เลขที่ ATP30 6/2564
25 กุมภำพันธ์ 2564
เรื่ อง

กำรชี้แจงผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

เรี ยน

กรรมกำรและผูจ้ ดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่ งที่ส่งมำด้วย: รำยงำนและงบกำรเงินโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ขอเรี ยนชี้แจงผลกำรดำเนินงำนโดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินของบริ ษทั
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 โดยมีรำยละเอียดเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำไรขำดทุน
งวดสำมเดือน
เปลีย่ นแปลงจำก
เปลีย่ นแปลงจำก
เบ็ดเสร็จ
ไตรมำส 3/2563
ไตรมำส 4/2562
Q4/63 Q3/63 Q2/63 Q1/63 Q4/62 ลบ.
ร้ อยละ
ลบ.
ร้ อยละ
รำยได้จำกกำร
104.55
96.75
86.79 103.00 113.45 7.80
8.06% (8.90) (7.84%)
ให้บริ กำร
ต้นทุนกำรให้บริ กำร
(79.96) (74.25) (67.28) (81.50) (86.09) (5.71)
7.69% 6.13 (7.12%)
กำไรขั้นต้ น
24.59
22.50
19.51
21.50
27.36 2.09
9.29% (2.77) (10.12%)
รำยได้อื่น
0.15
0.19
0.18
0.08
0.10 (0.03) (21.05%) 0.05 (50.00%)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร (10.72) (8.27) (12.45) (12.10) (12.33) (2.45)
29.63% 1.61 (13.06%)
รำยได้ทำงกำรเงิน
0.01
0.03
0.16 0.01
- (0.15) (93.75%)
ต้นทุนทำงกำรเงิน
(2.63) (2.75) (2.86) (2.77) (3.05) 0.12 (4.36%) 0.20 (7.07%)
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
0.03 (0.85) (0.62)
- (0.03)
(100%) 0.00
ของลูกหนี้กำรค้ำ
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
(1.60) (1.70) (0.07) (0.63) (1.72) 0.10 (5.88%) 0.12 (6.98%)
กำไรสำหรับปี
9.80
10.00
3.49
5.46
10.74 (0.20) (2.00%) (0.94) (8.75%)
อัตรำกำไรขั้นต้น
23.52% 23.26% 22.48% 20.87% 24.12%
อัตรำกำไรสุ ทธิ
9.36% 10.32% 4.01% 5.30% 9.46%
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งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รำยได้จำกกำรให้บริ กำร
ต้นทุนกำรให้บริ กำร
กำไรขั้นต้ น
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
รำยได้ทำงกำรเงิน
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของลูกหนี้กำรค้ำ
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไรสำหรับปี
อัตรำกำไรขั้นต้น
อัตรำกำไรสุ ทธิ

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
กำร
เปลีย่ นแปลง
2563
2562
391.09
456.99
(65.87)
(302.99)
(339.57)
36.58
88.10
117.39
(29.29)
0.60
1.77
(1.17)
(43.54)
(51.72)
8.18
0.04
0.16
(0.12)
(11.01)
(12.89)
1.88
(1.44)
(1.44)
(4.00)
(7.89)
3.89
28.75
46.82
(18.07)
22.53%
25.69%
7.34%
10.20%

(หน่วย: ล้ำนบำท)
% เพิม่ (ลด)
(14.41%)
(10.77%)
(24.95%)
(66.10%)
(15.82%)
(75.00%)
(14.58%)
(49.30%)
(38.59%)

บทสรุปภำพรวมผลกำรดำเนินงำน
ในปี 2563 ภำพรวมเศรษฐกิจในประเทศหดตัวลง สำเหตุหลักมำจำกผลกระทบจำกสถำนกำรณ์แพร่ ระบำดโควิค19 เริ่ มขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมีนำคมถึงเดือนมิถุนำยน 2564 ที่รุนแรงมำกที่สุด อีกทั้งกำรระบำดระลอกใหม่ในเดือนธันวำคมที่
ผ่ำนมำ ซึ่ งนับเป็ นที่ทำ้ ทำยสำหรับบริ ษทั เป็ นอย่ำงยิ่ง เนื่ องจำกกลุ่มลูกค้ำของบริ ษทั บำงกลุ่มได้รับผลกระทบอย่ำงรุ นแรง
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่มกำรท่องเที่ ยวและกลุ่มอุตสำหกรรมผลิตชิ้นส่ วนยำนยนต์ที่ชะลอตัว จึงทำให้บริ ษทั ได้เตรี ยมแผน
รับมือทำงธุรกิจด้วยควำมระมัดระวัง อำทิ กำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรและกำรลดต้นทุนกำรให้บริ กำรอย่ำงเหมำะสม ซึ่ง
บริ ษ ัท ต้อ งติ ด ตำมและด ำเนิ น กำรตำมนโยบำยภำครั ฐ ฯ ต่ อ ไป อย่ำ งไรก็ ต ำมบริ ษ ัท ยัง ได้รั บ ผลกระทบเชิ ง บวกจำก
สถำนกำรณ์แพร่ ระบำดจำกกำรเว้นระยะห่ ำงทำงสังคม Social distancing ต้ำนภัย COVID-19 ทำให้ลูกค้ำบำงรำยมีกำรใช้รถ
โดยสำรของบริ ษทั เพิ่มขึ้น แต่เนื่ องด้วยลูกค้ำยังไม่สำมำรถกลับมำประกอบกิจได้เต็มประสิ ทธิ ภำพ อีกทั้งจำนวนวันหยุด
มำกกว่ำปี 2562 จึงส่ งผลให้รำยได้จำกกำรให้บริ กำรของบริ ษทั ลดลงจำกปี 2562 โดยบริ ษทั คำดว่ำปี 2564 แนวโน้มรำยได้
จำกกำรให้บริ กำรของบริ ษทั จะมีทิศทำงที่ดีข้ ึนมำจำกกำรใช้กำลังผลิตในภำคอุตสำหกรรมกลับสู่ สภำวะปกติ อีกทั้งบริ ษทั
ได้รับลูกค้ำรำยใหม่ 3 รำยและลูกค้ำรำยเดิ ม 1 รำยต่อสัญญำใหม่ ซึ่ งได้เริ่ มให้บริ กำรตั้งแต่เดื อนพฤศจิ กำยน 2563 เดื อน
มกรำคม เดือนมีนำคม และเดือนกรกฎำคม 2564 ตำมลำดับ มูลค่ำสัญญำประมำณ 370 ล้ำนบำทตำมที่ประกำศข่ำวต่อตลำด
หลักทรัพย์ฯ และจำกกำรที่ บริ ษทั ได้ร่วมพันธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner) กับทำงบริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์
จำกัด (TTTH) มำช่วยเพิม่ ประสิ ทธิภำพกำรแข่งขัน ทำให้บริ ษทั สำมำรถขยำยฐำนลูกค้ำเพิ่มขึ้นและรำยได้จำกกำรให้บริ กำร
ที่เพิ่มขึ้น
รำยได้ จำกกำรให้ บริกำร
ในไตรมำสที่ 4/2563 บริ ษทั มีรำยได้จำกกำรให้บริ กำร 104.55 ล้ำนบำท ลดลง 8.90 ล้ำนบำทหรื อร้อยละ 7.84 จำก
ไตรมำสเดียวกันก่อนหน้ำ และเพิ่มขึ้น 7.80 ล้ำนบำทหรื อร้อยละ 8.06 จำกไตรมำสที่ผำ่ นมำ ถึงแม้วำ่ จะมีกำรระบำดระลอก
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ใหม่ในเดือนธันวำคม แต่เนื่องด้วยทำงลูกค้ำมีแผนกำรรับมือที่ดีข้ ึนจำกเดิมซึ่งยังดำเนินธุรกิจปกติ ถึงแม้วำ่ จะยังไม่สำมำรถ
กลับมำประกอบกิจกำรได้เต็มประสิ ทธิภำพ ส่งผลให้รำยได้จำกกำรให้บริ กำรดีข้ ึน
สำหรับปี 2563 บริ ษทั มีรำยได้จำกกำรให้บ ริ กำร 391.09 ล้ำนบำท ลดลง 65.87 ล้ำนบำทหรื อร้อยละ 14.41 จำกปี
เดียวกันก่อนหน้ำ มำจำกผลกระทบจำกสถำนกำรณ์แพร่ ระบำดโควิค-19 และอีกทั้งจำนวนวันหยุดมำกกว่ำปี 2562 ส่งผลให้
จำนวนเที่ยวที่บริ กำรขนส่ งพนักงำนมีจำนวนลดลง ทำให้บริ ษทั มีรำยได้จำกกำรให้บริ กำรลดลง ซึ่ งบริ ษทั คำดว่ำปี 2564
รำยได้จำกำรให้บริ กำรของบริ ษทั จะมีทิศทำงที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่ องจำกกำรได้รับลูกค้ำรำยใหม่และกำรร่ วมพันธมิตรกับ
ทำง TTTH
กำไรขั้นต้ นและอัตรำกำไรขั้นต้ น
24.12%

20.87%

22.48%

23.26%

23.52%
120

20.00%

80
40
113.45

103

86.79

96.75

104.55

Q4/2562

Q1/2563

Q2/2563

Q3/2563

Q4/2563

-20.00%

0
รายได้ จากการให้ บริการ

อัตรากาไรขัน้ ต้ น

ในไตรมำสที่ 4/2563 บริ ษทั มี กำไรขั้นต้น 24.59 ล้ำนบำท ลดลง 2.77 ล้ำนบำทหรื อร้อยละ 10.12 จำกไตรมำส
เดียวกันก่อนหน้ำ และเพิ่มขึ้น 2.09 ล้ำนบำทหรื อร้อยละ 9.29 จำกไตรมำสที่ผำ่ น
สำหรับปี 2563 บริ ษทั มีกำไรขั้นต้น 88.10 ล้ำนบำท ลดลง 29.29 ล้ำนบำทหรื อร้อยละ 24.95 จำกปี เดี ยวกันก่อน
หน้ำ มำจำกบริ ษทั มี รำยได้จำกกำรให้บริ กำรที่ ลดลงตำมที่ ไ ด้ก ล่ำ วข้ำงต้น ถึ งแม้ว่ำบริ ษทั จะมี กำรควบคุ มต้นทุ น กำร
ให้บริ กำรอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ อำทิ กำรปรับแผนกำรใช้น้ ำมัน B10 กำรลดค่ำเบี้ยประกันภัย กำรบริ หำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยรถ
ร่ วม และกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับรถ เป็ นต้น โดยบริ ษทั ยังคงมีภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงพนักงำนขับรถ
เนื่ องจำกบริ ษทั ไม่ได้มีนโยบำยลดจำนวนพนักงำนลงตลอดภำวะวิกฤตที่ผ่ำนมำ ซึ่ งบริ ษทั พิจำรณำเห็นว่ำสภำวะดังกล่ำว
เป็ นสภำวะวิกฤติชวั่ ครำวและจะกลับสู่สภำวะปกติในอนำคต
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร
ในไตรมำสที่ 4/2563 บริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ กำร 10.72 ล้ำนบำท ลดลง 1.61 ล้ำนบำทหรื อร้อยละ 13.06 จำก
ไตรมำสเดียวกันก่อนหน้ำ และเพิ่มขึ้น 2.45 ล้ำนบำทหรื อร้อยละ 29.63 จำกไตรมำสที่ผำ่ น
สำหรั บปี 2563 บริ ษทั มี ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร 43.54 ล้ำนบำท ลดลง 8.18 ล้ำนบำทหรื อร้ อยละ 15.82 จำกปี
เดี ยวกันก่อนหน้ำ มำจำกบริ ษทั ได้เน้นกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยภำยในองค์กรอย่ำงรอบคอบระมัดระวัง อำทิ กำรลดกำรจัด
กิจกรรมภำยในบริ ษทั กำรลดกำรเช่ำพื้นที่ออฟฟิ ศ และลดค่ำใช้จ่ำยอื่นตำมควำมเหมำะสม เป็ นต้น
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
ต้นทุนทำงกำรเงิน ประกอบด้วย ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ธนำคำร ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงิ นและดอกเบี้ ยจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ (TFRS16) เป็ นต้น ในไตรมำสที่ 4/2563 บริ ษทั มีตน้ ทุนทำงกำรเงิน 2.63 ล้ำนบำท
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ลดลง 2.02 ล้ำนบำทหรื อร้อยละ 7.07 จำกไตรมำสเดียวกันก่อนหน้ำ และลดลง 0.12 ล้ำนบำทหรื อร้อยละ 4.36 จำกไตรมำส
ที่ผำ่ น
สำหรับปี 2563 บริ ษทั มีตน้ ทุนทำงกำรเงิน 11.01 ล้ำนบำท ลดลง 1.88 ล้ำนบำทหรื อร้อยละ 14.58 จำกปี เดียวกัน
ก่อนหน้ำ ส่ วนใหญ่เป็ นดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินเนื่ องจำกบริ ษทั ได้รับอัตรำดอกเบี้ยที่ลดลงอยูท่ ี่ 3.20%-3.50% (เดิม
3.58%-3.85%) แม้วำ่ บริ ษทั จะมีกำรลงทุนรถโดยสำรของบริ ษทั อย่ำงต่อเนื่องก็ตำม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั มียำนพำหนะภำยใต้สัญญำเช่ ำกำรเงิ นคงเหลื อจำนวน 198 คัน โดยสัญญำจะ
ทยอยผ่อนชำระครบกำหนดดังนี้ ปี 2564 จำนวน 41 คัน, ปี 2565 จำนวน 57 คัน, ปี 2566 จำนวน 61 คัน, ปี 2567 จำนวน 18
คัน และปี 2568 จำนวน 21 คันตำมลำดับ โดยมีรถโดยสำรของบริ ษทั จำนวนทั้งสิ้น 347 คัน (ปี 2562 จำนวน 320 คัน)
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงิ นได้ ประกอบด้วย ภำษีเงิ นได้นิติบุคคล (ภงด. 50) และภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี อำทิ สำรอง
ผลประโยชน์พนักงำน ผลขำดทุนทำงภำษี (ภงด. 50) และผลกระทบทำงบัญชีและภำษีตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินและค่ำซำก
เป็ นต้น ในไตรมำสที่ 4/2563 บริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 1.60 ล้ำนบำท ลดลง 0.12 ล้ำนบำทหรื อร้อยละ 6.98 จำกไตรมำส
เดียวกันก่อนหน้ำ และลดลง 0.10 ล้ำนบำทหรื อร้อยละ 5.88 จำกไตรมำสที่ผ่ำน และสำหรับปี 2563 บริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยภำษี
เงินได้ 4.00 ล้ำนบำท ลดลง 3.89 ล้ำนบำทหรื อร้อยละ 49.30 จำกปี เดียวกันก่อนหน้ำ มำจำกกำไรทำงบัญชีที่ลดลงและกำรใช้
สิ ทธิทำงภำษีที่เพิ่มขึ้น
กำไรสุ ทธิและอัตรำกำไรสุ ทธิ
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ในไตรมำสที่ 4/2563 บริ ษทั มีกำไรสุทธิ 9.80 ล้ำนบำทและอัตรำกำไรสุทธิ 9.36% ลดลง 0.94 ล้ำนบำทหรื อร้อยละ
8.75 จำกไตรมำสเดียวกันก่อนหน้ำ และลดลง 0.20 ล้ำนบำทหรื อร้อยละ 2.00 จำกไตรมำสที่ผำ่ น และสำหรับปี 2563 บริ ษทั
มีบริ ษทั มีกำไรสุ ทธิ 28.75 ล้ำนบำทและอัตรำกำไรสุ ทธิ 7.34% ลดลง 18.07 ล้ำนบำทหรื อร้อยละ 38.59 จำกปี เดียวกันก่อน
หน้ำ มำจำกผลกระทบจำกสถำนกำรณ์แพร่ ระบำดโควิค-19 ข้ำงต้น ซึ่งทำให้บริ ษทั ต้องมีมำตรกำรรักษำสภำพคล่องของกำร
ดำเนิ นงำน ลดค่ำใช้จ่ำยที่ไม่จำเป็ นในทุกด้ำน เพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรควบคุมต้นทุนกำรให้บริ กำรและมุ่งเน้นกำรพัฒนำ
ระบบบริ หำรจัดกำรเดินรถอย่ำงมีประสิ ทธิภำพยิง่ ขึ้น ซึ่งบริ ษทั คำดว่ำปี 2564 ทิศทำงกำไรสุทธิของบริ ษทั ที่เพิ่มขึ้น
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