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เลขท่ี ATP30 6/2564       
                                                                         25 กมุภำพนัธ์ 2564 

 
เร่ือง กำรช้ีแจงผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 
เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย: รำยงำนและงบกำรเงินโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ขอเรียนช้ีแจงผลกำรด ำเนินงำนโดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินของบริษทั
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 โดยมีรำยละเอียดเพ่ิมเติม ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
งบก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จ 
งวดสำมเดอืน  เปลีย่นแปลงจำก   

ไตรมำส 3/2563 
เปลีย่นแปลงจำก
ไตรมำส 4/2562 

Q4/63 Q3/63 Q2/63 Q1/63 Q4/62 ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ 
รำยไดจ้ำกกำร
ใหบ้ริกำร 

104.55 96.75 86.79 103.00 113.45 7.80 8.06% (8.90) (7.84%) 

ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร (79.96) (74.25) (67.28) (81.50) (86.09) (5.71) 7.69% 6.13 (7.12%) 
ก ำไรขั้นต้น 24.59 22.50 19.51 21.50 27.36 2.09 9.29% (2.77) (10.12%) 
รำยไดอ่ื้น 0.15 0.19 0.18 0.08 0.10 (0.03) (21.05%) 0.05 (50.00%) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (10.72) (8.27) (12.45) (12.10) (12.33) (2.45) 29.63% 1.61 (13.06%) 
รำยไดท้ำงกำรเงิน 0.01 - 0.03 -      0.16 0.01 - (0.15) (93.75%) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (2.63) (2.75) (2.86) (2.77) (3.05) 0.12 (4.36%) 0.20 (7.07%) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
ของลูกหน้ีกำรคำ้  

- 0.03 (0.85) (0.62) - (0.03) (100%) 0.00 - 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (1.60) (1.70) (0.07) (0.63) (1.72) 0.10 (5.88%) 0.12 (6.98%) 
ก ำไรส ำหรับปี 9.80 10.00 3.49 5.46 10.74 (0.20) (2.00%) (0.94) (8.75%) 

อตัรำก ำไรขั้นต้น 23.52% 23.26% 22.48% 20.87% 24.12%     

อตัรำก ำไรสุทธิ 9.36% 10.32% 4.01% 5.30% 9.46%     
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม กำร

เปลีย่นแปลง 
% เพิม่ (ลด) 

2563 2562 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 391.09 456.99 (65.87) (14.41%) 
ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร  (302.99) (339.57) 36.58 (10.77%) 
ก ำไรขั้นต้น 88.10 117.39 (29.29) (24.95%) 
รำยไดอ่ื้น 0.60 1.77 (1.17) (66.10%) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (43.54) (51.72) 8.18 (15.82%) 
รำยไดท้ำงกำรเงิน 0.04 0.16 (0.12) (75.00%) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (11.01) (12.89) 1.88 (14.58%) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของลูกหน้ีกำรคำ้  (1.44) - (1.44) - 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (4.00) (7.89) 3.89 (49.30%) 
ก ำไรส ำหรับปี 28.75 46.82 (18.07) (38.59%) 

อตัรำก ำไรขั้นต้น 22.53% 25.69%   

อตัรำก ำไรสุทธิ 7.34% 10.20%   

  
บทสรุปภำพรวมผลกำรด ำเนนิงำน 

ในปี 2563 ภำพรวมเศรษฐกิจในประเทศหดตวัลง สำเหตุหลกัมำจำกผลกระทบจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโควคิ-
19 เร่ิมข้ึนตั้งแต่ช่วงเดือนมีนำคมถึงเดือนมิถุนำยน 2564 ท่ีรุนแรงมำกท่ีสุด อีกทั้งกำรระบำดระลอกใหม่ในเดือนธนัวำคมท่ี
ผ่ำนมำ ซ่ึงนบัเป็นท่ีทำ้ทำยส ำหรับบริษทัเป็นอยำ่งยิ่ง เน่ืองจำกกลุ่มลูกคำ้ของบริษทับำงกลุ่มไดรั้บผลกระทบอยำ่งรุนแรง 
โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งกลุ่มกำรท่องเท่ียวและกลุ่มอุตสำหกรรมผลิตช้ินส่วนยำนยนตท่ี์ชะลอตวั จึงท ำให้บริษทัไดเ้ตรียมแผน
รับมือทำงธุรกิจดว้ยควำมระมดัระวงั อำทิ กำรลดค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรและกำรลดตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรอยำ่งเหมำะสม ซ่ึง
บริษัทต้องติดตำมและด ำเนินกำรตำมนโยบำยภำครัฐฯ ต่อไป อย่ำงไรก็ตำมบริษัทยงัได้รับผลกระทบเชิงบวกจำก
สถำนกำรณ์แพร่ระบำดจำกกำรเวน้ระยะห่ำงทำงสงัคม Social distancing ตำ้นภยั COVID-19 ท ำใหลู้กคำ้บำงรำยมีกำรใชร้ถ
โดยสำรของบริษทัเพ่ิมข้ึน แต่เน่ืองดว้ยลูกคำ้ยงัไม่สำมำรถกลบัมำประกอบกิจไดเ้ต็มประสิทธิภำพ อีกทั้งจ ำนวนวนัหยุด
มำกกวำ่ปี 2562 จึงส่งผลให้รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรของบริษทัลดลงจำกปี 2562 โดยบริษทัคำดวำ่ปี 2564 แนวโนม้รำยได้
จำกกำรให้บริกำรของบริษทัจะมีทิศทำงท่ีดีข้ึนมำจำกกำรใชก้ ำลงัผลิตในภำคอุตสำหกรรมกลบัสู่สภำวะปกติ อีกทั้งบริษทั
ไดรั้บลูกคำ้รำยใหม่ 3 รำยและลูกคำ้รำยเดิม 1 รำยต่อสัญญำใหม่ ซ่ึงไดเ้ร่ิมให้บริกำรตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2563 เดือน
มกรำคม เดือนมีนำคม และเดือนกรกฎำคม 2564 ตำมล ำดบั มูลค่ำสัญญำประมำณ 370 ลำ้นบำทตำมท่ีประกำศข่ำวต่อตลำด
หลกัทรัพยฯ์ และจำกกำรท่ีบริษทัไดร่้วมพนัธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner) กบัทำงบริษทั โตโยตำ้ ทูโช ไทย โฮลด้ิงส์ 
จ ำกดั (TTTH) มำช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพกำรแข่งขนั ท ำใหบ้ริษทัสำมำรถขยำยฐำนลูกคำ้เพ่ิมข้ึนและรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร
ท่ีเพ่ิมข้ึน 
 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
 ในไตรมำสท่ี 4/2563 บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 104.55 ลำ้นบำท ลดลง 8.90 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 7.84 จำก
ไตรมำสเดียวกนัก่อนหนำ้ และเพ่ิมข้ึน 7.80 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 8.06 จำกไตรมำสท่ีผำ่นมำ ถึงแมว้ำ่จะมีกำรระบำดระลอก
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ใหม่ในเดือนธนัวำคม แตเ่น่ืองดว้ยทำงลูกคำ้มีแผนกำรรับมือท่ีดีข้ึนจำกเดิมซ่ึงยงัด ำเนินธุรกิจปกติ ถึงแมว้ำ่จะยงัไม่สำมำรถ
กลบัมำประกอบกิจกำรไดเ้ตม็ประสิทธิภำพ ส่งผลใหร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรดีข้ึน 
 ส ำหรับปี 2563 บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 391.09 ลำ้นบำท ลดลง 65.87 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 14.41 จำกปี
เดียวกนัก่อนหนำ้ มำจำกผลกระทบจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโควคิ-19 และอีกทั้งจ ำนวนวนัหยดุมำกกวำ่ปี 2562 ส่งผลให้
จ ำนวนเท่ียวท่ีบริกำรขนส่งพนกังำนมีจ ำนวนลดลง ท ำให้บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรลดลง ซ่ึงบริษทัคำดว่ำปี 2564 
รำยไดจ้ำกำรให้บริกำรของบริษทัจะมีทิศทำงท่ีเพ่ิมข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองจำกกำรไดรั้บลูกคำ้รำยใหม่และกำรร่วมพนัธมิตรกบั
ทำง TTTH 
 
ก ำไรขั้นต้นและอตัรำก ำไรขั้นต้น 
 
 

  
 
 
 
 
 
 ในไตรมำสท่ี 4/2563 บริษทัมีก ำไรขั้นตน้ 24.59 ลำ้นบำท ลดลง 2.77 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 10.12 จำกไตรมำส
เดียวกนัก่อนหนำ้ และเพ่ิมข้ึน 2.09 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 9.29 จำกไตรมำสท่ีผำ่น 

ส ำหรับปี 2563 บริษทัมีก ำไรขั้นตน้ 88.10 ลำ้นบำท ลดลง 29.29 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 24.95 จำกปีเดียวกนัก่อน
หน้ำ มำจำกบริษทัมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรท่ีลดลงตำมท่ีได้กล่ำวขำ้งตน้ ถึงแมว้่ำบริษทัจะมีกำรควบคุมตน้ทุนกำร
ให้บริกำรอยำ่งมีประสิทธิภำพ อำทิ กำรปรับแผนกำรใชน้ ้ ำมนั B10 กำรลดค่ำเบ้ียประกนัภยั กำรบริหำรจดักำรค่ำใชจ่้ำยรถ
ร่วม และกำรควบคุมค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัรถ เป็นตน้ โดยบริษทัยงัคงมีภำระค่ำใชจ่้ำยดำ้นเงินเดือนและเบ้ียเล้ียงพนกังำนขบัรถ
เน่ืองจำกบริษทัไม่ไดมี้นโยบำยลดจ ำนวนพนักงำนลงตลอดภำวะวิกฤตท่ีผ่ำนมำ ซ่ึงบริษทัพิจำรณำเห็นวำ่สภำวะดงักล่ำว
เป็นสภำวะวกิฤติชัว่ครำวและจะกลบัสู่สภำวะปกติในอนำคต 
 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ในไตรมำสท่ี 4/2563 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำร 10.72 ลำ้นบำท ลดลง 1.61 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 13.06 จำก
ไตรมำสเดียวกนัก่อนหนำ้ และเพ่ิมข้ึน 2.45 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 29.63 จำกไตรมำสท่ีผำ่น 

ส ำหรับปี 2563 บริษทัมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 43.54 ลำ้นบำท ลดลง 8.18 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 15.82 จำกปี
เดียวกนัก่อนหน้ำ มำจำกบริษทัไดเ้น้นกำรควบคุมค่ำใชจ่้ำยภำยในองค์กรอย่ำงรอบคอบระมดัระวงั อำทิ กำรลดกำรจัด
กิจกรรมภำยในบริษทั กำรลดกำรเช่ำพ้ืนท่ีออฟฟิศ และลดค่ำใชจ่้ำยอ่ืนตำมควำมเหมำะสม เป็นตน้  
 
ต้นทุนทำงกำรเงนิ 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร ดอกเบ้ียเงินกูย้มืธนำคำร ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำ
กำรเงินและดอกเบ้ียจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ (TFRS16) เป็นตน้ ในไตรมำสท่ี 4/2563 บริษทัมีตน้ทุนทำงกำรเงิน 2.63 ลำ้นบำท 
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ลดลง 2.02 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 7.07 จำกไตรมำสเดียวกนัก่อนหนำ้ และลดลง 0.12 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 4.36 จำกไตรมำส
ท่ีผำ่น 
 ส ำหรับปี 2563 บริษทัมีตน้ทุนทำงกำรเงิน 11.01 ลำ้นบำท ลดลง 1.88 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 14.58 จำกปีเดียวกนั
ก่อนหนำ้ ส่วนใหญ่เป็นดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินเน่ืองจำกบริษทัไดรั้บอตัรำดอกเบ้ียท่ีลดลงอยูท่ี่ 3.20%-3.50% (เดิม 
3.58%-3.85%) แมว้ำ่บริษทัจะมีกำรลงทุนรถโดยสำรของบริษทัอยำ่งต่อเน่ืองก็ตำม 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมียำนพำหนะภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินคงเหลือจ ำนวน 198 คนั โดยสัญญำจะ
ทยอยผ่อนช ำระครบก ำหนดดงัน้ี ปี 2564 จ ำนวน 41 คนั, ปี 2565 จ ำนวน 57 คนั, ปี 2566 จ ำนวน 61 คนั, ปี 2567 จ ำนวน 18 
คนั และปี 2568 จ ำนวน 21 คนัตำมล ำดบั โดยมีรถโดยสำรของบริษทัจ ำนวนทั้งส้ิน 347 คนั (ปี 2562 จ ำนวน 320 คนั) 
 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 
 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ประกอบดว้ย ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ภงด. 50) และภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี อำทิ ส ำรอง
ผลประโยชน์พนกังำน ผลขำดทุนทำงภำษี (ภงด. 50) และผลกระทบทำงบญัชีและภำษีตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินและค่ำซำก 
เป็นตน้ ในไตรมำสท่ี 4/2563 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้1.60 ลำ้นบำท ลดลง 0.12 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 6.98 จำกไตรมำส
เดียวกนัก่อนหนำ้ และลดลง 0.10 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 5.88 จำกไตรมำสท่ีผ่ำน และส ำหรับปี 2563 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยภำษี
เงินได ้4.00 ลำ้นบำท ลดลง 3.89 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 49.30 จำกปีเดียวกนัก่อนหนำ้ มำจำกก ำไรทำงบญัชีท่ีลดลงและกำรใช้
สิทธิทำงภำษีท่ีเพ่ิมข้ึน  
 
ก ำไรสุทธิและอตัรำก ำไรสุทธิ 

 
  

ในไตรมำสท่ี 4/2563 บริษทัมีก ำไรสุทธิ 9.80 ลำ้นบำทและอตัรำก ำไรสุทธิ 9.36% ลดลง 0.94 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 
8.75 จำกไตรมำสเดียวกนัก่อนหนำ้ และลดลง 0.20 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 2.00 จำกไตรมำสท่ีผำ่น และส ำหรับปี 2563 บริษทั
มีบริษทัมีก ำไรสุทธิ  28.75 ลำ้นบำทและอตัรำก ำไรสุทธิ 7.34% ลดลง 18.07 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 38.59 จำกปีเดียวกนัก่อน
หนำ้ มำจำกผลกระทบจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโควคิ-19 ขำ้งตน้ ซ่ึงท ำใหบ้ริษทัตอ้งมีมำตรกำรรักษำสภำพคล่องของกำร
ด ำเนินงำน ลดค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่จ ำเป็นในทุกดำ้น เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรควบคุมตน้ทุนกำรให้บริกำรและมุ่งเนน้กำรพฒันำ
ระบบบริหำรจดักำรเดินรถอยำ่งมีประสิทธิภำพยิง่ข้ึน ซ่ึงบริษทัคำดวำ่ปี 2564 ทิศทำงก ำไรสุทธิของบริษทัท่ีเพ่ิมข้ึน 
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