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เร่ือง ค ำอธิบำยและบทวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำร 
เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย: รำยงำนและงบกำรเงินโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ขอเรียนช้ีแจงผลกำรด ำเนินงำนโดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินของบริษทัส ำหรับ
งวดสำมเดือนและส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565  
ตำรำงท่ี 1 รำยละเอียดงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปี 2564 ถึงปี 2565  

 
       (หน่วย: ลำ้นบำท) 

รายการ งวดสามเดือน ส าหรับปี 

Q4/64 Q1/65 Q2/65 Q3/65 Q4/65 QoQ % 2564 2565 YoY % 

รำยไดจ้ำกกำร
ให้บริกำร 

140.18 153.03 158.60 166.31 153.95 (12.36) (7.43%) 493.80 631.89 138.09 27.96% 

ตน้ทุนกำรให้บริกำร (111.91) (119.13) (126.99) (140.85) (135.11) (5.74) (4.08%) (392.48) (522.08) 129.60 33.02% 
ก ำไรขั้นตน้ 28.27 33.90 31.61 25.46 18.84 (6.62) (26.00%) 101.32 109.81 8.49 8.38% 
รำยไดอ่ื้น 0.13 0.13 0.12 0.18 0.13 (0.05) (27.78%) 1.79 0.56 (1.23) (68.72%) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำร
บริหำร 

(13.10) (13.31) (13.44) (14.35) (15.13) 0.78 5.44% 49.18 56.23 7.05 14.34% 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน (3.85) (4.25) (4.49) (4.54) (4.42) (0.12) (2.64%) (13.74) (17.70) 3.96 28.82% 
ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำย
ภำษีเงินได ้

11.45 16.47 13.80 6.75 (0.58)       

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (2.11) (3.27)     (2.73) (1.23) (0.03) (1.20) (97.56%) (7.07) (7.26) 0.19 2.69% 
ก ำไรส ำหรับงวด 9.34 13.20 11.07 5.52 (0.61) (6.13) (111.05%) 33.12 29.18 (3.94) (11.90%) 
อตัรำก ำไรขั้นตน้ 20.17% 22.15% 19.93% 15.31% 12.24%   20.52% 17.38%   
อตัรำก ำไรสุทธิ 6.66% 8.62% 6.97% 3.32% (0.04%)   6.68% 4.61%   

 
สรุปผลการด าเนินงานส าหรับปี 2565 

ปี2565 เป็นปีแห่งกำรสร้ำงฐำนท่ีมัน่คงในกำรด ำเนินธุรกิจโดยกำรน ำกลยุทธ์ดำ้นกำรพฒันำเทคโนโลยีเพื่อยกระดบักำร
แข่งขนัและกำรขยำยพ้ืนท่ีกำรให้บริกำร พร้อมกบักำรน ำรถบสัไฟฟ้ำมำเร่ิมให้บริกำร สอดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจท่ีย ัง่ยืนของ
บริษทัตลอดมำภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีให้ควำมส ำคญัในกำรรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้มและกำรพฒันำควำมยัง่ยืนของ
ธุรกิจ (Environment, Social and Governance) 
 ส ำหรับปี 2565 ท่ีผำ่นมำเป็นปีของกำรฟ้ืนตวัจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด 19 ท ำให้อุตสำหกรรมกลบัสู่ภำวะปกติ อยำ่งไรก็
ตำมภำคอุตสำหกรรมโดยรวมยงัคงไดรั้บผลกระทบจำกสภำวะเศรษฐกิจอนัเปรำะบำง อีกทั้งสถำนกำรณ์เงินเฟ้อของอตัรำดอกเบ้ียท่ี
ปรับตวัสูงขึ้นส่งผลให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปดว้ยควำมระมดัระวงัมำกขึ้น อีกทั้งกระแสรถไฟฟ้ำท่ีมีผลต่อควำมตอ้งกำรลูกคำ้ 
บริษทัจึงปรับแผนกลยุทธ์กำรลงทุนรถบสัโดยสำรใหม่เป็นกำรน ำรถบสัโดยสำรเดิมมำปรับปรุงสภำพเพื่อต่อสัญญำรอบใหม่แทน
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จึงท ำให้ตน้ทุนค่ำบริกำรเพ่ิมขึ้นอย่ำงมีนยัส ำคญัจ ำนวน 11.41 ลำ้นบำทและรำคำน ้ ำมนัดีเซลท่ีมีค่ำเฉล่ียสูงขึ้นตลอดทั้งปี (รำคำ
น ้ำมนัเฉล่ียส ำหรับปี 2565 เท่ำกบั 34 บำทต่อลิตร และปี 2564 เท่ำกบั 23 บำทต่อลิตร)  
 
การพฒันาการที่ส าคัญ 
- บริษทัไดเ้ร่ิมให้บริกำรลูกคำ้รำยใหม่จ ำนวน 9 รำย โดยลงทุนในโดยสำรใหม่จ ำนวน 104 คนัโดยส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุน

รถตูท่ี้ใชน้ ้ำมนัดีเซลเน่ืองจำกรถตูไ้ฟฟ้ำยงัไม่มีจ ำหน่ำยในทอ้งตลำด 
- ขยำยพ้ืนท่ีกำรให้บริกำรในโรงงำนอุตสำหกรรมภำคกลำงของประเทศ อำทิ อยธุยำ สระบุรีและกรุงเทพฯ 
- เร่ิมน ำรถมินิบสัไฟฟ้ำมำให้บริกำรลูกคำ้ 
- กำรประกำศจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2565 เป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.03 บำท รวมทั้งส้ิน 20.47 ลำ้น

บำทหรืออตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล 73.84% ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2566 
 

รายได้จากการให้บริการ 
 บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรไตรมำส 4/2565 จ ำนวน 153.95 ลำ้นบำท ลดลง 12.36 ลำ้นบำทหรือ 7.43% จำกไตรมำส 
3/2565 สำเหตุหลกัมำจำกกำรให้บริกำรลดลงตำมเท่ียวว่ิงและวนัหยุดปีใหม่ของลูกคำ้ อีกทั้งมีลูกคำ้ บำงรำยมิไดใ้ช้บริกำรต่อ
หลงัจำกครบก ำหนดสัญญำกำรให้บริกำร 
 ส ำหรับปี 2565 มีรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรจ ำนวน 631.89 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 138.09 ลำ้นบำทหรือ 27.96% เม่ือเปรียบเทียบ
กบัปีก่อน มำจำกบริษทัยงัสำมำรถขยำยฐำนลูกคำ้รำยเดิมและลูกคำ้รำยใหม่ไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง  
  
ต้นทุนการให้บริการ 
 บริษทัมีตน้ทุนกำรให้บริกำรในไตรมำส 4/2565 จ ำนวน 135.11 ลำ้นบำทลดลงจำกไตรมำส 3/2565 ท่ีมีจ ำนวน 140.85 
ลำ้นบำท โดยรำยจ่ำยส่วนใหญ่ท่ีลดลงเน่ืองจำกกำรใชน้ ้ำมนัลดลงตำมสัดส่วนรำยไดท่ี้ลดลง 
 บริษัทมีต้นทุนกำรให้บริกำรส ำหรับปี 2565 จ ำนวน 522.08 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้ น 129.60 ล้ำนบำทหรือ 33.02% เ ม่ือ
เปรียบเทียบกบัปีก่อน รำยละเอียด ดงัน้ี 

▪ ค่ำน ้ ำมนัเช้ือเพลิง ในปี 2565 จ ำนวน 163.06 ลำ้นบำทคิดเป็น 25.81% ของรำยได้ เพ่ิมขึ้นจำกปี 2564 จ ำนวน 
54.23 ลำ้นบำท  

▪ ค่ำจำ้งพนกังำนขบัรถ ในปี 2565 จ ำนวน 135.19 ลำ้นบำทคิดเป็น 21.39% ของรำยได ้เพ่ิมขึ้นจำกปี 2564 จ ำนวน 
37.04 ลำ้นบำท 

▪ ค่ำซ่อมบ ำรุงในปี 2565 จ ำนวน 41.77 ล้ำนบำทคิดเป็น 6.61% ของรำยได้ โดยมีค่ำปรับปรุงสภำพรถบัสอยู่
จ  ำนวน 11.41 ลำ้นบำทในปี 2565 เพ่ิมขึ้นจำกปี 2564 จ ำนวน 11.94 ลำ้นบำท 

▪ ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ อำทิเช่น ค่ำเบ้ียประกนัภยั ค่ำเส่ือมรำคำ ฯลฯ มีอตัรำส่วนท่ีใกลเ้คียงกบัปี 2564 
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ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรขั้นต้น 

 
 
 บริษทัมีก ำไรขั้นตน้ไตรมำส 4/2565 จ ำนวน 18.84 ลำ้นบำทและอตัรำก ำไรขั้นตน้ 12.24% ลดลงจำกไตรมำส 3/2565 และ
ส ำหรับปี 2565 มีก ำไรขั้นตน้จ ำนวน 109.81 ลำ้นบำทและอตัรำก ำไรขั้นตน้ 17.38% ลดลง เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน เกิดจำกรำยได้
ค่ำบริกำรลดลงและตน้ทุนบริกำรเพ่ิมขึ้นตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้  
  
ต้นทุนทางการเงนิ 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร ดอกเบ้ียเงินกูยื้มธนำคำร ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำ ไดแ้ก่ 
สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน สัญญำเช่ำซ้ือและสัญญำเช่ำ (TFRS16) อำทิ ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีจอดรถและค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร เป็นตน้ บริษทัมี
ตน้ทุนทำงกำรเงินไตรมำส 4/2565 จ ำนวน 4.42 ลำ้นบำท ลดลง 0.12 ลำ้นบำทหรือ 2.64% จำกไตรมำส 3/2565 และส ำหรับปี 2565 
มีตน้ทุนทำงกำรเงินจ ำนวน 17.70 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 3.96 ลำ้นบำทหรือ 28.82% ประกอบดว้ย โดยตน้ทุนทำงกำรเงินส่วนใหญ่เกิด
จำก ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำซ้ือ และจำกกำรลงทุนในรถโดยสำรใหม่เพ่ิมขึ้นจ ำนวน 104 คนั ถึงแมว่้ำสถำนกำรณ์อตัรำดอกเบ้ียมีกำร
ปรับขึ้นแต่อตัรำดอกเบ้ียท่ีบริษทัได้รับตำมสัญญำเช่ำยงัอยู่ท่ีร้อยละ 2.96 (Effective rate) อีกทั้งระหว่ำงปีมีกำรจ่ำยค่ำงวดครบ
ก ำหนดแลว้ 57 สัญญำ  
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ประกอบดว้ย ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ภงด. 50) และภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี อำทิ ส ำรองผลประโยชน์
พนักงำน ผลขำดทุนทำงภำษี ผลกระทบทำงบญัชีและภำษี เป็นตน้ ส ำหรับปี 2565 บริษทัมีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินไดจ้ ำนวน 7.26 ลำ้น
บำทเป็นภำษีเงินไดร้อตดับญัชีทั้งจ ำนวน เพ่ิมขึ้น 0.19 ลำ้นบำทเกิดจำกกำรลงทุนรถโดยสำรใหม่เพ่ิมขึ้นท ำให้เกิดผลกระทบทำง
บญัชีและภำษีจำกกำรท ำสัญญำเช่ำและค่ำซำก 
 
ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 
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 บริษทัมีก ำไรสุทธิไตรมำส 4/2565 จ ำนวน (0.61) ลำ้นบำทอตัรำก ำไรสุทธิ (0.04%) ลดลงจำกไตรมำส 3/2565 และก ำไร
สุทธิส ำหรับปีจ ำนวน 29.18 ลำ้นบำทและอตัรำก ำไรสุทธิ 4.61% ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน เกิดจำกก ำไรขั้นตน้ท่ีลดลงเป็น
หลกั 
   
ตำรำงท่ี 2 รำยละเอียดงบแสดงฐำนะกำรเงิน 2564 ถึงปี 2565  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
รายการ 31 ธ.ค. 

2564 
31 มี.ค. 

2565 
30 มิ.ย. 
2565 

30 ก.ย. 
2565 

31 ธ.ค.  
2565 

การ
เปลี่ยนแปลง 

YE2564 

% เพิม่ขึน้/ 
(ลดลง) 

รวมสินทรัพย ์ 1,103.54 1,172.67 1,161.61 1,168.66 1,180.68 77.14 6.99% 
รวมหน้ีสิน 605.42 661.34 659.68 661.21 673.84 68.42 11.30% 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 498.12 511.33 501.93 507.45 506.84 8.72 1.75% 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 บริษทัมีรถโดยสำรท่ีให้บริกำรจ ำนวน 692 คนั ประกอบดว้ย รถบสัจ ำนวน 271 คนั รถมินิบสั

จ ำนวน 44 คนั รถตูแ้ละรถตูวี้ไอพีจ ำนวน 296 คนั รถตูไ้ฟฟ้ำ จ ำนวน 2 คนั รถมินิบสัไฟฟ้ำจ ำนวน 5 คนั รถกระบะ 2  คนัและรถ
ร่วมบริกำรจ ำนวน 72 คนั มีรำยละเอียดเก่ียวกบัสถำนภำพของรถโดยสำรของบริษทั ดงัน้ี 

 
หมำยเหตุ: ปี 2564 มีรถโดยสำรท่ีหมดค่ำเส่ือมรำคำครบ 10 ปีสะสมจ ำนวน 50 คนั 
 
การเปลี่ยนแปลงรายการที่ส าคัญ ดังนี ้
 สินทรัพยร์วมจ ำนวน 1,180.68 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 77.14 ลำ้นบำทหรือ 6.99% เกิดจำกกำรลงทนุในรถโดยสำรใหมจ่ ำนวน
104 คนั มีมูลค่ำรวม 178.80 ลำ้นบำทผำ่นกำรท ำสัญญำเช่ำทั้งจ ำนวนส่งผลใหห้น้ีสินเพ่ิมขึ้น อีกทั้งในระหว่ำงงวดจ่ำยช ำระเงินกู้
ระยะยำวจ ำนวน 10.32 ลำ้นบำทและจ่ำยช ำระค่ำงวดจ ำนวน 159.84 ลำ้นบำท และส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมขึ้น 8.72 ลำ้นบำทหรือ 1.75% 
มำจำกผลก ำไรส ำหรับปีจ ำนวน 29.18 ลำ้นบำทและกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2564 จ ำนวน 20.42 ลำ้นบำท (อตัรำหุน้ละ 0.03 บำท)
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