
ATP30 : บรษัิท เอทีพ ี30 จํากัด (มหาชน) YE/2564 (ม.ค. - ธ.ค. 2564)

ภาพรวมธุรกิจ

บรษัิทใหบ้รกิารขนสง่บุคลากรจากแหล่งที�พักอาศัยในเขตชุมชนไปยงั
โรงงานอุตสาหกรรมหรอืสถานประกอบการ โดยเฉพาะรอบเขตนคิม
อุตสาหกรรมในภาคตะวันออก และแผนการขยายนิคมฯ ภาคกลาง

Highlight ที่น�าสนใจของบร�ษัท

รถโดยสารที�ให้บรกิารทั�งสิ�น 588 คัน ประกอบ รถบัส 257 คัน รถมินิบัส 42
คัน รถตู้ 217 คันและรถรว่ม 72 คัน โดยลงทุนในรถโดยสารใหม ่169 คัน
และใหบ้รกิารไปแล้ว 114 คันในป� 2564 และ Q1/2565 อีกจํานวน 55 คัน

โครงสร�างรายได�ตามประเภทธุรกิจ

รายได้จากการให้บรกิาร 88.93%

รายได้บริการรถรว่ม 10.71%

อื�นๆ 0.36%
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ณ วันที� 31/12/64 ATP30 SERVICE mai

P/E (เท่า) 43.89 52.86 58.21

P/BV (เท่า) 3.02 4.75 3.42

Dividend yield (%) 1.39 1.43 1.18

31/12/64 31/12/63 31/12/62

Market Cap (ลบ.) 1,473.79 586.44 790.16

ราคา (บาท/หุ้น) 2.16 0.95 1.28

P/E (เท่า) 43.89 19.75 17.00

P/BV (เท่า) 3.02 1.43 1.94

CG Report:

Company Rating:

สรุปผลการดําเนินงานและคําอธิบายงบป� 2564

2564 2563 2562 2561

งบกําไรขาดทุน (ลบ.)

รายได้ 495.59 391.73 458.89 423.86

ค่าใช้จ่าย 441.66 347.97 391.29 360.65

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 33.12 28.75 46.82 40.91

งบแสดงฐานะทางการเง�น (ลบ.)

สนิทรัพย์ 1,103.54 821.18 755.39 727.57

หนี�สนิ 605.42 400.68 349.80 392.51

สว่นผูถื้อหุน้ 498.12 420.50 405.59 335.05

งบกระแสเง�นสด (ลบ.)

กิจกรรมดําเนินงาน 125.87 108.93 113.11 89.24

กิจกรรมลงทนุ -27.74 -19.11 -41.45 2.97

กิจกรรมจัดหาเงิน -81.84 -90.76 -68.81 -89.62

งบกําไรขาดทุน (ลบ.)

กําไรต่อหุน้ (บาท) 0.05 0.05 0.08 0.08

อัตรากําไรขั�นต้น (%) 20.52 22.53 25.69 25.57

อัตรากําไรสทุธิ (%) 6.68 7.34 10.20 9.65

D/E Ratio (เท่า) 1.22 0.95 0.86 1.17

ROE (%) 7.21 6.96 12.64 13.17

ROA (%) 5.60 5.55 9.12 9.05

สรุปผลการดําเนินงาน

ป� 2564 ภายใต้ความท้าท้ายที�เกิดขึ�นจากการแพรร่ะบาดของโควิค19
บรษัิทยังสามารถสร้างรายได้จากการให้บริการที�เพิ�มขึ�นเป�น 494 ล้าน
บาท เพิ�มขึ�น 103 ล้านบาทหรือ 26% จากลูกค้ารายเดิมและลูกค้าราย
ใหม ่แต่สําหรบักําไรขั�นต้นที�ลดลงเนื�องจากในระหว่างป�บริษัทมี
คชจ.สําหรบัเตรยีมรถโดยสารใหม ่178 คันและราคาน�ามันเฉลี�ยที�มี
ความผันผวนค่อนข้างมากสง่ผลให้ต้นทุนบริการของบริษัทสูงขึ�นหากไม่
รวมคชจ. ดังกล่าวอัตรากําไรขั�นต้นควรจะเท่ากับ 22% ซึ�งใกล้เคียงกับป�
ก่อน สว่นอัตรากําไรสุทธิที�ลดลงเกิดจากต้นทุนค่าบริการที�เพิ�มขึ�นและ
คชจ. ที�เกิดขึ�นครั�งเดียว อาทิ ค่าเพิ�มทุน ค่าที�ปรึกษา และคชจ. อุปกรณ์
มาตรการป�องกันโควิค หากไมร่วมคชจ. ดังกล่าว อัตรากําไรสุทธิควรจะ
เท่ากับ 8.44%

พัฒนาการที่สําคัญ

• บรษัิทมีการออกและสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่บุคคลในวง
จํากัด (PP) ให้กับบจ. โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ�งส์ จํานวน 65 ล้านหุ้น
หรอื 9.53% โดยมีกรรมการ 1 ท่านตามสัดสว่น

• บรษัิทได้ซื�อที�ดินและสร้างอาคารสนง. ที� ต.บางนาง อ.พานทอง
จ.ชลบุร ีโดยจดทะเบียนเป�นสนง. ใหญเ่มื�อวันที� 1 เม.ย.

• 2 ส.ค. บรษัิทได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ�ม
• เดือนส.ค. บริษัทได้รว่มให้บรกิาร บริหารสว่นการปฏิบัติการในธุรกิจ

ให้เชา่รถยนต์ไฟฟ�ากับบจ. อีวี มีพลัส และเดือนต.ค. บริษัทได้รว่มให้
บรกิาร การเดินรถมินิบัสไฟฟ�ากับบจ. อรุณ พลัส เพื�อต่อยอดธุรกิจ
รถไฟฟ�าในอนาคตต่อไป

แผนธุรกิจ

การลดต้นทนุบรกิาร เพิ�มประสทิธภิาพเทคโนโลย ีขยายพื�นที�การให้บริการ
สรา้งฐานการเพิ�มรถโดยสารจํานวน 100-150 คัน ซึ�งคาดว่าผลการดําเนนิ
งานป� 2565 สามารถเติบโตตามเป�าหมายที�วางไว้

แผนการดําเนินงานเพ�่อความยั่งยืน

เป�าหมายของบรษัิท: ภายใน 1 ป� บรษัิทยงัมุง่เน้นการใหบ้ริการรบัสง่
บุคลากรเป�นกลยุทธห์ลัก คือการรกัษาฐานลกูค้าเดิมและขยายลูกค้าราย
ใหมก่ารเติบโตมากกว่า 20% และมีอัตราการกําไรขั�นต้น 25% เข้าสูอั่ตรา
กําไรสทุธ ิ10% เป�นไปตามผลการดําเนนิงานที�ผา่นมาในป� 2019 และ
การนาํรถไฟฟ�ามาใหบ้รกิาร, ระยะเวลา 1-3 ป� บรษัิทจะขยายบรกิารให้
ครอบคลมุพื�นที�ภายในประเทศมากขึ�น และนําเทคโนโยลีควบคุม
กระบวนการเดินรถอยา่งมีประสทิธภิาพ

แนวทางการบร�หารจัดการความเสี่ยงที่สําคัญ

รถโดยสารของบรษัิททุกคันใช้น�าดีเซล ซึ�งถือเป�นต้นทุนทางตรงที�สําคัญอยู่
ที�ประมาณ 22% ของต้นทุนรวม การผันผวนของราคาน�ามันสง่ผลต่อ
สัดสว่นราคาน�ามันอยา่งมาก แนวทางป�องกันความเสี�ยง: การกําหนด
สัญญา อาทิ ระยะเวลาสญัญา เงื�อนไข และรูปแบบสัญญาค่าน�ามันผันแปร
มากขึ�น อีกทั�งการกําหนดนโยบายการจัดการต้นทุนน�ามัน อาทิ 1.การ
อบรมนักขับโดยใช้เทคนิคการขับขี�อยา่งประหยัด ความรว่มมือและการ
ควบคุมการทุจริต อีกทั�งการติดตามผลอยา่งสม�าเสมอ 2.การเปลี�ยน
ประเภทการใช้น�ามัน อาทิ B7 และ B10 3.ติดตามผลการนําระบบ Robotic
Process Automation (RPA) ในการควบคุม GPS อาทิ ปริมาณน�ามัน เส้น
ทาง ระยะเวลา และพฤติกรรมนักขับให้มีประสิทธิภาพ

รางวัลและความสําเร็จที่ผ�านมาของบร�ษัท

บรษัิทได้รบัรางวัลในงาน SET Awards 2021 ถือเป�นรางวัลที�ภาคภูมิใจเพื�อ
สรา้งแรงผลักดันบริษัทใหเ้พิ�มศักยภาพผลการดําเเนินงานต่อไปในอนาคต
และเป�นหุ้นที�มีศักยภาพและสรา้งผลตอบแทนในผู้ถือหุ้นอยา่งต่อเนื�อง

ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ณ วันที่ 09/04/2564

นาย ชาติชาย พานิชชีวะ (11.77%)

บริษัท โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ�งส์ จํากัด (9.53%)

นาย ป�ยะ เตชากูล (8.07%)

นาง สายสุทธิ� เตชากูล (6.66%)

นาย วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ (6.27%)

อื�น ๆ (57.70%)

ช�องทางการติดต�อบร�ษัท

http://www.atp30.com

chotiga@atp30group.com, sukranda@atp30group.com

0-3846-8788 หรือ 9

เลขที� 9/30 หมูที่� 9 ตําบลบางนาง อําเภอพานทอง ชลบุรี 20160

ข้อมูลการซื�อขายอื�น ๆ :
https://www.settrade.com/C04_01_stock_quote_p1.jsp?
txtSymbol=ATP30

https://www.settrade.com/C04_01_stock_quote_p1.jsp?txtSymbol=ATP30

