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เลขท่ี ATP30 11/2563       
 11 สิงหำคม 2563 

 
เร่ือง กำรช้ีแจงผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับไตรมำสท่ี 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 
 
เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย: รำยงำนและงบกำรเงินโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ขอเรียนช้ีแจงผลกำรด ำเนินงำนโดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินของบริษทั
ฯ ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563โดยมีรำยละเอียดเพ่ิมเติม ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งวดสำมเดอืน (เม.ย. - ม.ิย.) งวดหกเดอืน (ม.ค. - ม.ิย.) 

ไตรมำส 
2/2563 

ไตรมำส 
2/2562 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

ร้อยละ 2563  2562 เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 86.79 113.65 -26.86 -23.63 189.79 226.54 -36.75 -16.22 
ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร -67.28 -83.95 16.67 -19.86 -148.78 -166.48 17.70 -10.63 
ก ำไรขั้นต้น 19.51 29.70 -10.19 -34.31 41.01 60.06 -19.05 -31.72 
รำยไดอ่ื้น 0.22 0.75 -0.53 -70.67 0.29 1.31 -1.02 -77.86 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร -12.45 -14.06 1.61 -11.45 -24.55 -27.05 2.50 -9.24 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน -2.86 -3.35 0.49 -14.63 -5.63 -7.01 1.38 -19.69 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
ของลูกหน้ีกำรคำ้ 

-0.85 0.00 -0.85 0.00 -1.47 0.00 -1.47 0.00 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ -0.07 -1.80 1.73 -96.11 -0.70 -3.90 3.20 -82.05 
ก ำไรส ำหรับงวด 3.50 11.24 -7.74 -68.86 8.95 23.41 -14.46 -61.77 

  
บทสรุปภำพรวมผลกำรด ำเนนิงำน 

ปี 2563 เศรษฐกิจไทยก ำลงัเผชิญควำมทำ้ทำยจำกกำรแพร่ระบำดของโควิค-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจเขำ้สู่สภำวะ
ถดถอย ซ่ึงหลำยภำคอุตสำหกรรมไดรั้บผลกระทบดงักล่ำวอยำ่งมำก ท ำให้ลูกคำ้ของบริษทัมีกำรลดก ำลงัผลิตจึงเป็นผลให้
บริษทัมีรำยไดค้่ำบริกำรท่ีลดลงเป็นไปในทิศทำงเดียวกนักบัภำคอุตสำหกรรม  
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รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
ส ำหรับไตรมำส 2 ปี 2563 บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเท่ำกบั 86.79 ลำ้นบำท ลดลงเท่ำกบั 26.86 ลำ้นบำท คิด

เป็นอตัรำร้อยละ 23.63 จำกงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้ำ และส ำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำร
ใหบ้ริกำรเท่ำกบั 189.79 ลำ้นบำท ลดลงเท่ำกบั 36.75 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำร้อยละ 16.22 จำกงวดเดียวกนัของปีก่อนหนำ้  

มำจำกลูกคำ้ส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ขำ้งตน้ ท ำใหต้อ้งมีกำรหยดุกำรผลิตและลดเวลำท ำงำน ซ่ึง
ส่งผลต่อกำรใหบ้ริกำรของบริษทัลดลงตำมดว้ย  

 
ก ำไรขั้นต้นและอตัรำก ำไรขั้นต้น 

 ส ำหรับไตรมำส 2 ปี 2563 บริษทัมีก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 19.51 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นอตัรำก ำไรขั้นตน้เท่ำกบัร้อยละ 
22.48 ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนำ้ท่ีมีก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 29.70 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นอตัรำก ำไรขั้นตน้เท่ำกบัร้อยละ 26.13
จำกงวดเดียวกนัของปีก่อนหนำ้ และส ำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษทัมีก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 41.01 ลำ้นบำทหรือคิด
เป็นอตัรำก ำไรขั้นตน้เท่ำกบัร้อยละ 21.61 ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนำ้ท่ีมีก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 60.06 ลำ้นบำทหรือคิดเป็น
อตัรำก ำไรขั้นตน้เท่ำกบัร้อยละ 26.51 จำกงวดเดียวกนัของปีก่อนหนำ้ 

มำจำกรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรลดลง ถึงแมว้ำ่บริษทัจะมีควบคุมตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรท่ีดี อำทิ กำรปรับแผนกำรใช้
น ้ ำมนั B10 กำรลดค่ำบริกำรค่ำเบ้ียประกนัภยั และกำรควบคุมค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัรถ เป็นตน้ ซ่ึงท ำให้อตัรำก ำไรขั้นตน้ของ
ไตรมำส 2/2563 ดีข้ึนอยูท่ี่ร้อยละ 22.48 ปรับสูงข้ึนจำกไตรมำส 1/2563 เท่ำร้อยละ 20.87  
 
รำยได้อืน่ 

 รำยไดอ่ื้นๆ ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียรับเงินฝำกธนำคำร ก ำไรจำกกำรขำยรถโดยสำรท่ีหมดค่ำเส่ือมรำคำและกำรขำย
อะไหล่ท่ีเส่ือมสภำพ และรำยไดอ่ื้น อำทิ รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรดำ้นกำรบริกำรเพ่ิมเติมแก่รถร่วมบริกำรและเงินรับคืน
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพพนกังำนลำออก เป็นตน้ ส ำหรับไตรมำส 2 ปี 2563 บริษทัมีรำยไดอ่ื้นเท่ำกบั 0.22 ลำ้นบำท ลดลง
เท่ำกบั 0.53 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำร้อยละ 70.67 จำกงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้ำ และส ำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 
บริษทัมีรำยไดอ่ื้นเท่ำกบั 0.29 ลำ้นบำท ลดลงเท่ำกบั 1.02 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำร้อยละ 77.86 จำกงวดเดียวกนัของปีก่อน
หนำ้  
 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

 ส ำหรับไตรมำส 2 ปี 2563 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรเท่ำกบั 12.45 ลำ้นบำท ลดลงเท่ำกบั 1.61 ลำ้นบำท คิด
เป็นอตัรำร้อยละ 11.45 จำกงวดเดียวกนัของปีก่อนหนำ้ และส ำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยในกำร
บริหำรเท่ำกบั 24.55 ลำ้นบำท ลดลงเท่ำกบั 2.50 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำร้อยละ 9.24 จำกงวดเดียวกนัของปีก่อนหนำ้  

มำจำกบริษทัมีกำรควบคุมค่ำใชจ่้ำยในองคก์รอยำ่งเคร่งครัด อำทิ กำรลดกำรจดักิจกรรมภำยในบริษทั กำรลดกำร
เช่ำพ้ืนท่ีออฟฟิศ และลดค่ำใชจ่้ำยอ่ืนตำมควำมเหมำะสม เป็นตน้  
 
ต้นทุนทำงกำรเงนิ 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมธนำคำร และดอกเบ้ียตำม
สัญญำเช่ำกำรเงินและดอกเบ้ียจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ (TFRS16) ส ำหรับไตรมำส 2 ปี 2563 บริษทัมีตน้ทุนทำงกำรเงินเท่ำกบั 
2.86 ลำ้นบำท ลดลงเท่ำกบั 0.49 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำร้อยละ 14.63 จำกงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้ำ และส ำหรับงวด 6 
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เดือนแรกของปี 2563 บริษทัมีตน้ทุนทำงกำรเงินเท่ำกบั 5.63 ลำ้นบำท ลดลงเท่ำกบั 1.38 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำร้อยละ 19.69 
จำกงวดเดียวกันของปีก่อนหน้ำ หลกัๆ มำจำกบริษทัไดรั้บอตัรำดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินท่ีลดลงอยู่ท่ี 3.20 - 3.50 
ถึงแมว้ำ่จะมีกำรลงทุนรถโดยสำรเพ่ิมเติมอีกจ ำนวน 24 คนัในระหวำ่งงวด 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 บริษทัฯ มียำนพำหนะภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินคงเหลือจ ำนวน 189 คนั โดยสัญญำจะ
ทยอยผ่อนช ำระครบก ำหนดในปี 2563 ไตรมำสท่ี 3 จ ำนวน 3 คนั และไตรมำสท่ี 4 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 
 
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของลูกหนีก้ำรค้ำ 
 ส ำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษทัมีผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของลูกหน้ีกำรคำ้เท่ำกบั 1.47 ลำ้นบำท มำ
จำกยอดคำ้งช ำระของกลุ่มลูกคำ้ทวัร์จีน ซ่ึงทำงบริษทัไดพิ้จำรณำแลว้เห็นสมควรใหต้ั้งประมำณกำรดงักล่ำวทั้งจ ำนวนตำม
สถำนกำรณ์ปัจจุบนัท่ียงัไม่ดีข้ึน  
 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 
   ค่ำภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ย ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ภงด. 50) และภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ย ส ำรอง
ผลประโยชน์พนกังำน ผลขำดทุนทำงภำษี (ภงด. 50) และผลกระทบทำงบญัชีและภำษีตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินและค่ำซำก 
ส ำหรับไตรมำส 2 ปี 2563 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดเ้ท่ำกบั 0.07 ลำ้นบำท ลดลงเท่ำกบั 1.73 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำร้อยละ 
96.11 จำกงวดเดียวกนัของปีก่อนหนำ้ และส ำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดเ้ท่ำกบั 0.70 ลำ้น
บำท ลดลงเท่ำกบั 3.20 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำร้อยละ 82.05 จำกงวดเดียวกนัของปีก่อนหนำ้  
 
ก ำไรสุทธิและอตัรำก ำไรสุทธิ 

 ส ำหรับไตรมำส 2 ปี 2563 บริษทัมีก ำไรสุทธิเท่ำกบั 3.50 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบัร้อยละ 4.02 
ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนำ้ท่ีมีก ำไรสุทธิเท่ำกบั 11.24 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบัร้อยละ 9.83 จำกงวด
เดียวกนัของปีก่อนหนำ้ และส ำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษทัมีก ำไรสุทธิเท่ำกบั 8.95 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นอตัรำ
ก ำไรสุทธิเท่ำกบัร้อยละ 4.71 ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนำ้ท่ีมีก ำไรสุทธิเท่ำกบั 23.41 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิ
เท่ำกบัร้อยละ 10.27 จำกงวดเดียวกนัของปีก่อนหนำ้ ซ่ึงเป็นผลกระทบมำจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรและ
รำยกำรท่ีไดก้ล่ำวขำ้งตน้ 
 
              จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

  ขอแสดงควำมนบัถือ 
 

 (นำยปิยะ เตชำกลู) 
  กรรมกำรผูจ้ดักำร 


