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เร่ือง ค ำอธิบำยและบทวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร 
เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย: รำยงำนและงบกำรเงินโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ขอเรียนช้ีแจงผลกำรด ำเนินงำนโดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินของบริษทัส ำหรับ
งวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งวดสำมเดอืน Percent 

Q1/2564 Q2/2564 Q3/2564 Q4/2564 Q1/2565 Y0Y Q0Q 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 110.35 109.25 134.02 140.18 153.03 38.68% 9.17% 
ตน้ทุนกำรให้บริกำร (83.33) (92.50) (104.74) (111.91) (119.13) 42.96% 6.45% 
ก ำไรขั้นต้น 27.02 16.75 29.28 28.27 33.90 25.46% 19.92% 

รำยไดอ่ื้น 0.11 0.18 1.37 0.13 0.13 18.18% - 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (12.31) (12.27) (11.50) (13.09) (13.31) 8.12% 1.68% 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (2.71) (3.10) (4.08) (3.85) (4.25) 56.83% 10.39% 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (2.30) (0.11) (2.55) (2.11) (3.27) 42.17% 54.98% 
ก ำไรส ำหรับงวด 9.81 1.45 12.52 9.35 13.20 34.56% 41.18% 

อตัรำก ำไรขั้นต้น 24.49% 15.33% 21.85% 20.17% 22.15%   

อตัรำก ำไรสุทธิ 8.88% 1.33% 9.25% 6.66% 8.62%   

 
กำรพฒันำกำรทีส่ ำคญัในไตรมำส 1/2565 
- เม่ือวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 บริษทัไดเ้ร่ิมใหบ้ริกำรรับส่งพนกังำนใหก้บับริษทั โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) : 

GPSC และในกลุ่มตั้งอยูท่ี่จงัหวดัระยองและจงัหวดัชลบุรี จ ำนวนรถโดยสำร 46 คนั 
- บริษทัเร่ิมน ำรถตูโ้ดยสำรไฟฟ้ำมำใหบ้ริกำรในกำรเช่ำแก่ลูกคำ้รำยใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ 2565 
- บริษทัได้ขยำยพ้ืนท่ีกำรให้บริกำรแก่โรงงำนอุตสำหกรรมภำคกลำงของประเทศ โดยเร่ิมให้บริกำร บริษทั นวโลหะ 

อุตสำหกรรม จ ำกดั ตั้งอยู่ท่ีจงัหวดัสระบุรี รถบสัและรถตูโ้ดยสำรจ ำนวน 11 คนั โดยเร่ิมให้บริกำรตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 
2565 

- บริษทัไดมี้กำรลงทุนในรถโดยสำรใหม่จ ำนวน 49 คนั ประกอบดว้ย รถบสัโดยสำรจ ำนวน 8 คนั รถมินิบสัโดยสำรจ ำนวน 2 
คนั รถตูโ้ดยสำรไฟฟ้ำ 2 คนั และรถตูโ้ดยสำรจ ำนวน 37 คนั 
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รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนปี 2565 บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 153.03 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 42.68 ลำ้นบำทหรือ 38.68% เม่ือ
เปรียบเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัในปีก่อนและเพ่ิมข้ึน 12.85 ลำ้นบำทหรือ 9.17% จำกไตรมำสท่ีผ่ำนมำ เกิดจำกกำรให้บริกำรแก่
ลูกคำ้ปัจจุบนัและลูกคำ้รำยใหม่เพ่ิมข้ึนตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ สอดคลอ้งกบัปริมำณรถโดยสำรท่ีเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 636 คนั ในปัจจุบนั
ประกอบดว้ย รถโดยสำรของบริษทั 565 คนั อำทิ รถบสั 265 คนั รถมินิบสั 44 คนั รถตูไ้ฟฟ้ำ 2 คนัและรถตู ้254 คนั และรถโดยสำร
ร่วมบริกำร 71 คนั 
    
ก ำไรขั้นต้นและอตัรำก ำไรขั้นต้น 

 
 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนปี 2565 บริษทัมีก ำไรขั้นตน้ 33.90 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 6.88 ลำ้นบำทหรือ 25.46% เม่ือเปรียบเทียบกบั
ช่วงเวลำเดียวกนัในปีก่อน และเพ่ิมข้ึน 5.63 ลำ้นบำทหรือ 19.92% จำกไตรมำสท่ีผ่ำนมำจำกกำรเติบโตของรำยไดค้่ำบริกำรท่ีรับรู้
เตม็สำมเดือนส่งผลใหก้ ำไรขั้นตน้มีแนวโนว้กำรปรับเพ่ิมข้ึน อีกทั้งกำรบริหำรจดักำรตน้ทุนค่ำบริกำรท่ีดีข้ึนถึงแมส้ถำนกำรณ์รำคำ
น ้ ำมนัดีเซลจะปรับตวัสูงข้ึนตลอดช่วงระยะเวลำดงักล่ำว 
 
ต้นทุนทำงกำรเงนิ 

 ตน้ทุนทำงกำรเงิน ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร ดอกเบ้ียเงินกูย้มืธนำคำร ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน
และดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำ (TFRS16) อำทิ ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีจอดรถและค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร  

ส ำหรับงวดสำมเดือนปี 2565 บริษทัมีตน้ทุนทำงกำรเงิน 4.25 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 1.54 ลำ้นบำทหรือ 56.83% เม่ือเปรียบเทียบ
กบัช่วงเวลำเดียวกนัในปีก่อน และเพ่ิมข้ึน 0.40 ลำ้นบำทหรือ 10.39% จำกไตรมำสท่ีผ่ำนมำ หลกัๆ มำจำกดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงินเพ่ิมข้ึนตำมจ ำนวนรถโดยสำรใหม่อีกจ ำนวน 49 คนั  

ทั้งน้ี บริษทัมีสัญญำเช่ำกำรเงินทั้งส้ิน 375 คนั ซ่ึงทยอยครบก ำหนดในปี 2565 จ ำนวน 57 คนั, ปี 2566 จ ำนวน 61 คนั, ปี 
2567 จ ำนวน 18 คนั, ปี 2568 จ ำนวน 99 คนั, ปี 2569 จ ำนวน 130 คนั และปี 2570 จ ำนวน 10 คนั 
 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 
 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ประกอบดว้ย ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ภงด. 50) และภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี อำทิ ส ำรองผลประโยชน์
พนกังำน ผลขำดทุนทำงภำษี ผลกระทบทำงบญัชีและภำษีตำมสญัญำเช่ำกำรเงินและค่ำซำก และสญัญำเช่ำ (TFRS16)  
 ส ำหรับงวดสำมเดือนปี 2565 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้3.27 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ ำนวน 1.09 
ลำ้นบำทและภำษีเงินไดร้อตดับญัชีจ ำนวน 2.18 เพ่ิมข้ึน 0.97 ลำ้นบำทหรือ 42.17% เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัในปีก่อน 
และเพ่ิมข้ึน 1.16 ลำ้นบำทหรือ 54.98% จำกไตรมำสท่ีผำ่นมำ สอดคลอ้งตำมผลก ำไรท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
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ก ำไรสุทธิและอตัรำก ำไรสุทธิ 

 
  

ส ำหรับงวดสำมเดือนปี 2565 บริษทัมีก ำไรสุทธิ 13.20 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 3.39 ลำ้นบำทหรือ 34.56% เม่ือเปรียบเทียบกบั
ช่วงเวลำเดียวกนัในปีก่อน และเพ่ิมข้ึน 3.85 ลำ้นบำทหรือ 41.18% จำกไตรมำสท่ีผำ่นมำ อนัเป็นผลมำจำกกำรขยำยตวัของรำยไดท่ี้
เพ่ิมสูงข้ึน ส่วนอตัรำก ำไรสุทธิอยูท่ี่ 8.62% ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจำก 6.66% ในไตรมำสท่ีผ่ำนมำเน่ืองจำกกำรควบคุมตน้ทุนท่ีดีข้ึนกำรเพ่ิม
ควำมคุม้ทุนทำงเศรษฐกิจ (Economy of scale) 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
รำยกำร 31 ธันวำคม 2564 31 มนีำคม 2565 กำรเปลีย่นแปลง % เพิม่ขึน้/ (ลดลง) 

รวมสินทรัพย ์ 1,103.54 1,172.67 69.13 6.26% 
รวมหน้ีสิน 605.42 661.34 55.93 9.24% 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 498.12 511.32 13.20 2.65% 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 มีกำรเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 
 สินทรัพยร์วมเท่ำกับ 1,172.67 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 69.13 ลำ้นบำท หรือ 6.26% หลกัๆ มำจำกกำรลงทุนรถโดยสำรใหม่
เพ่ิมข้ึน 49 คนั มูลค่ำรวม 84.42 ลำ้นบำทโดยท ำสญัญำเช่ำกำรเงินทั้งจ ำนวน ส่งผลใหห้น้ีสินเพ่ิมข้ึน 55.93 ลำ้นบำทหรือ 9.24%  
อีกทั้งในระหวำ่งงวดมีกำรจ่ำยช ำระค่ำงวดจ ำนวน 41.92 ลำ้นบำท และส่วนของผูถื้อหุน้รวมเพ่ิมข้ึน 13.20 ลำ้นบำทหรือ 2.65% มำ
จำกผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีข้ึน 
 
 
              จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

      ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 

     (นำยปิยะ เตชำกลู) 
      กรรมกำรผูจ้ดักำร 
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