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 เลขที ่ATP30 22/2564       
                                                                         11 พฤศจิกำยน 2564 

 
เร่ือง ค ำอธิบำยและบทวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 2564  
 
เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย: รำยงำนและงบกำรเงินโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
 

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

(หน่วย: ล้านบาท) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งวดสามเดอืน (ก.ค. - ก.ย.) งวดเก้าเดอืน (ม.ค. - ก.ย.) 

ไตรมาส 
2564 

ไตรมาส 
2563 

เพิม่ขึน้ / 
(ลดลง) 

ร้อยละ ปี 2564 ปี 2563 เพิม่ขึน้ / 
(ลดลง) 

ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 134.01 96.75 37.26 38.51% 353.62 286.54 67.07 23.41% 
ตน้ทุนกำรให้บริกำร (104.74) (74.25) (30.48) 41.05% (280.57) (223.03) (57.54) 25.80% 
ก าไรขั้นต้น 29.27 22.50 6.78 30.13%  73.05 63.51 9.54 15.02% 

รำยไดอ่ื้น 1.38 0.19 1.19 626.30% 1.66 0.47 1.19 250.42% 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (11.50) (8.27) (3.23) 39.04% (36.24) (32.82) (3.42) 10.41% 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (4.08) (2.74) (1.33) 48.64% (9.89) (8.38) (1.51) 18.07% 
กลบัรำยกำร (ขำดทุนดำ้น
เครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน) 

- 0.02 (0.02) (100.00%) 0.16 (1.44) 1.60 (110.75%) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (2.55) (1.69) (0.86) 50.95% (4.96) (2.40) (2.57) 107.21% 
ก าไรส าหรับงวด 12.52 10.00 2.52 25.16% 23.78 18.95 4.83 25.47% 

อตัราก าไรขั้นต้น 21.84% 23.25%   20.66% 22.16%   

อตัราก าไรสุทธิ 9.25% 10.32%   6.69% 6.60%   

 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งวดสามเดอืน การเปลีย่นแปลงจาก Q2/2564 

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

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 134.01 109.25 110.35 104.55 96.75 24.76 22.67% 
ตน้ทุนกำรให้บริกำร (104.74) (92.50) (83.33) (79.96) (74.25) (12.24) 13.24% 
ก าไรขั้นต้น 29.27 16.75 27.02 24.59 22.50 12.52 74.75% 
รำยไดอ่ื้น 1.38 0.17 0.11 0.16 0.19 1.20 688.42% 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (11.50) (12.27) (12.47) (10.72) (8.27) (0.77) (6.28%) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (4.08) (3.10) (2.71) (2.64) (2.74) (0.98) 31.50% 
กลบัรำยกำร (ขำดทุนดำ้นเครดิตท่ี
คำดวำ่จะเกิดข้ึน) 

- - 0.16 - 0.02 - - 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (2.55) (0.11) (2.30) (1.61) (1.69) (2.45) 2,265.34% 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งวดสามเดอืน การเปลีย่นแปลงจาก Q2/2564 

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

ก าไรส าหรับงวด 12.52 1.45 9.81 9.80 10.00 11.07 764.52% 

อตัราก าไรขั้นต้น 21.84% 15.33% 24.49% 23.52% 23.25%   

อตัราก าไรสุทธิ 9.25% 1.32% 8.88% 9.36% 10.32%   

 
รายได้จากการให้บริการ 

บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรไตรมำส 3/2564 เท่ำกบั 134.01 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 37.26 ลำ้นบำท หรือ 38.51% จำกไตร
มำส 3/2563 และส ำหรับงวดเกำ้เดือนเท่ำกบั 353.62 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 67.07 ลำ้นบำท หรือ 23.41% จำกงวดเกำ้เดือนของปีก่อนหนำ้ 
มำจำกลูกคำ้กลบัมำใชบ้ริกำรตำมปกติ อีกทั้งบริษทัไดใ้ห้บริกำรลูกคำ้รำยใหญ่ในเดือนกรกฎำคม 2564 ดว้ยรถโดยสำรจ ำนวน 70 
คนัและกำรให้บริกำรในกำรบริหำรจดักำรรถยนตไ์ฟฟ้ำกบัทำงบจ. อีวีมี พลสั ในเดือนสิงหำคม 2564 ท่ีผ่ำนมำ ส่งผลให้บริษทัมี
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรเพ่ิมข้ึน ซ่ึงในไตรมำส 4/2564 จะเร่ิมให้บริกำรในกำรบริหำรจดักำรรถมินิบสัไฟฟ้ำ (E-Bus) กบัทำงบจ. 
อรุณ พลสั ในเดือนตุลำคม 2564 อีกทั้งด ำเนินกำรท ำสญัญำกบัลูกคำ้รำยใหม่จ ำนวน 2 รำยและต่อสญัญำกบัลูกคำ้ 1 รำย ซ่ึงจะใชร้ถ
โดยสำรให้บริกำรประมำณ 77 คนั เร่ิมให้บริกำรในเดือนธนัวำคม 2564 และเดือนมกรำคม 2565 ภำพรวมเห็นไดว้ำ่บริษทัสำมำรถ
ขยำยกำรเติบโตอยำ่งต่อเน่ืองและมีควำมพร้อมส ำหรับกำรน ำรถโดยสำรไฟฟ้ำมำใชใ้นธุรกิจหลกัอนำคตต่อไป 
 
ก าไรขั้นต้นและอตัราก าไรขั้นต้น 

  
  บริษทัมีก ำไรขั้นตน้ไตรมำส 3/2564 เท่ำกบั 29.27 ลำ้นบำทหรืออตัรำก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 21.84%  เพ่ิมข้ึน 6.78 ลำ้นบำท
หรือ 30.13% จำกไตรมำส 3/2563 ท่ีมีก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 22.50 ลำ้นบำทหรืออตัรำก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 23.25% และส ำหรับงวดเกำ้
เดือนมีก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 73.05 ลำ้นบำทหรืออตัรำก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 20.66% เพ่ิมข้ึน 9.54 ลำ้นบำทหรือ 15.02% จำกงวดเกำ้เดือน
ของปีก่อน ท่ีมีก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 63.51 ลำ้นบำทหรืออตัรำก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 22.16% ผลมำจำกรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรท่ีเพ่ิมข้ึน 
ส่วนอตัรำก ำไรขั้นตน้ท่ีลดลงเน่ืองจำกไตรมำส 2/2564 ในกำรจดัเตรียมรถโดยสำรใหก้บัลูกคำ้รำยใหญ่เป็นช่วงวิกฤตทำงเศรษฐกิจ 
อุทกภยัและสถำนกำรณ์โควคิ-19 ท ำใหต้อ้งใชร้ะยะเวลำกำรด ำเนินกำรท่ีเก่ียวขอ้งนำนกวำ่ปกติ ซ่ึงทำงบริษทัตอ้งรับภำระค่ำใชจ่้ำย
ท่ีเกิดข้ึนล่วงหนำ้ อำทิ ค่ำด ำเนินกำรรถโดยสำรใหม่ บุคลำกร ค่ำน ้ ำมนั ค่ำเบ้ียประกนัภยัและค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรปรับปรุงสภำพ 
เป็นตน้ จึงท ำใหต้น้ทุนค่ำบริกำรสูงข้ึนก่อนใหบ้ริกำรลูกคำ้ในไตรมำส 3/2564 อีกทั้งรำคำน ้ ำมนัดีเซลเฉล่ียท่ีมีควำมผนัผวนเพ่ิมข้ึน
ประมำณ 5 บำทต่อลิตรเม่ือเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกบัปีก่อน  
 
รายได้อืน่ 
  รำยไดอ่ื้นประกอบดว้ย ดอกเบ้ียรับจำกเงินฝำกธนำคำร ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น รำยรับจำกกำรบริหำรจดักำร GPS 
ใหก้บัรถร่วม เงินรับคืนกองทุนส ำหรับเล้ียงชีพพนกังำนลำออกและกำรขำยอะไหล่ท่ีเส่ือมสภำพ เป็นตน้ บริษทัมีรำยไดอ่ื้นไตรมำส 
3/2564 เท่ำกบั 1.38 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 1.19 ลำ้นบำท หรือ 626.30% จำกไตรมำส 3/2563 มำจำกบริษทัไดรั้บเงินจำกโครงกำรเยียวยำ
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นำยจำ้งและผูป้ระกนัตนมำตรำ 33 ในประเภทกิจกำรท่ีไดรั้บผลกระทบจำกมำตรกำรของรัฐในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเขม้งวดเป็น
ระยะเวลำ 2 เดือนจ ำนวน 1.20 ลำ้นบำท   
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรไตรมำส 3/2564 เท่ำกบั 11.50 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 3.23 ลำ้นบำท หรือ 39.04% จำกไตรมำส 
3/2563 และส ำหรับงวดเกำ้เดือนเท่ำกบั 36.24 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 3.42 ลำ้นบำท หรือ 10.41% จำกงวดเกำ้เดือนของปีก่อนหนำ้ มำจำก
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัเงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำนตำมกำรปรับเพ่ิมของก ำลงัคนตำมกำรขยำยกำรใหบ้ริกำรของ
บริษทั 
 
ต้นทุนทางการเงนิ 

 ตน้ทุนทำงกำรเงิน ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร ดอกเบ้ียเงินกูย้มืธนำคำร ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน
และดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำ (TFRS16) เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัมีตน้ทุนทำงกำรเงินไตรมำส 3/2564 เท่ำกบั 4.08 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 1.33 ลำ้น
บำท หรือ 48.64% จำกไตรมำส 3/2563 และส ำหรับงวดเกำ้เดือนเท่ำกบั 9.89 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 1.51 ลำ้นบำท หรือ 18.07% จำกงวด
เกำ้เดือนของปีก่อนหน้ำ โดยมีอตัรำดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินท่ีไดรั้บล่ำสุดในปี 2564 อยู่ท่ี 2.57% (ปี 2563 เท่ำกบั 3.20% - 
3.50%) ซ่ึงแนวโนม้ในอนำคตอตัรำดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินจะไดรั้บลดลง 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือน ปี 2564 ตน้ทุนทำงกำรเงินเพ่ิมข้ึนมำจำกกำรลงทุนรถโดยสำรใหม่จ ำนวน 99 คนัในรูปแบบกำรท ำ
สญัญำเช่ำกำรเงินทั้งจ ำนวน รวมสญัญำเช่ำกำรเงินทั้งส้ิน 264 คนั โดยทยอยผอ่นช ำระครบก ำหนดในเดือนตุลำคมถึงเดือนธนัวำคม
จ ำนวน 8 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) ผลกระทบทำงบญัชีและภำษีตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินและค่ำซำก และสญัญำเช่ำ (TFRS16) 
เป็นตน้ บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดไ้ตรมำส 3/2564 เท่ำกบั 2.55 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 0.86 ลำ้นบำท หรือ 50.95% จำกไตรมำส 3/2563 
และส ำหรับงวดเกำ้เดือนเท่ำกบั 4.96 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 2.57 ลำ้นบำท หรือ 107.21%จำกงวดเกำ้เดือนของปีก่อนหนำ้ ส ำหรับงวดเกำ้
เดือนปี 2564 มียอดประกอบดว้ยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวำ่งกำลจ ำนวน 0.13 ลำ้นบำทและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจ ำนวน 4.83 
ลำ้นบำทซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจำกผลกระทบทำงบญัชีและภำษีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและค่ำซำกเพ่ิมข้ึนเน่ืองจำกมีกำรลงทุนในรถ
โดยสำรใหม่ 
 
ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 
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บริษทัมีก ำไรสุทธิไตรมำส 3/2564 เท่ำกบั 12.52 ลำ้นบำทหรืออตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบั 9.25%  เพ่ิมข้ึน 2.52 ลำ้นบำทหรือ 
25.16% จำกไตรมำส 3/2563 ท่ีมีก ำไรสุทธิท่ำกบั 10.00 ลำ้นบำทหรืออตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบั 10.32% และส ำหรับงวดเกำ้เดือนมีก ำไร 
สุทธิเท่ำกบั 23.78 ลำ้นบำทหรืออตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบั 6.69% เพ่ิมข้ึน 4.83 ลำ้นบำทหรือ 25.47% จำกงวดเกำ้เดือนของปีก่อน ท่ีมี
ก ำไรสุทธิเท่ำกบั 18.95 ลำ้นบำทหรืออตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบั 6.60% จำกกรำฟแสดงใหเ้ห็นวำ่ในไตรมำส 3/2564 บริษทัไดมี้ผลกำร
ด ำเนินงำนท่ีดีข้ึน ส่วนอตัรำก ำไรสุทธิท่ีลดลงสำเหตุมำจำกตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรเพ่ิมข้ึนตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ 

  
งบแสดงฐานะการเงนิ 
 

  
 
 
 
 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 มีกำรเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

สินทรัพยร์วมเท่ำกบั 1,035.16 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 213.98 ลำ้นบำท หรือ 26.06% มำจำกบริษทัไดรั้บเงินเพ่ิมทุนของบุคคล
ในวงจ ำกดั (PP) ไดแ้ก่ บจ. โตโยตำ้ ทูโช ไทย โฮลด้ิงส์ จ ำนวน 64.35 ลำ้นบำท (จ ำนวนหุ้น 65.00 ลำ้นหุ้น) และกำรลงทุนในรถ
โดยสำรใหม่จ ำนวน 99 คนั (ประกอบดว้ย รถบสั 46 คนั, รถมินิบสั 4 คนัและรถตู ้49 คนั) มูลค่ำสุทธิ 214.45 ลำ้นบำท โดยท ำสญัญำ
เช่ำกำรเงินคงเหลือจ ำนวน 216.68 ลำ้นบำทสอดคลอ้งกบัหน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึน 146.32 ลำ้นบำทหรือ 36.52% ซ่ึงในระหวำ่งงวดมีกำร
ช ำระค่ำงวดจ ำนวน 94.43 ลำ้นบำท และส่วนของผูถื้อหุน้รวมเพ่ิมข้ึน 67.66 ลำ้นบำทหรือ 16.09% มำจำกกำรเพ่ิมทุนและกำรผลกำร
ด ำเนินงำนท่ีดีข้ึนของบริษทั  

รถโดยสำรของบริษทัจ ำนวน 446 คนัประกอบดว้ย รถบสัจ ำนวน 257 คนั รถมินิบสัจ ำนวน 42 คนั รถตูจ้  ำนวน 140 คนั
และรถตูว้ไีอพีจ ำนวน 7 คนั  
 
 
              จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

  ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 

 (นำยปิยะ เตชำกลู) 
  กรรมกำรผูจ้ดักำร 

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

รวมสินทรัพย ์ 1,035,155,171 821,178,504 213,976,667 26.06% 
รวมหน้ีสิน (547,000,918) (400,682,133) (146,318,785) 36.52% 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ (488,154,253) (420,496,371) (67,657,882) 16.09% 


