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 เลขที่ ATP30 3/2565       
                                                                         22 กุมภำพนัธ์ 2565 

 
เร่ือง ค ำอธิบำยและบทวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย: รำยงำนและงบกำรเงินโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ขอเรียนช้ีแจงผลกำรด ำเนินงำนโดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินของบริษทัส ำหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 โดยมีรำยละเอียดเพ่ิมเติม ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม กำร

เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ 

2564 2563 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 493.80 391.09 102.71 26.26% 
ตน้ทุนกำรให้บริกำร 392.48 302.99 89.49 29.54% 
ก ำไรขั้นต้น 101.32 88.10 13.22 15.01% 
รำยไดอ้ื่น 1.78 0.64 1.14 178.13% 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 49.33 43.54 5.79 13.30% 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 13.74 11.01 2.73 24.80% 
กลบัรำยกำร (ขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น) (0.16) 1.44 (1.60) (111.11%) 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ 7.07 4.00 3.07 76.75% 
ก ำไรส ำหรับปี 33.12 28.75 4.37 15.20% 

อัตรำก ำไรขั้นต้น 20.52% 22.53%   

อัตรำก ำไรสุทธ ิ 6.68% 7.34%   
 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งวดสำมเดือน กำรเปลี่ยนแปลงจำก Q3/2564 

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

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 140.19 134.01 109.25 110.35 104.55 6.18 4.61% 
ตน้ทุนกำรให้บริกำร 111.91 104.74 92.50 83.33 79.96 7.17 6.85% 
ก ำไรขั้นต้น 28.28 29.27 16.75 27.02 24.59 (0.99) (3.38%) 
รำยไดอ่ื้น 0.12 1.38 0.17 0.11 0.16 (1.26) (91.30%) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 13.09 11.50 12.27 12.47 10.72 1.59 13.83% 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 3.85 4.08 3.10 2.71 2.63 (0.23) (5.64%) 
กลบัรำยกำร (ขำดทุนดำ้นเครดิตท่ี
คำดว่ำจะเกิดขึ้น) 

- - - (0.16) - - - 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 2.11 2.55 0.11 2.30 1.61 (0.44) (17.25%) 
ก ำไรส ำหรับงวด 9.35 12.52 1.44 9.81 9.79 (3.17) (25.32%) 
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งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งวดสำมเดือน กำรเปลี่ยนแปลงจำก Q3/2564 

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

อัตรำก ำไรขั้นต้น 20.17% 21.84% 15.33% 24.49% 23.52%   

อัตรำก ำไรสุทธิ 6.66% 9.25% 1.32% 8.88% 9.35%   

 
บทสรุปภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 
 ในปี 2564 ภำยใตค้วำมทำ้ทำ้ยท่ีเกิดขึ้นจำกกำรแพร่ระบำดของโควิค-19 ท ำให้บริษทัตอ้งวำงแผนกลยทุธ์ทำงธุรกิจท่ีรัดกมุ
ดว้ยควำมระมดัระวงั เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและเสริมสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงมัน่คงและยัง่ยืน ในปี 2564 บริษทัสำมำรถ
สร้ำงรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรท่ีเพ่ิมขึ้นโดยมีลูกคำ้รำยใหม่จ ำนวน 12 รำยและมีกำรลงทุนรถโดยสำรใหม่จ ำนวน 169 คนั ซ่ึงถือเป็น
กำรซ้ือรถโดยสำรจ ำนวนมำกท่ีสุดจำกอดีตท่ีผำ่นมำ เพ่ือให้บริกำรแก่ลูกคำ้ท่ีเพ่ิมขึ้นในไตรมำส 2 จ ำนวน 65 คนัและเร่ิมรับรู้รำยได้
ในไตรมำส 3 เป็นตน้มำ และจ ำนวน 77 คนัในไตรมำส 4 เพ่ือให้บริกำรแก่ลูกคำ้ในไตรมำส 4 และตน้ปี 2565 โดยในกำรจดัเตรียม
รถโดยสำรดงักล่ำวท ำให้มีค่ำใชจ้่ำยท่ีเพ่ิมขึ้นในไตรมำส 2 และไตรมำส 4 ของปี 2564 และในปี 2564 รำคำน ้ ำมนัดีเซลเฉล่ียทั้งปีมี
ควำมผนัผวนเพ่ิมขึ้นประมำณ 6 บำทต่อลิตรเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน จำกปัจจยัดงักล่ำวท ำให้ผลประกอบกำรมีอตัรำกำรท ำก ำไร
ขั้นตน้ลดลง จึงท ำให้บริษทัตอ้งปรับแผนกลยุทธ์ส ำหรับปี 2565 ในกำรลดตน้ทุนบริกำร กำรน ำเทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
บริหำรจดักำรกระบวนกำรเดินรถ กำรขยำยพ้ืนท่ีกำรให้บริกำรในนิคมอุตสำหกรรมภำคกลำงจำกเครือข่ำยพนัธมิตร และกำรต่อ
ยอดในกำรบริหำรจัดกำรรถไฟฟ้ำท่ีมีแนวโน้มท่ีดีท่ีจะช่วยเสริมสร้ำงกำรเติบโตในอนำคตอีกด้วย ซ่ึงคำดว่ำจะท ำให้ผลกำร
ด ำเนินงำนปีน้ีสำมำรถเติบโตไดต้ำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้
 
กำรพฒันำกำรที่ส ำคัญส ำหรับปี 2564 
▪ บริษทัมีกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) คือบริษทั โตโยตำ้ ทูโช ไทย 

โฮลดิ้งส์ จ ำกดั ท่ีร่วมเป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจ จ ำนวน 65.00 ลำ้นหุ้นหรือ 9.53% ในรำคำเสนอขำย 0.99 บำทต่อหุ้น เป็น
จ ำนวนเงินทั้งส้ิน 64.35 ลำ้นบำท ซ่ึงไดรั้บเงินเม่ือวนัท่ี 8 มีนำคม 2564 ทั้งจ ำนวนแลว้ และไดรั้บกำรอนุมติัเป็นหลกัทรัพย์
ในตลำดฯ Mai เม่ือวนัท่ี 18 มีนำคม 2564  

▪ บริษทัไดแ้ต่งตั้งกรรมกำรบริษทั 1 ท่ำนจำกบริษทั โตโยตำ้ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จ ำกดั ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
▪ บริษทัไดมี้ประกำศจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2563 ในอตัรำหุ้นละ 0.03 บำท รวมทั้งส้ิน 20.50 ลำ้นบำทหรือ 74.95 % ของ

ก ำไรหลงักำรหกัเงินทุนส ำรองตำมกฎหมำยแลว้ โดยจ่ำยเงินปันผลเม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 
▪ บริษัทได้ซ้ือท่ีดินและสร้ำงอำคำรส ำนักงำนท่ีต ำบลบำงนำง อ ำเภอพำนทอง จังหวดัชลบุรี โดยได้จดทะเบียนเป็น

ส ำนกังำนใหญ่เม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน  
▪ บริษทัไดรั้บกำรต่อใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงจำก กรมกำรขนส่งทำงบกอีก 5 ปี 
▪ วนัท่ี 2 สิงหำคม บริษทัไดจ้ดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิมเพื่อรองรับกำรให้บริกำรเช่ำรถ 
▪ เดือนสิงหำคม บริษทัไดร่้วมให้บริกำร บริหำรส่วนกำรปฏิบติักำรในธุรกิจให้เช่ำรถยนต์ไฟฟ้ำ กบับริษทั อีวี มีพลสั จ ำกดั 

(EVme plus) และเดือนตุลำคมบริษทัไดร่้วมให้บริกำร บริหำรส่วนกำรปฏิบติักำรในธุรกิจให้เช่ำรถมินิบสัไฟฟ้ำ กบับริษทั 
อรุณ พลสั (Arun plus) เพื่อต่อยอดธุรกิจรถไฟฟ้ำในอนำคตต่อไป 
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บริษัทจึงขอสรุปผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2564 ดังนี ้ 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร 

ส ำหรับปี 2564 บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 493.80 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 102.71 ลำ้นบำทหรือ 26.26% เม่ือเปรียบเทียบ
กบัปีก่อนหน้ำท่ีมีรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 391.09 ลำ้นบำท มำจำกกำรรักษำฐำนลูกคำ้รำยเดิมเกือบ 100% และกำรขยำยฐำนลูกคำ้
รำยใหม่ในกำรให้บริกำรจำกกำรขยำยพ้ืนท่ีกำรให้บริกำรและเพ่ิมกำรให้บริกำร อำทิ ให้บริกำรเช่ำรถและให้บริกำร บริหำรจดักำร
รถไฟฟ้ำ ซ่ึงเดือนมกรำคม 2565 บริษทัไดมี้ลูกคำ้รำยใหม่เร่ิมให้บริกำรอีกจ ำนวน 3 รำยและลูกคำ้เดิม 1 รำย โดยใช้รถโดยสำร
จ ำนวน 55 คนัและให้บริกำรเช่ำรถตูไ้ฟฟ้ำ 2 คนั 
 
ก ำไรขั้นต้นและอัตรำก ำไรขั้นต้น 

 
 ส ำหรับปี 2564 บริษทัมีก ำไรขั้นตน้ 101.32 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 13.22 ลำ้นบำทหรือ 15.01% เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนท่ีมี
ก ำไรขั้นตน้ 88.10 ลำ้นบำท มำจำกกำรเติบโตของรำยไดค้่ำบริกำร และปี 2564 บริษทัมีอตัรำก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 20.52% ลดลงจำกปี
ก่อนท่ีมีอตัรำก ำไรขั้นต้นเท่ำกบั 22.53% หลกัๆ มำจำกต้นทุนบริกำรท่ีเพ่ิมขึ้นจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมรถโดยสำรท่ีได้กล่ำว
ขำ้งตน้ เพื่อรองรับก่อนกำรให้บริกำรและกำรปรับขึ้นของรำคำน ้ำมนัดีเซลท่ีสูงขึ้น 
 
รำยได้อ่ืน 
  รำยได้อ่ืน ประกอบด้วย ดอกเบ้ียรับจำกเงินฝำกธนำคำร รำยรับจำกกำรบริหำรจดักำร GPS ให้กับรถร่วม เงินรับคืน
กองทุนส ำหรับเล้ียงชีพพนกังำนลำออก กำรจ ำหน่ำยสินทรัพยแ์ละกำรขำยอะไหล่ท่ีเส่ือมสภำพ  
  ส ำหรับปี 2564 บริษทัมีรำยไดอ้ื่น 1.78 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 1.14 ลำ้นบำทหรือ 178.13% เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนท่ีมีรำยได้
อื่น 0.64 ลำ้นบำท หลกัๆ มำจำกบริษทัไดรั้บเงินชดเชยจ ำนวน 1.20 ลำ้นบำทในเดือนสิงหำคมและเดือนกนัยำยนตำมมำตรกำร
เยียวยำของภำครัฐส ำหรับนำยจำ้งและผูป้ระกนัตนมำตรำ 33 ประเภทธุรกิจในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเขม้งวด 
 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 ส ำหรับปี 2564 บริษทัมีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 49.33 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 5.79 ลำ้นบำทหรือ 13.30% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี
ก่อนหน้ำท่ีมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 43.54 ลำ้นบำท โดยรำยจ่ำยท่ีเพ่ิมขึ้นมำจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรยำ้ยส ำนักงำนใหญ่ของบริษทั 
ค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวขอ้งในกำรด ำเนินกำรเพ่ิมทุนหุ้นสำมญัจ ำนวน 65.00 ลำ้นหุ้นให้กบัทำงบริษทั โตโยตำ้ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จ ำกดั 
และค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัมำตรกำรป้องกนัโควิคตำมนโยบำยของบริษทั อำทิ ชุดตรวจโควิค เคร่ืองวดัอุณภูมิ วคัซีนและอุปกรณ์
ป้องกนัโควิค ซ่ึงถือเป็นรำยกำรค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดขึ้นคร้ังเดียว (One-Time Expenses) 
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ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร ดอกเบ้ียเงินกูยื้มธนำคำร ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

และดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำ (TFRS16)  
ส ำหรับปี 2564 บริษทัมีตน้ทุนทำงกำรเงิน 13.74 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 2.73 ลำ้นบำทหรือ 24.80 % เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน

หน้ำท่ีมีตน้ทุนทำงกำรเงิน 11.01 ลำ้นบำท เกิดจำกกำรลงทุนรถโดยสำรใหม่จ ำนวน 169 คนั แต่เน่ืองดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมสัญญำ
เช่ำกำรเงินท่ีไดรั้บลดลง ซ่ึงอตัรำดอกเบ้ียล่ำสุดอยู ่2.57% ( ปี 2563 อยู่ท่ี 3.20%-3.50%) แสดงให้เห็นว่ำแนวโนม้ของอตัรำดอกเบ้ีย
ท่ีไดรั้บจะลดลง  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัมีจ ำนวนรถโดยสำรท่ีท ำสัญญำเช่ำกำรเงินจ ำนวน 326 คนัจำกทั้งส้ิน 516 คนั ซ่ึงจะทยอย
ครบก ำหนดปี 2565 จ ำนวน 57 คนั, ปี 2566 จ ำนวน 61 คนั, ปี 2567 จ ำนวน 18 คนั, ปี 2568 จ ำนวน 99 คนัและปี 2569 จ ำนวน 91 
คนั 

 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
 ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ประกอบดว้ย ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ภงด. 50) และภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี อำทิ ส ำรองผลประโยชน์
พนกังำน ส ำรองผลขำดทุนจำกลูกหน้ีกำรคำ้ ผลขำดทุนทำงภำษี (ภงด. 50) ผลกระทบทำงบญัชีและภำษีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและ
ค่ำซำก สัญญำเช่ำ (TFRS16) และส ำรองผลขำดทุนจำกลูกหน้ีกำรคำ้  
 ส ำหรับปี 2564 บริษทัมีค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้7.07 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 0.24 ลำ้นบำทและ ภำษีเงิน
ไดเ้งินไดร้อกำรตดับญัชี 6.83 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 3.07 ลำ้นบำทหรือ 76.75% เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนหน้ำท่ีมีค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้
4.00 ลำ้นบำท หลกัๆ มำจำกผลกระทบทำงบญัชีและภำษีตำมรูปแบบสัญญำเช่ำกำรเงินและค่ำซำกท่ีเพ่ิมขึ้นจำกกำรลงทุนในรถ
โดยสำรใหม่จ ำนวน 169 คนั 
 
ก ำไรสุทธิและอัตรำก ำไรสุทธิ 

  
 ส ำหรับปี 2564 บริษทัมีก ำไรสุทธิ 33.12 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 4.37 ลำ้นบำทหรือ 15.19% จำกปีก่อนหนำ้ท่ีมีก ำไรสุทธิ 28.75 
ลำ้นบำท มำจำกรำยไดค้่ำบริกำรท่ีเพ่ิมขึ้นและปี 2564 บริษทัมีอตัรำก ำไรสุทธิ 6.68% ลดลงจำกปีก่อนหนำ้ท่ีมีอตัรำก ำไรสุทธิ 7.34% 
เกิดจำกปัจจัยท่ีกล่ำวข้ำงต้น โดยหำกหักค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมกำรรถโดยสำรส ำหรับลูกค้ำรำยใหม่และค่ำใช้จ่ำย One-Time 
Expenses ออก บริษทัจะมีอตัรำก ำไรสุทธิเป็น 8.44% โดยประมำณ  
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 มีกำรเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 
 สินทรัพยร์วมเท่ำกบั 1,103.54 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 282.36 ลำ้นบำทหรือ 34.38% หลกัๆ มำจำกกำรบริษทัไดรั้บเงินจำกกำร
เพ่ิมทุนให้กบับริษทั โตโยตำ้ ทูโช ไทย จ ำกดั จ ำนวน 64.35 ลำ้นบำท กำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดจ ำนวน 20.50 ลำ้นบำทและซ้ือรถ
โดยสำรใหม่จ ำนวน 169 คนั (ประกอบดว้ย รถบสั 49 คนั รถมินิบสั 4 คนัและรถตู ้116 คนั) มูลค่ำรวม 314.85 ลำ้นบำท โดยท ำ
สัญญำเช่ำกำรเงินจ ำนวน 306.04 ลำ้นบำท จึงท ำให้ยอดหน้ีสินรวมเพ่ิมขึ้น 204.73 ลำ้นบำทหรือ 51.10% อีกทั้งในระหว่ำงงวดมีกำร
จ่ำยช ำระค่ำงวดจ ำนวน 126.37 ลำ้นบำท และส่วนของผูถื้อหุ้นรวมเพ่ิมขึ้น 77.63 ลำ้นบำทหรือ 18.46% มำจำกกำรเพ่ิมทุนและผล
กำรด ำเนินงำนท่ีดีขึ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม บริษทัมีรถโดยสำรท่ีให้บริกำรจ ำนวน 588 คนั ประกอบดว้ยรถโดยสำรของบริษทัจ ำนวน 516 คนั 
ไดแ้ก่ รถบสัจ ำนวน 257 คนั รถมินิบสัจ ำนวน 42 คนั รถตูจ้  ำนวน 217 คนัและรถโดยสำรร่วมบริกำรจ ำนวน 72 คนั 
 
 
              จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

      ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 

     (นำยปิยะ เตชำกูล) 
      กรรมกำรผูจ้ดักำร 

รำยกำร  31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 กำรเปลี่ยนแปลง % เพิม่ (ลดลง) 

รวมสินทรัพย์ 1,103,537,230 821,178,504 282,358,726 34.38% 

รวมหนีสิ้น 605,415,653 400,682,133 204,733,520 51.10% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 498,121,577 420,496,371 77,625,206 18.46% 


