
ATP30 : บรษัิท เอทีพ ี30 จํากัด (มหาชน) 3M/2565 (ม.ค. - มี.ค. 2565)

ภาพรวมธุรกิจ

บรษัิทใหบ้รกิารขนสง่บุคลากรจากแหล่งที�พักอาศัยในเขตชุมชนไปยงั
โรงงานอุตสาหกรรมหรอืสถานประกอบการ โดยเฉพาะรอบเขตนคิม
อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและภาคกลาง

Highlight ที่น�าสนใจของบร�ษัท

รถโดยสารที�ให้บรกิารทั�งสิ�น 636 คัน ประกอบ รถบัส 265 คัน รถมินิบัส 44
คัน รถตู้ไฟฟ�า 2 คัน รถตู้ 254 คัน และรถรว่ม 71 คัน

โครงสร�างรายได�ตามประเภทธุรกิจ

รายได้จากการให้บริการรถบริษัท 89.18%

รายได้บริการรถรว่ม 10.73%

อื�นๆ 0.09%

ข�อมูลหลักทรัพย� mai / SERVICE
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ณ วันที� 31/03/65 ATP30 SERVICE mai

P/E (เท่า) 44.09 35.62 59.24

P/BV (เท่า) 2.93 4.29 3.67

Dividend yield (%) 1.40 1.37 1.18

31/03/65 31/12/64 31/12/63

Market Cap (ลบ.) 1,460.14 1,473.79 586.44

ราคา (บาท/หุ้น) 2.14 2.16 0.95

P/E (เท่า) 44.09 43.89 19.75

P/BV (เท่า) 2.93 3.02 1.43

CG Report:

Company Rating:

สรุปผลการดําเนินงานและคําอธิบายงวด 3M/2565

3M65 3M64 2564 2563

งบกําไรขาดทุน (ลบ.)

รายได้ 153.16 110.47 495.59 391.73

ค่าใช้จ่าย 132.45 95.65 441.66 347.97

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 13.20 9.81 33.12 28.75

งบแสดงฐานะทางการเง�น (ลบ.)

สนิทรัพย์ 1,172.67 929.26 1,103.54 821.18

หนี�สนิ 661.34 434.61 605.42 400.68

สว่นผูถื้อหุน้ 511.32 494.65 498.12 420.50

งบกระแสเง�นสด (ลบ.)

กิจกรรมดําเนินงาน 21.35 27.34 125.87 108.93

กิจกรรมลงทนุ -1.38 -13.84 -27.74 -19.11

กิจกรรมจัดหาเงิน -31.95 38.56 -81.84 -90.76

อัตราส�วนทางการเง�นที่สําคัญ

กําไรต่อหุน้ (บาท) 0.02 0.02 0.05 0.05

อัตรากําไรขั�นต้น (%) 22.15 24.49 20.52 22.53

อัตรากําไรสทุธิ (%) 8.62 8.88 6.68 7.34

D/E Ratio (เท่า) 1.29 0.88 1.22 0.95

ROE (%) 7.26 7.32 7.21 6.96

ROA (%) 5.69 5.74 5.60 5.55

สรุปผลการดําเนินงาน

Q1/65 บรษัิทมีรายได้ค่าบรกิาร 153.03 ลบ. และอัตรากําไรขั�นต้น
22.15% ซึ�งมีแนวโน้วการปรับเพิ�มขึ�นจากการบริการต้นทุนที�ดี อีกทั�ง
การเพิ�มความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจ (Economy of scale) ถึงแม้
สถานการณ์ราคาน�ามันดีเซลจะปรับตัวสูงขึ�นตลอดชว่งระยะเวลาดัง
กล่าว สง่ผลให้มกํีาไรสุทธ ิ13.20 ลบ. และอัตรากําไรสุทธิ 8.62%

พัฒนาการที่สําคัญ

• วันที� 1 ม.ค. บริษัทได้เริ�มใหบ้ริการรับสง่พนักงานให้กับบริษัท
โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) : GPSC และในกลุ่มที�
ตั�งอยูที่�จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี จํานวนรถโดยสาร 46 คัน

• บรษัิทเริ�มนํารถตู้โดยสารไฟฟ�ามาให้บริการให้เชา่แก่ลูกค้ารายใหม่
ตั�งแต่วันที� 1 ก.พ.

• บรษัิทได้ขยายพื�นที�การให้บรกิารแก่โรงงานอุตสาหกรรมภาคกลาง
ของประเทศ โดยเริ�มให้บรกิาร บริษัท นวโลหะ อุตสาหกรรม จํากัด
ตั�งอยูที่�จังหวัดสระบุรี รถบัสและรถตู้โดยสารจํานวน 11 คัน โดยเริ�ม
ให้บรกิารตั�งแต่วันที� 1 เม.ย.

• บรษัิทได้มีการลงทุนในรถโดยสารใหมจํ่านวน 49 คันประกอบด้วย
รถบสั 8 คัน รถมินิบัส 2 คัน รถตู้ไฟฟ�า 2 คัน และรถตู้ 37 คัน

แผนธุรกิจ

บรษัิทได้มีการทําการปรบัปรุงและพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานตลอดมา
โดยยดึหลักความพึงพอใจของลกูค้าเป�นสาํคัญตามนโยบายการให้บริการ

สาํหรบัป� 2565 ได้มีเป�าหมายการเติบโตของรายได้ 600 ล้านบาท อัตรา
กําไรขั�นต้น 25% และอัตรากําไรสทุธ ิ10% จากการขยายพื�นที�การให้
บรกิาร การรกัษาฐานลกูค้าเดิม การสรา้งฐานการเพิ�มรถโดยสารจํานวน
100-150 คันและการเพิ�มประสทิธภิาพเทคโนโลยเีพื�อเพิ�มศักยภาพในการ
แขง่ขันและเพิ�ม Market share อีกทั�งการลดความเสี�ยงในเรื�องสําคัญ อาทิ
ราคาน�ามันดีเซล การระบาดโรคโควิคและกระแสรถไฟฟ�าเพื�อให้ความเกิด
ความเชื�อมั�นว่าการดําเนนิธุรกิจของบรษัิทในอนาคตเป�นไปตามแผนการ
ดําเนนิงาน

แผนการดําเนินงานเพ�่อความยั่งยืน

บรษัิทใหค้วามสาํคัญกับความรบัผิดชอบต่อสังคม สิ�งแวดล้อม และการ
พัฒนาอยา่งยั�งยนืควบคู่ไปกับการดําเนนิกิจการเพื�อเป�าหมายทางธุรกิจ
สรา้งความมั�งคั�งสงูสดุใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ภายใต้กรอบการกํากับดูแลกิจการที�ดี
เนน้ที�จะสรา้งสมดุลใหเ้กิดขึ�นไปพรอ้มกัน ดังนี�

• รว่มปลกูต้นไม้ในกิจกรรมโครงการ Case the wild กับทางตลาดหลัก
ทรพัยฯ์ เอ็ม เอ ไอ

• เริ�มโครงการติดตั�งระบบ Solar rooftop บนหลังโรงซอ่มบาํรุงทกุแหง่
ของบรษัิทเพื�อลดค่าไฟฟ�าและลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนฯ

• การศึกษาการนาํรถไฟฟ�ามาใชธุ้รกิจ ทั�งรถไฟฟ�าใหมห่รือการ
เปลี�ยนแปลงรถโดยสารของบรษัิท

แนวทางการบร�หารจัดการความเสี่ยงที่สําคัญ

• ราคาน�ามันดีเซล ถือเป�นต้นทุนทางตรงของบริษัทอยูที่� 23.59% ของ
ต้นทุนรวม ป�จจุบันราคาดีเซลเฉลี�ย 30.50 บาทซึ�งมีทิศทางการปรับตัว
เพิ�มขึ�น แนวทางบริหารความเสี�ยง 1. บริษัทมีรูปแบบสัญญาแบบ
ผันแปรค่าน�ามันของลกูค้า 80% จากสัญญารวม 2. การนําระบบการ
ติดตามโดยใช้ Robotic Process Automation (RPA) ในการควบคุม
GPS อาทิ ปริมาณน�ามัน เส้นทาง ระยะเวลา และพฤติกรรมนกัขับให้มี
ประสทิธภิาพ

• การระบาดโรคโควิคอยา่งต่อเนื�อง แนวทางบริหารความเสี�ยง บริษัทได้
มีนโยบายการป�องกัน Covid-19 อยา่งเครง่ครัด อีกทั�งติดตั�งอุปกรณ์
ป�องกันและเครื�องวัดอุณหภูมิบนรถโดยสารทุกคันเพื�อให้ผู้โดยสารเกิด
ความเชื�อมั�นใจในการให้บริการและปลอดภัย

• กระแสรถไฟฟ�า แนวทางบริหารความเสี�ยง บริษัทได้ดําเนินศึกษา
การนํารถไฟฟ�ามาใช้ในธุรกิจในอนาคต จากการที�ได้รว่มให้การบริการ
บรหิารจัดการรถไฟฟ�ากับทาง EVme และบจ. อรุณพลัส

รางวัลและความสําเร็จที่ผ�านมาของบร�ษัท

บรษัิทสามารถฐานลูกค้ารายเดิมได้ 100% และขยายฐานลูกค้ารายใหมส่ง่
ผลให้การเติบโตรายได้เกินเป�าหมายที�วางไว้ ทําให้นักลงทุน นกัวิเคราะห์
และผู้ถือหุน้มีความสนใจบรษัิท โดยบริษัทได้จัดกิจกรรม Company visit
และกิจกรรม Analyst meeting ซึ�งมีผลตอบรับเป�นอยา่งดีและเข้าใจธุรกิจ
ดีขึ�น

ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ณ วันที่ 09/03/2565

นาย ชาติชาย พานิชชีวะ (11.77%)

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

นาย ป�ยะ เตชากูล (8.07%)

นาง สายสุทธิ� เตชากูล (6.51%)

นาย วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ (6.27%)

อื�น ๆ (57.85%)

ช�องทางการติดต�อบร�ษัท

http://www.atp30.com

chotiga@atp30group.com, sukarnda@atp30group.com

0-3846-8788 หรือ 0-38468-8789

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

หมายเหต ุ: เอกสารฉบับนี�จัดทําขึ�นโดยบรษัิทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อเผยแพรข่อ้มูลของบริษัทจดทะเบียนแก่ผู้ลงทนุเพื�อประกอบการตัดสินใจลงทนุเท่านั�น บริษัทจดทะเบียนไมไ่ด้ให้คําแนะนําเกี�ยวกับการลงทุนใด ๆ ในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ�มเติมและควรขอรับคํา
ปรกึษาจากผู้ประกอบวิชาชีพที�เกี�ยวขอ้ง ทั�งนี� บรษัิทจดทะเบียนไมต้่องรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายจากการนําขอ้มูลที�ปรากฏนี�ไปใช้ในทุกกรณี และบริษัทจดทะเบียนสงวนสิทธิ�ในการแก้ไขข้อมูลที�ปรากฏในเอกสารฉบับนี�โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั�งห้ามไมใ่ห้ผู้ใดนําเอกสารหรือข้อมูลที�ปรากฏในเอกสารฉบับนี�ไปทําซ�า
ดัดแปลง หรอืเผยแพร ่เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตจากบรษัิทจดทะเบียนก่อน หากผู้ลงทนุมีข้อสงสัยเพิ�มเติมเกี�ยวกับข้อมูลของบริษัท สามารถศึกษาขอ้มูลเพิ�มเติมได้จากรายงานหรือสารสนเทศที�บริษัทได้เผยแพรผ่า่นชอ่งทางของสํานักงานคณะกรรมกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

วันที่เผยแพร�ข�อมูล 20/05/2565

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

