
ATP30 : บรษัิท เอทพี ี30 จํากัด (มหาชน) 6M/2565 (ม.ค. - มิ.ย. 2565)

ภาพรวมธุรกิจ

บรษัิทใหบ้รกิารขนสง่บุคลากรจากแหล่งที�พกัอาศยัในเขตชุมชนไปยงั
โรงงานอุตสาหกรรมหรอืสถานประกอบการ โดยเฉพาะรอบเขตนคิม
อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและภาคกลาง

Highlight ที่น�าสนใจของบร�ษัท

รถโดยสารที�ใหบ้รกิารทั�งสิ�น 653 คัน ประกอบด้วย รถบสั 271 คัน
รถมนิบิสั 44 คัน รถตู้ไฟฟ�า 2 คัน รถตู้ 262 คัน และรถรว่ม 74 คัน

สรุปผลการดําเนินงานและคําอธิบายงวด 6M/2565

6M65 6M64 2564 2563

งบกําไรขาดทุน (ลบ.)

รายได้ 311.88 219.89 495.59 391.73

ค่าใช้จ่าย 272.87 200.41 441.66 347.97

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 24.27 11.26 33.12 28.75

งบแสดงฐานะทางการเง�น (ลบ.)

สนิทรัพย์ 1,161.61 1,048.55 1,103.54 821.18

หนี�สนิ 659.68 572.92 605.42 400.68

สว่นผู้ถือหุ้น 501.93 475.63 498.12 420.50

งบกระแสเง�นสด (ลบ.)

กิจกรรมดําเนินงาน 62.43 48.18 125.87 108.93

กิจกรรมลงทนุ -2.84 -19.71 -27.74 -19.11

กิจกรรมจัดหาเงิน -97.01 -3.88 -81.84 -90.76

อัตราส�วนทางการเง�นที่สําคัญ

กําไรต่อหุ้น (บาท) 0.04 0.02 0.05 0.05

อัตรากําไรขั�นต้น (%) 21.02 19.93 20.52 22.53

อัตรากําไรสทุธิ (%) 7.78 5.12 6.68 7.34

D/E Ratio (เท่า) 1.31 1.20 1.22 0.95

ROE (%) 9.44 7.09 7.21 6.96

ROA (%) 6.65 5.25 5.60 5.55

สรุปผลการดําเนินงาน

ไตรมาส 2/2565 บรษัิทมรีายได้ค่าบรกิาร 158.60 ลบ. และอัตรากําไร
ขั�นต้น 20% เพิ�มขึ�น 49.35 ลบ. หรอื 45% ซึ�งมีแนวโนม้การปรบัเพิ�มขึ�น
มาจากการใหบ้รกิารลกูค้ารายเดิมและลกูค้ารายใหม ่สง่ผลใหม้กํีาไรสทุธิ
11.07 ลบ. และอัตรากําไรสทุธ ิ7%

พัฒนาการที่สําคัญ

• เดือนเมษายน บรษัิทได้เริ�มใหบ้รกิารกับทางบรษัิทนวโลหะ
อุตสาหกรรม จํากัด ตั�งอยูที่�จังหวัดสระบุรด้ีวยรถโดยสารจํานวน

15 คัน
•  บรษัิทได้มกีารลงทนุในรถโดยสารใหมจํ่านวน 63 คันประกอบด้วย

รถบสั 14 คัน รถมินบิสั 2 คัน รถตู้ไฟฟ�า 2 คัน และรถตู้ 45 คัน
• บรษัิทมรีถโดยสารที�หมดค่าเสื�อมจํานวน 7 คัน (สาํหรบัป� 16 คัน)
• บรษัิทมรีถโดยสารที�ผอ่นชาํระครบกําหนดจํานวน 4 คัน (สาํหรบัป�

57 คัน)

แผนธุรกิจ

บรษัิทได้มกีารทําการปรบัปรุงและพฒันาคณุภาพผลการดําเนนิงานตลอด
มา โดยยดึหลักความพงึพอใจของลกูค้าเป�นนโยบายสาํคัญในการใหบ้รกิาร
เป�าหมายสาํหรบัป� 2565 ประมาณการเติบโตของรายได้ 600 ล้านบาท
อัตรากําไรขั�นต้น 25% จากการขยายพื�นที�การใหบ้รกิารและการเพิ�ม
ประสทิธภิาพด้านเทคโนโลยเีพื�อเพิ�มศกัยภาพในการแขง่ขนัและเพิ�ม
Market share อีกทั�งการควบคมุความเสี�ยงในเรื�องสาํคัญที�เหมาะสม อาทิ
การปรบัตัวเพิ�มของราคาน�ามนัดีเซล การแพรร่ะบาดโรคโควิดและกระแส
รถไฟฟ�า เพื�อใหเ้ชื�อมั�นได้ว่าบรษัิทยงัคงดําเนนิธุรกิจเป�นไปตามเป�าหมาย
ดังกล่าว

แผนการดําเนินงานเพ�่อความย่ังยืน

บรษัิทได้ใหค้วามสาํคัญด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิ�งแวดล้อมและการ
พฒันาอยา่งยั�งยนืควบคู่กับการดําเนนิกิจการ เพื�อเป�นบรษัิทที�ยั�งยนืใน
อนาตต โดยที�ผา่นมาบรษัิทได้ใหก้ารสนบัสนนุกิจกรรมที�ก่อประโยชนต่์อ
สงัคมและสิ�งแวดล้อม อาทิ 1.การรว่มปลกูต้นไมใ้นโครงการ Case the
wild กับทางตลาดหลักทรพัยฯ์ เอ็ม เอ ไอ 2. การเริ�มติดตั�งระบบ Solar
Rooftop กับโรงซอ่มบาํรุงและลานจอดรถของบรษัิท โดยโครงการแรกเริ�ม
ที�สาํนกังานใหญบ่างนางเพื�อศกึษาปรมิาณการลดค่าไฟฟ�า 3. การนาํรถตู้
ไฟฟ�ามาใหบ้รกิาร เพื�อศึกษากระบวนการเดินรถ การซอ่มบาํรุง และ
ปรมิาณการลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์

แนวทางการบร�หารจัดการความเส่ียงที่สําคัญ

• ราคาน�ามนัดีเซลถือเป�นต้นทนุทางตรงหลักของบรษัิทเท่ากับ 23.59%
ซึ�งราคาน�ามนัเฉลี�ยอยูที่� 33 บาท โดยมีแนวโนม้การปรบัตัวเพิ�มขึ�นของ
ราคาน�ามนั แนวทางบรหิารความเสี�ยง 1. การปรบัราคาบรกิารตาม
ราคาน�ามนัในสญัญาแบบผันแปร 2. การนาํระบบ Robotic Process
Automation (RPA) นาํมาใชกั้บรถโดยสารของบรษัิททกุคัน

• การแพรร่ะบาดโรคโควิด แนวทางบรหิารความเสี�ยง บรษัิทกําหนด
นโยบายการป�องกันโรคโควิดในกระบวนการใหบ้รกิารของบรษัิทอยา่ง
ชดัเจน เพื�อใหม้ั�นใจว่าผูใ้ชบ้รกิารได้รบับรกิารอยา่งปลอดภัยและถกู
หลักอนามยั

• กระแสรถไฟฟ�า แนวทางบรหิารความเสี�ยง บรษัิทได้รว่มการใหบ้รกิาร
บรหิารจัดการ การใหเ้ชา่และการเดินรถไฟฟ�ากับทางบรษัิทอีวีม ีพลัส
จํากัดและบรษัิทอรุณ พลัส จํากัด ซึ�งถือเป�นโอกาสอันดีในการศกึษา
ต่อยอดทางธุรกิจในอนาคตสาํหรบัการนาํรถไฟฟ�ามาใชใ้นธุรกิจต่อไป

รางวัลและความสําเร็จที่ผ�านมาของบร�ษัท

บรษัิทสามารถรกัษาฐานลกูค้ารายได้และขยายฐานลกูค้ารายใหมอ่ยา่งต่อ
เนื�อง สง่ผลใหร้ายได้เติบโตเกินเป�าหมายที�วางแผนไว้ ถึงแม้ว่ากําไรขั�นต้น
จะลดลงตามแนวโนม้ของราคาน�ามันที�เพิ�มขึ�น โดยบรษัิทใหค้วามสาํคัญที�
การติดตามและแนวทางแก้ไขอยา่งทันทีในการควบคมุต้นทนุในอยูใ่ห้
ระดับที�เหมาะสม 

โครงสร�างรายได�ตามประเภทธุรกิจ

รายได้จากการใหบ้รกิารรถบรษัิท 89.82%

รายได้บริการรถรว่ม 10.18%

ข�อมูลหลักทรัพย� mai / SERVICE
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ณ วันที� 30/06/65 ATP30 SERVICE mai

P/E (เท่า) 33.64 36.34 50.98

P/BV (เท่า) 2.40 3.71 3.11

Dividend yield (%) 1.67 1.34 1.26

30/06/65 30/12/64 30/12/63

Market Cap (ลบ.) 1,228.16 1,473.79 586.44

ราคา (บาท/หุน้) 1.80 2.16 0.95

P/E (เท่า) 33.64 43.89 19.75

P/BV (เท่า) 2.40 3.02 1.43

CG Report:

Company Rating:

ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ณ วันที่ 11/04/2565

นาย ชาติชาย พานชิชวีะ (11.77%)

บรษัิท โตโยต้า ทโูช ไทย โฮลดิ�งส ์จํากัด (9.53%)

นาย ป�ยะ เตชากลู (8.08%)

นาง สายสทุธิ� เตชากลู (6.51%)

นาย วิวัฒน ์กรมดิษฐ ์(6.27%)

อื�น ๆ (57.84%)

ช�องทางการติดต�อบร�ษัท

http://www.atp30.com

chotiga@atp30group.com, sukarnda@atp30group.com

0-3846-8788 หรอื 0-38468-8789

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

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

หมายเหต ุ: เอกสารฉบบันี�จัดทําขึ�นโดยบรษัิทจดทะเบยีน โดยมวัีตถปุระสงค์เพื�อเผยแพรข่อ้มลูของบรษัิทจดทะเบยีนแก่ผูล้งทนุเพื�อประกอบการตัดสนิใจลงทนุเท่านั�น บรษัิทจดทะเบยีนไมไ่ด้ใหคํ้าแนะนาํเกี�ยวกับการลงทนุใด ๆ ในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบยีน โดยก่อนการตัดสนิใจลงทนุ ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มูลเพิ�มเติมและควรขอรับคํา
ปรกึษาจากผูป้ระกอบวิชาชพีที�เกี�ยวขอ้ง ทั�งนี� บรษัิทจดทะเบยีนไมต้่องรบัผดิชอบในความเสยีหายหรอืสญูหายจากการนาํขอ้มลูที�ปรากฏนี�ไปใช้ในทกุกรณ ีและบริษัทจดทะเบยีนสงวนสทิธิ�ในการแก้ไขขอ้มูลที�ปรากฏในเอกสารฉบับนี�โดยไมต้่องแจ้งใหท้ราบล่วงหนา้ รวมทั�งหา้มไมใ่หผู้ใ้ดนาํเอกสารหรือขอ้มูลที�ปรากฏในเอกสารฉบับนี�ไปทําซ�า
ดัดแปลง หรอืเผยแพร ่เว้นแต่จะได้รบัอนญุาตจากบรษัิทจดทะเบยีนก่อน หากผูล้งทนุมีขอ้สงสยัเพิ�มเติมเกี�ยวกับขอ้มลูของบรษัิท สามารถศกึษาขอ้มูลเพิ�มเติมได้จากรายงานหรือสารสนเทศที�บริษัทได้เผยแพรผ่า่นชอ่งทางของสาํนกังานคณะกรรมกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

วันท่ีเผยแพร�ข�อมูล 01/09/2565

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

