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เร่ือง ค ำอธิบำยและบทวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร 
เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย: รำยงำนและงบกำรเงินโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ขอเรียนช้ีแจงผลกำรด ำเนินงำนโดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินของบริษทัส ำหรับ
งวดสำมเดือน และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งวดสำมเดอืน ร้อยละ งวดหกเดอืน ร้อยละ 

Q2/64 Q3/64 Q4/64 Q1/65 Q2/65 YoY Q2/64 Q2/65 YoY 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 109.25 134.02 140.18 153.03 158.60 45.17% 219.60 311.63 29.53% 
ตน้ทุนกำรให้บริกำร (92.50) (104.74) (111.91) (119.13) (126.99) 37.29% (175.83) (246.12) 28.56% 
ก ำไรขั้นต้น 16.75 29.28 28.27 33.90 31.61 88.72% 43.77 65.51 49.67% 

รำยไดอ่ื้น 0.18 1.37 0.13 0.13 0.12 (33.33%) 0.29 0.25 (16.00%) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (12.27) (11.50) (13.09) (13.31) (13.44) 9.54% (24.58) (26.75) 8.83% 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (3.10) (4.08) (3.85) (4.25) (4.49) 44.84% (5.81) (8.74) 33.52% 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (0.11) (2.55) (2.11) (3.27)       (2.73) 2381.82% (2.41) (6.00) 59.83% 
ก ำไรส ำหรับงวด 1.45 12.52 9.35 13.20 11.07 663.45% 11.26 24.27 53.61% 

อตัรำก ำไรขั้นต้น 15.33% 21.85% 20.17% 22.15% 19.93%  19.93% 21.02%  

อตัรำก ำไรสุทธิ 1.33% 9.25% 6.66% 8.62% 6.97%  5.12% 7.78%  

 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
  บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรไตรมำสท่ี 2/2565 เท่ำกบั 158.60 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 49.35 ลำ้นบำทหรือ 45.17% จำกไตร
มำสท่ี 2/2564 และส ำหรับงวดหกเดือนเท่ำกบั 311.63 เพ่ิมข้ึน 92.03 ลำ้นบำทหรือ 29.53% จำกช่วงเดียวกนัของปีท่ีผำ่นมำ เกิดกำร
กำรให้บริกำรเพ่ิมข้ึนกบัลูกคำ้รำยเดิมและลูกคำ้รำยใหม่ สอดคลอ้งกบัปริมำณรถโดยสำรเพ่ิมข้ึนเป็นจ ำนวน 653 คนัประกอบดว้ย 
รถบสัจ ำนวน 271 คนั รถมินิบสัจ ำนวน 44 คนั รถตูว้ไีอพี/รถตูจ้  ำนวน 262  คนั รถตูไ้ฟฟ้ำจ ำนวน 2 คนั และรถร่วมบริกำรจ ำนวน  
74 คนั  
 
ก ำไรขั้นต้นและอตัรำก ำไรขั้นต้น 
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 บริษทัมีก ำไรขั้นตน้ไตรมำสท่ี 2/2565 เท่ำกบั 31.61 ลำ้นบำทและอตัรำก ำไรขั้นตน้ 19.93%  เพ่ิมข้ึน 14.86 ลำ้นบำทหรือ 
88.72% จำกไตรมำสท่ี 2/2564 และส ำหรับงวดหกเดือนเท่ำกบั 65.51 และอตัรำก ำไรขั้นตน้ 21.02% เพ่ิมข้ึน 21.74 ลำ้นบำทหรือ 
49.67% จำกช่วงเดียวกนัของปีท่ีผำ่นมำหลกัๆ มำจำกรำยไดค้่ำบริกำรท่ีเพ่ิมข้ึน แต่ลดลงจำกไตรมำสท่ี 1/2565 โดยมีสำเหตุหลกัมำ
จำกรำคำน ้ ำมนัดีเซลท่ีปรับเพ่ิมข้ึน 
 
ต้นทุนทำงกำรเงนิ 

 ตน้ทุนทำงกำรเงิน ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร ดอกเบ้ียเงินกูย้มืธนำคำร ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน
และดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำ (TFRS16) อำทิ ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีจอดรถและค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

 บริษทัมีตน้ทุนทำงกำรเงินไตรมำสท่ี 2/2565 เท่ำกบั 4.49 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 1.39 ลำ้นบำทหรือ 44.84% จำกไตรมำสท่ี 
2/2564 และส ำหรับงวดหกเดือนเท่ำกบั 8.74 เพ่ิมข้ึน 2.93 ลำ้นบำทหรือ 33.52% จำกช่วงเดียวกนัของปีท่ีผำ่นมำ หลกัๆ เป็นดอกเบ้ีย
ตำมสญัญำเช่ำกำรเงินท่ีมีกำรลงทุนในรถโดยสำรใหม่จ ำนวน 63 คนั  

ทั้งน้ี บริษทัมีสัญญำเช่ำกำรเงินทั้งส้ิน 385 คนั ซ่ึงทยอยครบก ำหนดในปี 2565 จ ำนวน 53 คนั, ปี 2566 จ ำนวน 61 คนั, ปี 
2567 จ ำนวน 18 คนั, ปี 2568 จ ำนวน 96 คนั, ปี 2569 จ ำนวน 141 คนั และปี 2570 จ ำนวน 16 คนั 
 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 
 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ประกอบดว้ย ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ภงด. 50) และภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี อำทิ ส ำรองผลประโยชน์
พนกังำน ผลขำดทุนทำงภำษี ผลกระทบทำงบญัชีและภำษีตำมสญัญำเช่ำกำรเงินและค่ำซำก และสญัญำเช่ำ (TFRS16)  
 ส ำหรับงวดหกเดือนปี 2565 มีค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดเ้ท่ำกบั 6.00 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ ำนวน 1.60 
ลำ้นบำท และภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจ ำนวน 4.40 ลำ้นบำท สอดคลอ้งตำมผลก ำไรท่ีเพ่ิมข้ึนและผลกระทบทำงบญัชีและภำษีท่ี
เพ่ิมข้ึนจำกกำรลงทุนในรถโดยสำรใหม่ 
 
ก ำไรสุทธิและอตัรำก ำไรสุทธิ 

 
  

บริษัทมีก ำไรสุทธิไตรมำสท่ี 2/2565 เท่ำกับ 11.07 ล้ำนบำทและอัตรำก ำไรสุทธิ 6.97% เพ่ิมข้ึน 9.62 ล้ำนบำทหรือ 
663.45% จำกไตรมำสท่ี 2/2564 และส ำหรับงวดหกเดือนเท่ำกับ 24.27 และอตัรำก ำไรสุทธิ 7.78% เพ่ิมข้ึน 13.01 ลำ้นบำทหรือ 
53.61% จำกช่วงเดียวกนัของปีท่ีผำ่นมำ เกิดจำกปัจจยัท่ีกล่ำวขำ้งตน้ 
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งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

รำยกำร 31 ธันวำคม 2564 30 มถุินำยน 2565 กำรเปลีย่นแปลง % เพิม่ขึน้/ (ลดลง) 

รวมสินทรัพย ์ 1,103.54 1,161.61 58.07 5.26% 
รวมหน้ีสิน 605.42 659.68 54.26 8.96% 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 498.12 501.93 3.81 0.76% 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 มีกำรเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 
 สินทรัพยร์วมเท่ำกับ 1,161.61 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 58.07 ลำ้นบำท หรือ 5.26% หลกัๆ มำจำกกำรลงทุนรถโดยสำรใหม่
เพ่ิมข้ึน 63 คนั มูลค่ำรวม 118.29 ลำ้นบำทในรูปแบบสญัญำเช่ำทั้งจ ำนวนส่งผลใหห้น้ีสินเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 116.48 ลำ้นบำท อีกทั้งกำร
จ่ำยช ำระในระหวำ่งงวดจ ำนวน 78.40 ลำ้นบำท  และส่วนของผูถื้อหุ้นรวมเพ่ิมข้ึน 3.81 ลำ้นบำทหรือ 0.76% มำจำกผลก ำไรส ำหรับ
งวดจ ำนวน 24.27 ลำ้นบำทและกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2564 จ ำนวน 20.42 ลำ้นบำท (อตัรำหุน้ละ 0.03บำท)  
 
 
              จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

      ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 

     (นำยปิยะ เตชำกลู) 
      กรรมกำรผูจ้ดักำร 


