ือมรำคำ
จ ำนวน 0.49 ลำ้นบำท และดอกเบ้ียจ่ำยจ ำนวน 0.02 ลำ้นบำท  
 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดือนปี 2563 บริษทัฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรเท่ำกับ 103.00 ล้ำนบำท ลดลง

เท่ำกบั 9.89 ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำร้อยละ 8.76 จำกงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้ำ เกิดจำกลูกคำ้ท่ีไม่ได้ต่อ
สัญญำกำรให้บริกำรต่อ และลูกคำ้รำยเดิมไดรั้บผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ขำ้งตน้ ท ำให้ตอ้งมีกำรหยุดกำร
ผลิตและลดเวลำท ำงำน ซ่ึงส่งผลให้กำรบริกำรของบริษทัฯ ลดลง ถึงแมว้่ำบริษทัฯ จะมีลูกคำ้รำยใหม่ใน
ระหวำ่งงวด จ ำนวน 2 รำยแต่ยงัรับรู้รำยไดก้ำรใหบ้ริกำรไม่เตม็งวด อีกทั้งบริษทัฯ มีกำรลงทุนซ้ือรถโดยสำร
ให้บริกำรเพิ่มเติมจ ำนวน 22 คันเป็นรถบัสจ ำนวน 16 คันและรถมินิบัสจ ำนวน 6 คัน เพื่อรองรับกำร
ใหบ้ริกำรลูกคำ้รำยเดิมและลูกคำ้รำยใหม่ในไตรมำสท่ี 1/2563 และไตรมำสท่ี 2/2563  

ทั้ งน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 บริษัทฯ มีจ ำนวนรถโดยสำรให้บริกำรทั้ งส้ินจ ำนวน 330 คัน
ประกอบดว้ย รถบสัจ ำนวน 208 คนั รถมินิบสัจ ำนวน 36 คนั รถตูจ้  ำนวน 79 คนัและรถตู ้วไีอพีจ  ำนวน 7 คนั 

 
ก ำไรขั้นต้นและอตัรำก ำไรขั้นต้น 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนปี 2563 บริษทัฯ มีก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 21.50 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นอตัรำก ำไร
ขั้นตน้เท่ำกบั 20.87 ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้ำท่ีมีก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 30.36 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นอตัรำ
ก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 26.89 มำจำกรำยได้จำกกำรให้บริกำรลดลงและตน้ทุนกำรให้บริกำรเพิ่มข้ึนจำกกำร
เตรียมรถโดยสำรและนกัขบัส ำหรับลูกคำ้รำยใหม่อีกสองรำยท่ีเร่ิมให้บริกำรเดือนเมษำยน 2563 จึงท ำให้
ก ำไรขั้นตน้และอตัรำก ำไรขั้นตน้ลดลง 
 
รำยได้อ่ืน 
 รำยไดอ่ื้นๆ ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียรับเงินฝำกธนำคำร ก ำไรจำกกำรขำยรถโดยสำรท่ีหมดค่ำเส่ือม
รำคำและกำรขำยอะไหล่ท่ีเส่ือมสภำพ และรำยไดอ่ื้น อำทิ รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรดำ้นกำรบริกำรเพิ่มเติม
แก่รถร่วมบริกำรและเงินรับคืนกองทุนส ำรองเล้ียชีพพนกังำนลำออก เป็นตน้ ส ำหรับงวดสำมเดือนปี 2563 
บริษทัฯ มีรำยได้อ่ืนเท่ำกบั 0.07 ลำ้นบำท ลดลงเท่ำกบั 0.49 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำร้อยละ 87.50 จำกงวด
เดียวกนัของปีก่อนหนำ้ 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนปี 2563 บริษทัฯ มีค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรเท่ำกบั 12.10 ลำ้นบำท ลดลงเท่ำกบั 
0.89 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นอตัรำร้อยละ 6.85 จำกงวดเดียวกนัของปีก่อนหนำ้  
  
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนปี 2563 บริษทัฯ มีค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินเท่ำกบั 2.77 ลำ้นบำท ลดลงเท่ำกบั 0.89 
ลำ้นบำทหรือคิดเป็นอตัรำร้อยละ 24.32  จำกงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้ำ ถึงแมว้่ำระหว่ำงงวดปี 2563 ทำง
บริษทัฯ จะมีกำรลงทุนรถโดยสำรอย่ำงต่อเน่ือง แต่อตัรำดอกเบ้ียท่ีได้รับลดลงอยู่ท่ีประมำณ 3.20 - 3.50  
ส่งผลใหค้่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินลดลง 
 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 บริษทัฯ มียำนพำหนะภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินคงเหลือจ ำนวน 188 คนั 
โดยสัญญำจะทยอยผ่อนช ำระครบก ำหนดในปี 2563 ไตรมำสท่ี 3 จ ำนวน 3 คนั และไตรมำสท่ี 4 จ ำนวน 3 
คนั ปี 2564 จ ำนวน 42 คนั ปี 2565 จ ำนวน 63 คนั ปี 2566 จ ำนวน 55 คนั ปี 2567 จ ำนวน 6 คนั และปี 2568
จ ำนวน 16 คนัตำมล ำดบั 
 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
   ค่ำภำษีเงินได้ประกอบด้วย ภำษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด. 50) และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ประกอบดว้ย ส ำรองผลประโยชน์พนกังำน ผลขำดทุนทำงภำษี (ภงด. 50) และผลกระทบทำงบญัชีและภำษี

ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินและค่ำซำก ส ำหรับงวดสำมเดือนปี 2563 บริษทัฯ มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินไดเ้ท่ำกบั 

0.63 ล้ำนบำท ลดลงเท่ำกบั 1.47 ล้ำนบำทหรือคิดเป็นอตัรำร้อยละ 70.00 เป็นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

เท่ำกบั 0.55 ลำ้นบำท และภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลเท่ำกบั 0.08 ลำ้นบำท 

 
ก ำไรส ำหรับงวดและอตัรำก ำไรสุทธิ 
 จำกปัจจยัท่ีกล่ำวมำในขำ้งตน้ บริษทัฯ มีผลก ำไรส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 
เท่ำกบั 5.45 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบั 5.29 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนำ้ท่ีมีผล
ก ำไรส ำหรับงวดเท่ำกบั 12.17 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบั 10.73  

กำรลดลงของก ำไรส ำหรับงวดและอตัรำก ำไรสุทธิดงักล่ำว เกิดจำกรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรท่ีลดลง 
อีกทั้งผลกระทบจำกกำรปรับใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทำงกำรเงินและ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ืองสัญญำเช่ำกำรเงินท่ีไดก้ล่ำวขำ้งตน้ 
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              จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 

  ขอแสดงควำมนบัถือ 
 

 (นำยปิยะ เตชำกูล) 
  กรรมกำรผูจ้ดักำร 


