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เร่ือง ค ำอธิบำยและบทวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร 
เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย: รำยงำนและงบกำรเงินโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
 

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

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งวดสำมเดอืน งวดเก้ำเดอืน 

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

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 134.02 140.18 153.03 158.60 166.31 4.86% 353.62 477.94 35.16% 
ตน้ทุนกำรให้บริกำร (104.74) (111.91) (119.13) (126.99) (140.85) 10.91% (280.57) (386.97) 37.92% 
ก ำไรขั้นต้น 29.28 28.27 33.90 31.61 25.46 (19.46%) 73.05 90.97 24.53% 

รำยไดอ่ื้น 1.37 0.13 0.13 0.12 0.18 50.00% 1.66 0.43 (74.10%) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (11.49) (13.10) (13.31) (13.44) (14.35) 6.77% (36.08) (41.10) 13.91% 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (4.08) (3.85) (4.25) (4.49) (4.54) 1.11% (9.89) (13.28) 34.28% 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (2.56) (2.11) (3.27)       (2.73) (1.23) (54.95%) (4.96) (7.23) 45.77% 
ก ำไรส ำหรับงวด 12.52 9.34 13.20 11.07 5.52 (50.14%) 23.78 29.79 25.27% 

อตัรำก ำไรขั้นต้น 21.85% 20.17% 22.15% 19.93% 15.31%  20.66% 19.03%  

อตัรำก ำไรสุทธิ 9.25% 6.66% 8.62% 6.97% 3.32%  6.69% 6.23%  

 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
 บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรไตรมำส 3/2565 เท่ำกบั 166.31 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 7.71 ลำ้นบำทหรือ 4.86% จำกไตรมำส 
2/2565  เน่ืองจำกกำรปรับรำคำค่ำบริกำรเพ่ิมข้ึนตำมรำคำน ้ ำมนัท่ีสูงข้ึน 
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนปี 2565 เท่ำกับ 477.94 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึน 124.32 ลำ้นบำทหรือ 35.16% จำกช่วงเดียวกันปี 2564 
เน่ืองจำกกำรให้บริกำรกบัลูกคำ้รำยเดิมและลูกคำ้รำยใหม่ ณ 30 กนัยำยน 2565 มีสัญญำท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รำยไดอี้กจ ำนวน 1,341.62 
ลำ้นบำท โดยมีรถโดยสำรท่ีใหบ้ริกำรจ ำนวน 664 คนั ประกอบดว้ย รถบสัจ ำนวน 271 คนั รถมินิบสัจ ำนวน 44 คนั รถตูว้ไีอพี/รถตู ้
จ  ำนวน 274 คนั รถตูไ้ฟฟ้ำจ ำนวน 2 คนัและรถร่วมบริกำรจ ำนวน 73 คนั 
  
ต้นทุนกำรให้บริกำร 
 บริษทัมีตน้ทุนกำรให้บริกำรไตรมำส 3/2565 เท่ำกบั 140.85 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 13.86 ลำ้นบำทหรือ 10.91% จำกไตรมำส 
2/2565 เน่ืองจำกบริษทัไดน้ ำรถโดยสำรท่ีใชแ้ลว้จ ำนวน 26 คนัเพ่ือปรับปรุงสภำพและด ำเนินกำรต่อสญัญำกำรใหบ้ริกำรกบัลูกคำ้ท่ี
ครบรอบสญัญำต่อไป จ ำนวน 5.5 ลำ้นบำท และค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์ของนกัขบัท่ีเกษียณอำยตุำมสวสัดิกำรของบริษทัจ ำนวน 0.5 
ลำ้นบำทโดยถือเป็นค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนคร้ังเดียว (One-Time Expresses) ในไตรมำส 3/2565 รวมทั้งส้ิน 6.0 ลำ้นบำท อีกทั้งรำคำ 
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น ้ำมนัดีเซลมีค่ำเฉล่ียท่ีสูงข้ึนส่งผลตน้ทุนน ้ ำมนัดีเซลเพ่ิมข้ึนในไตรมำส 3/2565 อีกประมำณ 5.5 ลำ้นบำทเม่ือเปรียบเทียบกบัไตร
มำส 2/2565 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนปี 2565 เท่ำกบั 385.97 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 106.40 ลำ้นบำทหรือ 37.92% จำกช่วงเดียวกนัปี 2564 มำจำก
ปัจจยัท่ีกล่ำวขำ้งตน้ 
 
ก ำไรขั้นต้นและอตัรำก ำไรขั้นต้น 

 
 
  บริษทัมีก ำไรขั้นตน้ส ำหรับงวดเกำ้เดือนปี 2565 เท่ำกบั 90.97 ลำ้นบำทและอตัรำก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 19.03% เพ่ิมข้ึน 17.92 
ลำ้นบำทหรือ 24.53%  จำกช่วงเดียวกนัปี 2564 และไตรมำส 3/2565 มีก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 25.46  ลำ้นบำทและอตัรำก ำไรขั้นตน้
เท่ำกบั 15.31% ลดลง 6.15 ลำ้นบำทหรือ 19.49% จำกไตรมำส 2/2565 เกิดจำกตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรท่ีเพ่ิมข้ึนตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ ซ่ึง
หำกกลบัรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนคร้ังเดียวจะมีอตัรำก ำไรขั้นตน้ประมำณ 19%   
 
รำยได้อืน่  
 รำยไดอ่ื้นประกอบดว้ย ดอกเบ้ียรับเงินฝำกธนำคำร รำยไดอ่ื้นๆ อำทิ รำยรับจำกกองทุนส ำรองเล้ียงชีพพนกังำน กำรขำย
อะไหล่ท่ีเส่ือมสภำพ ส่วนลดรับ และรำยรับจำกกำรบริหำรจดักำร GPS เป็นตน้ บริษทัมีรำยไดอ่ื้นส ำหรับงวดเกำ้เดือนปี 2565 
เท่ำกบั 0.43 ลำ้นบำท ลดลง 1.23 ลำ้นบำทหรือ 74.10% จำกช่วงเดียวกนัปี 2564 และไตรมำส 3/2565 เท่ำกบั 0.18 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 
0.06 ลำ้นบำทหรือ 50.00% จำกไตรมำส 2/2565 เน่ืองจำกกำรขำยอะไหล่ท่ีเส่ือมสภำพ 
  
ต้นทุนทำงกำรเงนิ 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร ดอกเบ้ียเงินกูย้มืธนำคำร ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำ ไดแ้ก่ 
สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน สัญญำเช่ำซ้ือและสัญญำเช่ำ (TFRS16) อำทิ ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีจอดรถและค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร เป็นตน้ บริษทัมี
ตน้ทุนทำงกำรเงินส ำหรับงวดเกำ้เดือนปี 2565 เท่ำกบั 13.28 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 3.39 ลำ้นบำทหรือ 34.28% จำกช่วงเดียวกนัปี 2564 
และไตรมำส 3/2565 เท่ำกบั 4.54 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 0.05 ลำ้นบำทหรือ 1.11% เกิดจำกกำรท ำสัญญำเช่ำกำรเงินส ำหรับรถโดยสำร
ใหม่จ ำนวน 12 คนั อีกทั้งแนวโนม้ของอตัรำดอกเบ้ียมีกำรปรับเพ่ิมข้ึน 
 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 
 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ประกอบดว้ย ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ภงด. 50) และภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี อำทิ ส ำรองผลประโยชน์
พนกังำน ผลขำดทุนทำงภำษี ผลกระทบทำงบญัชีและภำษี เป็นตน้ บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดเกำ้เดือนเท่ำกบั 7.23 ลำ้น
บำท ประกอบดว้ย ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ ำนวน 0.55 ลำ้นบำทและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจ ำนวน 6.68 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 2.27 ลำ้น
บำทหรือ 45.77% จำกช่วงเดียวกนัปี 2564 เกิดจำกผลก ำไรท่ีเพ่ิมข้ึน และผลกระทบทำงบญัชีและภำษีจำกกำรท ำสัญญำเช่ำและค่ำ
ซำกในกำรลงทุนรถโดยสำรใหม่  
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ก ำไรสุทธิและอตัรำก ำไรสุทธิ 

 
  
 บริษทัมีก ำไรส ำหรับงวดเกำ้เดือนปี 2565 เท่ำกบั 29.79 ลำ้นบำทและอตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบั 6.23% เพ่ิมข้ึน 6.01 ลำ้นบำท
หรือ 25.27% จำกช่วงเดียวกนัปี 2564 และไตรมำส 3/2565 มีก ำไรสุทธิเท่ำกบั 5.52 ลำ้นบำทและอตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบั 3.32% เกิด
จำกรำยกำรท่ีกล่ำวขำ้งตน้ ซ่ึงหำกกลบัรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนคร้ังเดียวจะมีอตัรำก ำไรสุทธิประมำณ 7%   
 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
รำยกำร 31 ธ.ค. 2564 31 ม.ีค. 2565 30 ม.ิย. 2565 30 ก.ย. 2565 กำรเปลีย่นแปลง 

YE2564 
% เพิม่ขึน้/ 

(ลดลง) 

รวมสินทรัพย ์ 1,103.54 1,172.67 1,161.61 1,168.66 65.12 5.90% 
รวมหน้ีสิน 605.42 661.34 659.68 661.21 55.79 9.22% 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 498.12 511.33 501.93 507.45 9.33 1.87% 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 มีกำรเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 
 สินทรัพยร์วมเท่ำกบั 1,168.66 ลำ้นบำทเพ่ิมข้ึนจำกปี 2564 เท่ำกบั 65.12 ลำ้นบำท หรือ 5.90% เกิดจำกกำรลงทุนในรถ
โดยสำรใหม่จ ำนวน 75 คนัเท่ำกบั 135.03 ลำ้นบำทในรูปแบบสัญญำเช่ำทั้งจ ำนวนส่งผลให้หน้ีสินเพ่ิมข้ึนเท่ำกบั 132.50 ลำ้นบำท 
อีกทั้งในระหวำ่งงวดจ่ำยช ำระเงินกูร้ะยะยำวจ ำนวน 7.71 ลำ้นบำทและจ่ำยช ำระค่ำงวดจ ำนวน 121.66 ลำ้นบำท และส่วนของผูถื้อ
หุน้เพ่ิมข้ึน 9.33 ลำ้นบำทหรือ 1.87% มำจำกผลก ำไรส ำหรับงวดเท่ำกบั 29.79 ลำ้นบำทและกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2564 จ ำนวน 
20.42 ลำ้นบำท (อตัรำหุน้ละ 0.03บำท)  
 
 
              จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

      ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 

     (นำยปิยะ เตชำกลู) 
      กรรมกำรผูจ้ดักำร 
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