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 เลขที ่ATP30 19/2564       
                                                                         11 สิงหำคม 2564 

 
เร่ือง ค ำอธิบำยและบทวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร ส ำหรับไตรมำส 2 ปี 2564  
 
เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย: รำยงำนและงบกำรเงินโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ขอเรียนช้ีแจงผลกำรด ำเนินงำนโดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินของบริษทัส ำหรับ
งวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 โดยมีรำยละเอียดเพ่ิมเติม ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ล้านบาท) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งวดสามเดอืน (เม.ย. - มิ.ย.) งวดหกเดอืน (ม.ค. - ม.ิย.) 

ไตรมาส 
2564 

ไตรมาส 
2563 

เพิม่ขึน้ / 
(ลดลง) 

ร้อยละ ปี  2564 ปี 2563 เพิม่ขึน้ / 
(ลดลง) 

ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 109.25 86.79 22.46 25.87% 219.60 189.79 29.81 15.71% 
ตน้ทุนกำรให้บริกำร (92.50) (67.28) (25.22) 37.49% (175.83) (148.78) (27.05) 18.18% 
ก าไรขั้นต้น 16.75 19.52 (2.77) (14.17%) 43.78 41.02 2.76 6.73% 
รำยไดอ่ื้น 0.17 0.21 (0.03) (16.60%) 0.29 0.29 - - 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (12.27) (12.45) 0.18 (1.47%) (24.74) (24.55) (0.19) 0.76% 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (3.10) (2.87) (0.24) 8.20% (5.81) (5.63) (0.18) 3.17% 
กลบัรำยกำร (ขำดทุนดำ้นเครดิต
ท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน) 

- (0.84) 0.84 (100.00%) 0.16 (1.47) 1.62 (110.58%) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (0.11) (0.07) (0.04) 49.74% (2.41) (0.70) (1.71) 242.75% 
ก าไรส าหรับงวด 1.45 3.49 (2.04) (58.53%) 11.26 8.95 2.31 25.82% 

อตัราก าไรขั้นต้น 15.33% 22.49%   19.93% 21.61%   

อตัราก าไรสุทธิ 1.32% 4.01%   5.12% 4.71%   

 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งวดสามเดอืน การเปลีย่นแปลงจาก Q1/2564 

Q2/2564 Q1/2564 Q4/2563 Q3/2563 Q2/2563 Q1/2563 ล้านบาท ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 109.25 110.35 104.55 96.75 86.79 103.00 (1.11) (1.00%) 
ตน้ทุนกำรให้บริกำร (92.50) (83.33) (79.96) (74.25) (67.28) (81.50) (9.16) 11.00% 
ก าไรขั้นต้น 16.75 27.02 24.59 22.50 19.52 21.50 (10.27) (38.01%) 

รำยไดอ่ื้น 0.17 0.11 0.16 0.19 0.21 0.08 0.06 57.32% 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (12.27) (12.47) (10.72) (8.27) (12.45) (12.10) 0.20 (1.63%) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (3.10) (2.71) (2.64) (2.74) (2.87) (2.77) (0.39) 14.50% 
กลบัรำยกำร (ขำดทุนดำ้นเครดิตท่ี
คำดวำ่จะเกิดข้ึน) 

- 0.16 - 0.02 (0.84) (0.62) (0.16) (100.00%) 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งวดสามเดอืน การเปลีย่นแปลงจาก Q1/2564 

Q2/2564 Q1/2564 Q4/2563 Q3/2563 Q2/2563 Q1/2563 ล้านบาท ร้อยละ 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (0.11) (2.30) (1.61) (1.69) (0.07) (0.63) 2.19 (95.30%) 
ก าไรส าหรับงวด 1.45 9.81 9.80 10.00 3.49 5.45 (8.36) (85.23%) 

อตัราก าไรขั้นต้น 15.33% 24.49% 23.52% 23.25% 22.49% 20.87%   

อตัราก าไรสุทธิ 1.32% 8.88% 9.36% 10.32% 4.01% 5.29%   

 
รายได้จากการให้บริการ 

บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรไตรมำสท่ี 2/2564 เท่ำกบั 109.25 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 22.46 ลำ้นบำท หรือ 25.87% จำกไตร
มำสท่ี 2/2563 และส ำหรับงวดหกเดือนเท่ำกบั 219.60 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 29.81 ลำ้นบำท หรือ 15.71% จำกงวดหกเดือนของปีก่อน
หนำ้ มำจำกกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้รำยเดิมและลูกคำ้รำยใหม่เพ่ิมข้ึน ถึงแมว้ำ่กำรแพร่ระบำดของโรคโควดิระลอกใหม่ท่ีเร่ิมตั้งแตเ่ดือน
เมษำยนมีกำรระบำดเพ่ิมข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง แต่เน่ืองดว้ยทำงลูกคำ้มีแผนกำรรับมือท่ีดีข้ึนจำกเดิมท ำใหย้งัสำมำรถด ำเนินธุรกิจไดป้กติ 
แต่ยงัไม่ไดก้ลบัมำประกอบกิจกำรไดเ้ตม็ประสิทธิภำพ 

อีกทั้งแนวโนว้รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรไตรมำสท่ี 3/2564 คำดวำ่จะมีรำยไดเ้พ่ิมข้ึนเน่ืองจำกเร่ิมใหบ้ริกำรกบับริษทั มิตซู
บิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต-้พำร์ท จ ำกดั ตั้งอยูท่ี่เขตอุตสำหกรรมสยำมอีสเทิร์น จงัหวดัระยองจ ำนวนรถโดยสำรประมำณ 70 คนั เม่ือ
วนัท่ี 1 ก.ค. 2564 และกำรใหบ้ริกำร บริหำรส่วนกำรปฏิบติักำรในธุรกิจใหเ้ช่ำรถยนตไ์ฟฟ้ำ กบัทำง บริษทั อีว ีมีพลสั จ ำกดั (EVme 
plus) ท่ีเร่ิมใหบ้ริกำรเม่ือวนัท่ี 1 ส.ค. 2564 น้ีจะท ำใหบ้ริษทัขยำยกำรเติบโตเพ่ิมข้ึน 
 
ก าไรขั้นต้นและอตัราก าไรขั้นต้น  
 
 

  
 
 
 
 
 
  บริษทัมีก ำไรขั้นตน้ไตรมำสท่ี 2/2564 เท่ำกบั 16.75 ลำ้นบำทหรืออตัรำก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 15.33%  ลดลง 2.77 ลำ้นบำท
หรือ 14.17% จำกไตรมำสท่ี 2/2563 ท่ีมีก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 19.52 ลำ้นบำทหรืออตัรำก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 22.49% และส ำหรับงวดหก
เดือนก ำไรขั้นตน้ เท่ำกบั 43.78 ลำ้นบำทหรืออตัรำก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 19.93%  เพ่ิมข้ึน 2.76 ลำ้นบำทหรือ 6.73% จำกงวดหกเดือน
ของปีก่อน ท่ีมีก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 41.02 ลำ้นบำทหรืออตัรำก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 21.61% มำจำกตน้ทุนกำรให้บริกำรท่ีเพ่ิมข้ึนของ
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรเตรียมรถโดยสำร บุคลำกร เช้ือเพลิง และค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรปรับปรุงสภำพรถเก่ำเพื่อรองรับกำรใหบ้ริกำร
แก่ลูกคำ้ในไตรมำสถดัไป  
  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรไตรมำสท่ี 2/2564 เท่ำกบั 12.27 ลำ้นบำท ลดลง 0.18 ลำ้นบำท หรือ 1.47% จำกไตรมำสท่ี 
2/2563 และส ำหรับงวดหกเดือนเท่ำกบั 24.74 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 0.19 ลำ้นบำท หรือ 0.76% จำกงวดหกเดือนของปีก่อนหนำ้  
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ต้นทุนทางการเงนิ 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร ดอกเบ้ียเงินกูย้มืธนำคำร ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน

และดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำ (TFRS16) เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัมีตน้ทุนทำงกำรเงินไตรมำสท่ี 2/2564 เท่ำกบั 3.10 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 0.24 
ลำ้นบำท หรือ 8.20% จำกไตรมำสท่ี 2/2563 และส ำหรับงวดหกเดือนเท่ำกบั 5.81 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 0.18 ลำ้นบำท หรือ 3.17% จำก
งวดหกเดือนของปีก่อนหน้ำ โดยมีอตัรำดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินท่ีไดรั้บในปี 2564 อยู่ท่ี 2.57% - 3.60% ( ปี 2563 เท่ำกบั 
3.20% - 3.50%)  
 ส ำหรับงวดหกเดือน ปี 2564 บริษทัมีตน้ทุนทำงกำรเงินเพ่ิมข้ึนมำจำกกำรลงทุนรถโดยสำรใหม่จ ำนวน 99 คนัในรูปแบบ
กำรท ำสัญญำเช่ำกำรเงินทั้งจ ำนวน รวมสัญญำเช่ำกำรเงินทั้งส้ิน 273 คนั โดยทยอยผ่อนช ำระครบก ำหนด งวดหกเดือนหลงัจ ำนวน 
17 คนั ปี 2565 จ ำนวน 57 คนั ปี 2566 จ ำนวน 61 คนั ปี 2567 จ ำนวน 18 คนั ปี 2568 จ ำนวน 74 คนั และ ปี 2569 จ ำนวน 46 คนั 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ประกอบดว้ย ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ภงด. 50) และภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี อำทิ ส ำรองผลประโยชน์
พนกังำน ผลขำดทุนทำงภำษี (ภงด. 50) ผลกระทบทำงบญัชีและภำษีจำกสญัญำเช่ำทำงกำรเงินและค่ำซำก และสญัญำเช่ำ (TFRS16) 
เป็นตน้ บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดไ้ตรมำสท่ี 2/2564 เท่ำกบั 0.11 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 0.04 ลำ้นบำท หรือ 49.74% จำกไตรมำสท่ี 
2/2563 และส ำหรับงวดหกเดือนเท่ำกบั 2.41 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 1.71 ลำ้นบำท หรือ 242.75% จำกงวดหกเดือนของปีก่อนหนำ้ มำจำก
ผลกระทบทำงบญัชีและภำษีตำมสญัญำเช่ำกำรเงินและค่ำซำกเพ่ิมข้ึนเน่ืองจำกมีกำรลงทุนในรถโดยสำรใหม่ 
 
ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 

 
  

บริษทัมีก ำไรสุทธิไตรมำสท่ี 2/2564 เท่ำกบั 1.45 ลำ้นบำทหรืออตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบั 1.32%  ลดลง 2.04 ลำ้นบำทหรือ 
58.53% จำกไตรมำสท่ี 2/2563 ท่ีมีก ำไรสุทธิท่ำกบั 3.49 ลำ้นบำทหรืออตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบั 4.01% โดยสำเหตุหลกัเกิดจำกค่ำใชจ่้ำย
ในกำรจดัเตรียมรถและบุคลำกรในกำรให้บริกำรเพ่ิมข้ึนในไตรมำสถดัไป และส ำหรับงวดหกเดือน ก ำไรสุทธิเท่ำกบั 11.26 ลำ้น
บำทหรืออตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบั 5.12%  เพ่ิมข้ึน 2.31 ลำ้นบำทหรือ 25.82% จำกงวดหกเดือนของปีก่อนท่ีมีก ำไรสุทธิเท่ำกบั 8.95 
ลำ้นบำทหรืออตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบั 4.71%   
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งบแสดงฐานะการเงนิ 
 

  
 
 
 
 
ณวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 มีกำรเปล่ียนแปลงจำก 31 ธนัวำคม 2563 ดงัน้ี 

สินทรัพยร์วมเท่ำกบั 1,048.55 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 227.37 ลำ้นบำท หรือ 27.69% มำจำกบริษทัไดรั้บเงินเพ่ิมทุนของบุคคล
ในวงจ ำกดั (PP) ไดแ้ก่ บริษทั โตโยตำ้ ทูโช ไทย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั จ ำนวน 64.35 ลำ้นบำท และกำรลงทุนในรถโดยสำรใหม่จ ำนวน 99 
คนัมูลค่ำ 222.78 ลำ้นบำท โดยท ำสัญญำเช่ำกำรเงินมูลค่ำ 215.26 ลำ้นบำทและในระหวำ่งงวดมีกำรจ่ำยช ำระคืนหน้ีสินตำมสัญญำ
เช่ำกำรเงินจ ำนวน 60.28 ลำ้นบำทจึงท ำใหห้น้ีสินรวมเพ่ิมข้ึน 172.24 ลำ้นบำทหรือ 42.99%  และส่วนของผูถื้อหุน้รวมเพ่ิมข้ึน 55.14 
ลำ้นบำทหรือ 13.11% มำจำกกำรเพ่ิมทุนท่ีไดก้ล่ำวขำ้งตน้ 

รถโดยสำรให้บริกำรของบริษทัจ ำนวน 446 คนัประกอบดว้ย รถบสัจ ำนวน 257 คนั รถมินิบสัจ ำนวน 42 คนั รถตูจ้  ำนวน 
140 คนัและรถตูว้ไีอพีจ ำนวน 7 คนั  
  
 
              จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

  ขอแสดงควำมนบัถือ 
 

 (นำยปิยะ เตชำกลู) 
  กรรมกำรผูจ้ดักำร 

รายการ  30 ม.ิย. 2564 31 ธ.ค. 2563 การเปลีย่นแปลง ร้อยละ 

รวมสินทรัพย ์ 1,048,552,316 821,178,504 227,373,812 27.69% 
รวมหน้ีสิน (572,919,061) (400,682,133) (172,236,928) 42.99% 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ (475,633,255) (420,496,371) (55,136,884) 13.11% 


