เลขที่ ATP30 11/2563
11 สิ งหำคม 2563
เรื่ อง

กำรชี้แจงผลกำรดำเนินงำนสำหรับไตรมำสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563

เรี ยน

กรรมกำรและผูจ้ ดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่ งที่ส่งมำด้วย: รำยงำนและงบกำรเงินโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ขอเรี ยนชี้แจงผลกำรดำเนินงำนโดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินของบริ ษทั
ฯ สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563โดยมีรำยละเอียดเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
งวดสำมเดือน (เม.ย. - มิ.ย.)
งวดหกเดือน (ม.ค. - มิ.ย.)
ไตรมำส ไตรมำส เพิม่ ขึน้
ร้ อยละ 2563
2562 เพิม่ ขึน้
ร้ อยละ
2/2563 2/2562 (ลดลง)
(ลดลง)
รำยได้จำกกำรให้บริ กำร
86.79 113.65
-26.86 -23.63 189.79 226.54 -36.75 -16.22
ต้นทุนกำรให้บริ กำร
-67.28 -83.95
16.67 -19.86 -148.78 -166.48
17.70 -10.63
กำไรขั้นต้ น
19.51
29.70
-10.19 -34.31 41.01
60.06 -19.05 -31.72
รำยได้อื่น
0.22
0.75
-0.53 -70.67
0.29
1.31
-1.02 -77.86
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
-12.45 -14.06
1.61 -11.45 -24.55 -27.05
2.50
-9.24
ต้นทุนทำงกำรเงิน
-2.86
-3.35
0.49 -14.63 -5.63
-7.01
1.38 -19.69
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
-0.85
0.00
-0.85
0.00 -1.47
0.00
-1.47
0.00
ของลูกหนี้กำรค้ำ
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
-0.07
-1.80
1.73 -96.11 -0.70
-3.90
3.20 -82.05
กำไรสำหรับงวด
3.50
11.24
-7.74 -68.86
8.95
23.41 -14.46 -61.77
บทสรุปภำพรวมผลกำรดำเนินงำน
ปี 2563 เศรษฐกิ จไทยกำลังเผชิ ญควำมท้ำทำยจำกกำรแพร่ ระบำดของโควิค-19 ส่ งผลให้เศรษฐกิ จเข้ำสู่ สภำวะ
ถดถอย ซึ่ งหลำยภำคอุตสำหกรรมได้รับผลกระทบดังกล่ำวอย่ำงมำก ทำให้ลูกค้ำของบริ ษทั มีกำรลดกำลังผลิตจึงเป็ นผลให้
บริ ษทั มีรำยได้ค่ำบริ กำรที่ลดลงเป็ นไปในทิศทำงเดียวกันกับภำคอุตสำหกรรม
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รำยได้ จำกกำรให้ บริกำร
สำหรับไตรมำส 2 ปี 2563 บริ ษทั มีรำยได้จำกกำรให้บริ กำรเท่ำกับ 86.79 ล้ำนบำท ลดลงเท่ำกับ 26.86 ล้ำนบำท คิด
เป็ นอัตรำร้อยละ 23.63 จำกงวดเดี ยวกันของปี ก่อนหน้ำ และสำหรับงวด 6 เดื อนแรกของปี 2563 บริ ษทั มีรำยได้จำกกำร
ให้บริ กำรเท่ำกับ 189.79 ล้ำนบำท ลดลงเท่ำกับ 36.75 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำร้อยละ 16.22 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำ
มำจำกลูกค้ำส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ขำ้ งต้น ทำให้ตอ้ งมีกำรหยุดกำรผลิตและลดเวลำทำงำน ซึ่ง
ส่งผลต่อกำรให้บริ กำรของบริ ษทั ลดลงตำมด้วย
กำไรขั้นต้ นและอัตรำกำไรขั้นต้ น
สำหรับไตรมำส 2 ปี 2563 บริ ษทั มีกำไรขั้นต้นเท่ำกับ 19.51 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรขั้นต้นเท่ำกับร้อยละ
22.48 ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำที่มีกำไรขั้นต้นเท่ำกับ 29.70 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรขั้นต้นเท่ำกับร้อยละ 26.13
จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำ และสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริ ษทั มีกำไรขั้นต้นเท่ำกับ 41.01 ล้ำนบำทหรื อคิด
เป็ นอัตรำกำไรขั้นต้นเท่ำกับร้อยละ 21.61 ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำที่มีกำไรขั้นต้นเท่ำกับ 60.06 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ น
อัตรำกำไรขั้นต้นเท่ำกับร้อยละ 26.51 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำ
มำจำกรำยได้จำกกำรให้บริ กำรลดลง ถึงแม้วำ่ บริ ษทั จะมีควบคุมต้นทุนกำรให้บริ กำรที่ดี อำทิ กำรปรับแผนกำรใช้
น้ ำมัน B10 กำรลดค่ำบริ กำรค่ำเบี้ยประกันภัย และกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับรถ เป็ นต้น ซึ่ งทำให้อตั รำกำไรขั้นต้นของ
ไตรมำส 2/2563 ดีข้ ึนอยูท่ ี่ร้อยละ 22.48 ปรับสูงขึ้นจำกไตรมำส 1/2563 เท่ำร้อยละ 20.87
รำยได้ อนื่
รำยได้อื่นๆ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับเงินฝำกธนำคำร กำไรจำกกำรขำยรถโดยสำรที่หมดค่ำเสื่ อมรำคำและกำรขำย
อะไหล่ที่เสื่ อมสภำพ และรำยได้อื่น อำทิ รำยได้จำกกำรให้บริ กำรด้ำนกำรบริ กำรเพิ่มเติมแก่รถร่ วมบริ กำรและเงินรับคืน
กองทุนสำรองเลี้ยงชี พพนักงำนลำออก เป็ นต้น สำหรับไตรมำส 2 ปี 2563 บริ ษทั มีรำยได้อื่นเท่ำกับ 0.22 ล้ำนบำท ลดลง
เท่ำกับ 0.53 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำร้อยละ 70.67 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำ และสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563
บริ ษทั มีรำยได้อื่นเท่ำกับ 0.29 ล้ำนบำท ลดลงเท่ำกับ 1.02 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำร้อยละ 77.86 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน
หน้ำ
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร
สำหรับไตรมำส 2 ปี 2563 บริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรเท่ำกับ 12.45 ล้ำนบำท ลดลงเท่ำกับ 1.61 ล้ำนบำท คิด
เป็ นอัตรำร้อยละ 11.45 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำ และสำหรับงวด 6 เดื อนแรกของปี 2563 บริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริ หำรเท่ำกับ 24.55 ล้ำนบำท ลดลงเท่ำกับ 2.50 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำร้อยละ 9.24 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำ
มำจำกบริ ษทั มีกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยในองค์กรอย่ำงเคร่ งครัด อำทิ กำรลดกำรจัดกิจกรรมภำยในบริ ษทั กำรลดกำร
เช่ำพื้นที่ออฟฟิ ศ และลดค่ำใช้จ่ำยอื่นตำมควำมเหมำะสม เป็ นต้น
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
ต้นทุนทำงกำรเงิ น ประกอบด้วย ดอกเบี้ ยเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี ธนำคำร ดอกเบี้ ยเงิ นกูย้ ืมธนำคำร และดอกเบี้ ยตำม
สัญญำเช่ำกำรเงิ นและดอกเบี้ ยจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ (TFRS16) สำหรับไตรมำส 2 ปี 2563 บริ ษทั มีตน้ ทุนทำงกำรเงิ นเท่ำกับ
2.86 ล้ำนบำท ลดลงเท่ำกับ 0.49 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำร้อยละ 14.63 จำกงวดเดี ยวกันของปี ก่อนหน้ำ และสำหรับงวด 6
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เดือนแรกของปี 2563 บริ ษทั มีตน้ ทุนทำงกำรเงินเท่ำกับ 5.63 ล้ำนบำท ลดลงเท่ำกับ 1.38 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำร้อยละ 19.69
จำกงวดเดี ยวกันของปี ก่ อนหน้ำ หลักๆ มำจำกบริ ษทั ได้รับอัตรำดอกเบี้ ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงิ นที่ ลดลงอยู่ที่ 3.20 - 3.50
ถึงแม้วำ่ จะมีกำรลงทุนรถโดยสำรเพิ่มเติมอีกจำนวน 24 คันในระหว่ำงงวด
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริ ษทั ฯ มียำนพำหนะภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินคงเหลือจำนวน 189 คัน โดยสัญญำจะ
ทยอยผ่อนชำระครบกำหนดในปี 2563 ไตรมำสที่ 3 จำนวน 3 คัน และไตรมำสที่ 4 จำนวน 3 คัน ปี 2564 จำนวน 41 คัน ปี
2565 จำนวน 57 คัน ปี 2566 จำนวน 61 คัน ปี 2567 จำนวน 8 คัน และปี 2568 จำนวน 16 คันตำมลำดับ
ผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ ำของลูกหนีก้ ำรค้ ำ
สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริ ษทั มีผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของลูกหนี้ กำรค้ำเท่ำกับ 1.47 ล้ำนบำท มำ
จำกยอดค้ำงชำระของกลุ่มลูกค้ำทัวร์จีน ซึ่ งทำงบริ ษทั ได้พิจำรณำแล้วเห็นสมควรให้ต้ งั ประมำณกำรดังกล่ำวทั้งจำนวนตำม
สถำนกำรณ์ปัจจุบนั ที่ยงั ไม่ดีข้ ึน
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำภำษีเงินได้ประกอบด้วย ภำษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด. 50) และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วย สำรอง
ผลประโยชน์พนักงำน ผลขำดทุนทำงภำษี (ภงด. 50) และผลกระทบทำงบัญชีและภำษีตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินและค่ำซำก
สำหรับไตรมำส 2 ปี 2563 บริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้เท่ำกับ 0.07 ล้ำนบำท ลดลงเท่ำกับ 1.73 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำร้อยละ
96.11 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำ และสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้เท่ำกับ 0.70 ล้ำน
บำท ลดลงเท่ำกับ 3.20 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำร้อยละ 82.05 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำ
กำไรสุ ทธิและอัตรำกำไรสุ ทธิ
สำหรับไตรมำส 2 ปี 2563 บริ ษทั มีกำไรสุ ทธิ เท่ำกับ 3.50 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรสุ ทธิ เท่ำกับร้อยละ 4.02
ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำที่มีกำไรสุ ทธิ เท่ำกับ 11.24 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรสุ ทธิ เท่ำกับร้อยละ 9.83 จำกงวด
เดียวกันของปี ก่อนหน้ำ และสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริ ษทั มีกำไรสุ ทธิ เท่ำกับ 8.95 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นอัตรำ
กำไรสุ ทธิ เท่ำกับร้อยละ 4.71 ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำที่มีกำไรสุ ทธิ เท่ำกับ 23.41 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิ
เท่ำกับร้อยละ 10.27 จำกงวดเดี ยวกันของปี ก่อนหน้ำ ซึ่ งเป็ นผลกระทบมำจำกกำรลดลงของรำยได้จำกกำรให้บริ กำรและ
รำยกำรที่ได้กล่ำวข้ำงต้น
จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยปิ ยะ เตชำกูล)
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
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