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เลขท่ี ATP30 12/2563       
 10 พฤศจิกำยน 2563 

 
เร่ือง กำรช้ีแจงผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับไตรมำสท่ี 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 
 
เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย: รำยงำนและงบกำรเงินโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ขอเรียนช้ีแจงผลกำรด ำเนินงำนโดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินของบริษทั
ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563โดยมีรำยละเอียดเพ่ิมเติม ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งวดสำมเดอืน  เปลีย่นแปลงจำก   

ไตรมำส 2/2563 
เปลีย่นแปลงจำก
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ล้ำน
บำท 

ร้อยละ ล้ำน
บำท 

ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 96.75 86.79 103.00 113.45 116.97 9.96 11.48% -20.22 -17.29% 
ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร -74.25 -67.28 -81.50 -86.09 -87.00 -6.97 10.36% 12.75 -14.66% 
ก ำไรขั้นต้น 22.50 19.51 21.50 27.36 29.97 2.99 15.33% -7.47 -24.92% 
รำยไดอ่ื้น 0.19 0.21 0.08 0.26 0.36 -0.02 -9.52% -0.17 -47.22% 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร -8.27 -12.45 -12.10 -12.33 -12.34 4.18 -33.57% 4.07 -32.98% 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน -2.75 -2.86 -2.77 -2.83 -3.05 0.11 -3.85% 0.30 -9.84% 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ย
ค่ำของลูกหน้ีกำรคำ้  

0.03 -0.85 -0.62 0.00 0.00 0.88 -103.53% 0.03 - 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ -1.70 -0.07 -0.63 -1.72 -2.27 -1.63 2,328.57% 0.57 -25.11% 
ก ำไรส ำหรับงวด 10.00 3.49 5.46 10.74 12.67 6.51 186.53% -2.67 -21.07% 

อตัรำก ำไรขั้นต้น 23.26% 22.48% 20.87% 24.12% 25.62%     

อตัรำก ำไรสุทธิ 10.32% 4.01% 5.30% 9.45% 10.80%     

   
บทสรุปภำพรวมผลกำรด ำเนนิงำน 

ส ำหรับเก้ำเดือนแรกของปี 2563 เศรษฐกิจไทยประสบปัญหำเร่ืองกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิค-19 ซ่ึงมี
ผลกระทบกับกำรให้บริกำรของบริษทั โดยตรงในกลุ่มอุตสำหกรรมท่องเท่ียวและกำรชะลอตวัของอุตสำหกรรมผลิต
ช้ินส่วนยำนยนต ์โดยผลกระทบดงักล่ำวเร่ิมข้ึนในปลำยไตรมำส 1/2563 และรุนแรงสุดในไตรมำส 2/2563 โดยในไตรมำส 
3/2563 เร่ิมฟ้ืนตวักลบัมำ โดยเฉพำะกลุ่มยำนยนตถื์อเป็นทิศทำงท่ีดีต่อกลุ่มลูกคำ้ของบริษทัท่ีมีอยูป่ระมำณร้อยละ 20 ของ
ลูกคำ้ทั้งหมดเร่ิมกลบัมำใชบ้ริกำรปกติ ส่วนกลุ่มอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวเร่ิมกลบัมำใชบ้ริกำรบำงรำยแต่ยงัคงตอ้งติดตำม
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นโยบำยของภำครัฐฯ ต่อไป โดยบริษทัคำดวำ่ไตรมำส 4 ปี 2563 แนวโนม้รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรเพ่ิมข้ึนตำมปริมำณกำร
ใชบ้ริกำรของกลุ่มลูกคำ้รำยเดิมท่ีกลบัมำใชบ้ริกำรปกติและขยำยกลุ่มลูกคำ้รำยใหม่  
 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
 ในช่วงไตรมำส 3/2563 บริษทัมีรำยได้จำกกำรให้บริกำร 96.75 ลำ้นบำท หำกเปรียบเทียบกับรำยได้ไตรมำส 
2/2563 เร่ิมมีทิศทำงท่ีดีข้ึน เน่ืองจำกลูกคำ้กลบัมำใชบ้ริกำรปกติจำกกำรคล่ีคลำยของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวอยู่ท่ีประมำณ 
80%-90% ในเดือนกนัยำยน 2563 ส่งผลให้มีรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรเพ่ิมข้ึน 9.96 ลำ้นบำทหรือ 11.48% ซ่ึงรำยไดจ้ำกกำร
ให้บริกำรในไตรมำส 2/2563 ถือเป็นช่วงท่ีบริษทัมีรำยไดน้อ้ยท่ีสุดจำกผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำและบริษทัคำดวำ่รำยได้
จำกกำรใหบ้ริกำรจะมีทิศทำงเพ่ิมข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองไปสู่ไตรมำส 4/2563  
 
ก ำไรขั้นต้นและอตัรำก ำไรขั้นต้น 

 
 

 ในช่วงไตรมำส 3/2563 บริษทัมีก ำไรขั้นตน้ 22.50  ลำ้นบำทหรือ 23.26% ซ่ึงพฒันำดีข้ึนจำกไตรมำส 1/2563 และ
2/2563 โดยบริษทัไดมุ่้งเนน้ในกำรควบคุมตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรอยำ่งมีประสิทธิภำพเพ่ือรักษำอตัรำก ำไรขั้นตน้ท่ีดี อำทิ กำร
ปรับแผนกำรใชน้ ้ ำมนั B10 กำรลดค่ำเบ้ียประกนัภยั กำรบริหำรจดักำรค่ำใชจ่้ำยรถร่วมและกำรควบคุมค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัรถ 
เป็นตน้ จึงส่งผลใหอ้ตัรำก ำไรขั้นตน้ปรับเพ่ิมข้ึนทุกไตรมำส  
 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ในช่วงไตรมำส 3/2563 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 8.27 ลำ้นบำท ลดลง 4.07 ลำ้นบำทหรือ 32.98% จำกช่วง
เดียวกนัของปี 2562 มีค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 12.34 ลำ้นบำท เป็นผลจำกกำรลดค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรอยำ่งมีประสิทธิภำพ
โดยเนน้กำรควบคุมค่ำใชจ่้ำยในองคก์รอยำ่งรอบคอบระมดัระวงั อำทิ กำรลดกำรจดักิจกรรมภำยในบริษทั กำรลดกำรเช่ำ
พ้ืนท่ีออฟฟิศ และลดค่ำใชจ่้ำยอ่ืนตำมควำมเหมำะสม เป็นตน้ จึงท ำใหใ้นระหวำ่งปี 2563 ค่ำใชจ่้ำยลดลงอยำ่งต่อเน่ือง 

  
ต้นทุนทำงกำรเงนิ 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร ดอกเบ้ียเงินกูย้มืธนำคำร ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำ
กำรเงินและดอกเบ้ียจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ (TFRS16) เป็นตน้ ในช่วงไตรมำส 3/2563 บริษทัมีตน้ทุนทำงกำรเงิน 2.75 ลำ้นบำท 
ลดลง 0.30 ลำ้นบำทหรือ 9.84% จำกช่วงเดียวกนัของปี 2562 มีตน้ทุนทำงกำรเงิน 3.05 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เป็นดอกเบ้ียตำม
สัญญำเช่ำกำรเงินเน่ืองจำกบริษทัไดรั้บอตัรำดอกเบ้ียท่ีลดลงอยูท่ี่ 3.20%-3.50% (เดิม 3.58%-3.85%) แมว้่ำบริษทัจะมีกำร
ลงทุนรถโดยสำรของบริษทัอยำ่งต่อเน่ืองก็ตำม 
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 บริษทัมียำนพำหนะภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินคงเหลือจ ำนวน 186 คนั โดยสัญญำจะ
ทยอยผ่อนช ำระครบก ำหนดดงัน้ี ไตรมำส 4 ปี 2563 จ ำนวน 3 คนั, ปี 2564 จ ำนวน 41 คนั, ปี 2565 จ ำนวน 57 คนั, ปี 2566 
จ ำนวน 61 คนั, ปี 2567 จ ำนวน 8 คนั และปี 2568 จ ำนวน 16 คนัตำมล ำดบั 
 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 
 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ประกอบดว้ย ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ภงด. 50) และภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี อำทิ ส ำรอง
ผลประโยชน์พนกังำน ผลขำดทุนทำงภำษี (ภงด. 50) และผลกระทบทำงบญัชีและภำษีตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินและค่ำซำก 
เป็นตน้ในช่วงไตรมำส 3/2563 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้1.70 ลำ้นบำท ลดลง 0.57 ลำ้นบำทหรือ 25.11% จำกช่วงเวลำ
เดียวกนัของปี 2562 มีค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้2.27 ลำ้นบำท  
 
ก ำไรสุทธิและอตัรำก ำไรสุทธิ 

 
  

ในไตรมำส 3/2563 บริษทัมีก ำไรสุทธิ 10.00 ลำ้นบำทหรือ 10.32% โดยเม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 2/2563 ก ำไร
สุทธิเพ่ิมข้ึน 6.51 ลำ้นบำทหรือ 186.53% มำจำกกำรกลบัมำใชบ้ริกำรเพ่ิมข้ึนของลูกคำ้และบริษทัมีมำตรำกำรรักษำสภำพ
คล่องของกำรด ำเนินงำน ลดค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่จ ำเป็นในทุกด้ำน เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรควบคุมตน้ทุนกำรให้บริกำรและ
มุ่งเนน้กำรพฒันำระบบบริหำรจดักำรเดินรถอยำ่งมีประสิทธิภำพยิง่ข้ึน 

 
              จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

  ขอแสดงควำมนบัถือ 
 

 (นำยปิยะ เตชำกลู) 
  กรรมกำรผูจ้ดักำร 

12.67 10.74 5.46 3.49 10

10.80% 9.45%
5.30% 4.01%

10.32%

-20.00%

20.00%

Q3/2562 Q4/2562 Q1/2563 Q2/2563 Q3/2563

0

10

ก าไรสุทธิ อัตราก าไรสุทธิ


