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10 พฤศจิกำยน 2563
เรื่ อง

กำรชี้แจงผลกำรดำเนินงำนสำหรับไตรมำสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

เรี ยน

กรรมกำรและผูจ้ ดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่ งที่ส่งมำด้วย: รำยงำนและงบกำรเงินโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ขอเรี ยนชี้แจงผลกำรดำเนินงำนโดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินของบริ ษทั
สำหรับงวดสำมเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563โดยมีรำยละเอียดเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
งวดสำมเดือน
เปลีย่ นแปลงจำก
เปลีย่ นแปลงจำก
ไตรมำส 2/2563
ไตรมำส 3/2562
ไตรมำส ไตรมำส ไตรมำส ไตรมำส ไตรมำส ล้ ำน
ร้ อยละ
ล้ ำน
ร้ อยละ
3/2563 2/2563 1/2563 4/2562 3/2562 บำท
บำท
รำยได้จำกกำรให้บริ กำร
96.75
86.79 103.00 113.45 116.97 9.96
11.48% -20.22 -17.29%
ต้นทุนกำรให้บริ กำร
-74.25 -67.28
-81.50 -86.09 -87.00 -6.97
10.36% 12.75 -14.66%
กำไรขั้นต้ น
22.50
19.51
21.50
27.36
29.97 2.99
15.33% -7.47 -24.92%
รำยได้อื่น
0.19
0.21
0.08
0.26
0.36 -0.02
-9.52% -0.17 -47.22%
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
-8.27 -12.45
-12.10 -12.33 -12.34 4.18
-33.57% 4.07 -32.98%
ต้นทุนทำงกำรเงิน
-2.75
-2.86
-2.77
-2.83
-3.05 0.11
-3.85% 0.30
-9.84%
ผลขำดทุนจำกกำรด้อย
0.03
-0.85
-0.62
0.00
0.00 0.88 -103.53% 0.03
ค่ำของลูกหนี้กำรค้ำ
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
-1.70
-0.07
-0.63
-1.72
-2.27 -1.63 2,328.57% 0.57 -25.11%
กำไรสำหรับงวด
10.00
3.49
5.46
10.74
12.67 6.51
186.53% -2.67 -21.07%
อัตรำกำไรขั้นต้น
23.26% 22.48% 20.87% 24.12% 25.62%
อัตรำกำไรสุ ทธิ
10.32% 4.01% 5.30% 9.45% 10.80%
บทสรุปภำพรวมผลกำรดำเนินงำน
ส ำหรั บ เก้ำ เดื อ นแรกของปี 2563 เศรษฐกิ จ ไทยประสบปั ญ หำเรื่ องกำรแพร่ ระบำดของไวรั ส โควิค -19 ซึ่ ง มี
ผลกระทบกับกำรให้บริ กำรของบริ ษทั โดยตรงในกลุ่มอุตสำหกรรมท่องเที่ ยวและกำรชะลอตัวของอุตสำหกรรมผลิต
ชิ้นส่ วนยำนยนต์ โดยผลกระทบดังกล่ำวเริ่ มขึ้นในปลำยไตรมำส 1/2563 และรุ นแรงสุ ดในไตรมำส 2/2563 โดยในไตรมำส
3/2563 เริ่ มฟื้ นตัวกลับมำ โดยเฉพำะกลุ่มยำนยนต์ถือเป็ นทิศทำงที่ดีต่อกลุ่มลูกค้ำของบริ ษทั ที่มีอยูป่ ระมำณร้อยละ 20 ของ
ลูกค้ำทั้งหมดเริ่ มกลับมำใช้บริ กำรปกติ ส่วนกลุ่มอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเริ่ มกลับมำใช้บริ กำรบำงรำยแต่ยงั คงต้องติดตำม
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นโยบำยของภำครัฐฯ ต่อไป โดยบริ ษทั คำดว่ำไตรมำส 4 ปี 2563 แนวโน้มรำยได้จำกกำรให้บริ กำรเพิ่มขึ้นตำมปริ มำณกำร
ใช้บริ กำรของกลุ่มลูกค้ำรำยเดิมที่กลับมำใช้บริ กำรปกติและขยำยกลุ่มลูกค้ำรำยใหม่
รำยได้ จำกกำรให้ บริกำร
ในช่ วงไตรมำส 3/2563 บริ ษทั มี รำยได้จำกกำรให้บริ กำร 96.75 ล้ำนบำท หำกเปรี ยบเที ยบกับรำยได้ไตรมำส
2/2563 เริ่ มมีทิศทำงที่ ดีข้ ึน เนื่ องจำกลูกค้ำกลับมำใช้บริ กำรปกติจำกกำรคลี่คลำยของสถำนกำรณ์ดงั กล่ำวอยู่ที่ประมำณ
80%-90% ในเดือนกันยำยน 2563 ส่ งผลให้มีรำยได้จำกกำรให้บริ กำรเพิ่มขึ้น 9.96 ล้ำนบำทหรื อ 11.48% ซึ่ งรำยได้จำกกำร
ให้บริ กำรในไตรมำส 2/2563 ถือเป็ นช่วงที่บริ ษทั มีรำยได้นอ้ ยที่สุดจำกผลกำรดำเนิ นงำนที่ผ่ำนมำและบริ ษทั คำดว่ำรำยได้
จำกกำรให้บริ กำรจะมีทิศทำงเพิม่ ขึ้นอย่ำงต่อเนื่องไปสู่ไตรมำส 4/2563
กำไรขั้นต้ นและอัตรำกำไรขั้นต้ น
25.62%
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20.00%

80
40
116.97

113.45

103

86.79

96.75

Q3/2562

Q4/2562

Q1/2563

Q2/2563

Q3/2563

-20.00%

0
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อัตรากาไรขัน้ ต้ น

ในช่วงไตรมำส 3/2563 บริ ษทั มีกำไรขั้นต้น 22.50 ล้ำนบำทหรื อ 23.26% ซึ่งพัฒนำดีข้ ึนจำกไตรมำส 1/2563 และ
2/2563 โดยบริ ษทั ได้มุ่งเน้นในกำรควบคุมต้นทุนกำรให้บริ กำรอย่ำงมีประสิ ทธิภำพเพื่อรักษำอัตรำกำไรขั้นต้นที่ดี อำทิ กำร
ปรับแผนกำรใช้น้ ำมัน B10 กำรลดค่ำเบี้ยประกันภัย กำรบริ หำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยรถร่ วมและกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับรถ
เป็ นต้น จึงส่งผลให้อตั รำกำไรขั้นต้นปรับเพิ่มขึ้นทุกไตรมำส
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร
ในช่วงไตรมำส 3/2563 บริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร 8.27 ล้ำนบำท ลดลง 4.07 ล้ำนบำทหรื อ 32.98% จำกช่วง
เดียวกันของปี 2562 มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร 12.34 ล้ำนบำท เป็ นผลจำกกำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
โดยเน้นกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยในองค์กรอย่ำงรอบคอบระมัดระวัง อำทิ กำรลดกำรจัดกิจกรรมภำยในบริ ษทั กำรลดกำรเช่ำ
พื้นที่ออฟฟิ ศ และลดค่ำใช้จ่ำยอื่นตำมควำมเหมำะสม เป็ นต้น จึงทำให้ในระหว่ำงปี 2563 ค่ำใช้จ่ำยลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
ต้นทุนทำงกำรเงิน ประกอบด้วย ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ธนำคำร ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงินและดอกเบี้ยจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ (TFRS16) เป็ นต้น ในช่วงไตรมำส 3/2563 บริ ษทั มีตน้ ทุนทำงกำรเงิน 2.75 ล้ำนบำท
ลดลง 0.30 ล้ำนบำทหรื อ 9.84% จำกช่วงเดียวกันของปี 2562 มีตน้ ทุนทำงกำรเงิน 3.05 ล้ำนบำท ส่ วนใหญ่เป็ นดอกเบี้ยตำม
สัญญำเช่ำกำรเงินเนื่ องจำกบริ ษทั ได้รับอัตรำดอกเบี้ยที่ลดลงอยูท่ ี่ 3.20%-3.50% (เดิ ม 3.58%-3.85%) แม้ว่ำบริ ษทั จะมีกำร
ลงทุนรถโดยสำรของบริ ษทั อย่ำงต่อเนื่องก็ตำม
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ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริ ษทั มียำนพำหนะภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิ นคงเหลือจำนวน 186 คัน โดยสัญญำจะ
ทยอยผ่อนชำระครบกำหนดดังนี้ ไตรมำส 4 ปี 2563 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
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงิ นได้ ประกอบด้วย ภำษีเงิ นได้นิติบุคคล (ภงด. 50) และภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี อำทิ สำรอง
ผลประโยชน์พนักงำน ผลขำดทุนทำงภำษี (ภงด. 50) และผลกระทบทำงบัญชีและภำษีตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินและค่ำซำก
เป็ นต้นในช่วงไตรมำส 3/2563 บริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 1.70 ล้ำนบำท ลดลง 0.57 ล้ำนบำทหรื อ 25.11% จำกช่วงเวลำ
เดียวกันของปี 2562 มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 2.27 ล้ำนบำท
กำไรสุ ทธิและอัตรำกำไรสุ ทธิ
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อัตรากาไรสุทธิ

ในไตรมำส 3/2563 บริ ษทั มีกำไรสุ ทธิ 10.00 ล้ำนบำทหรื อ 10.32% โดยเมื่อเปรี ยบเที ยบกับไตรมำส 2/2563 กำไร
สุ ทธิ เพิ่มขึ้น 6.51 ล้ำนบำทหรื อ 186.53% มำจำกกำรกลับมำใช้บริ กำรเพิ่มขึ้นของลูกค้ำและบริ ษทั มีมำตรำกำรรักษำสภำพ
คล่องของกำรดำเนิ นงำน ลดค่ำใช้จ่ำยที่ ไม่จำเป็ นในทุกด้ำน เพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรควบคุมต้นทุนกำรให้บริ กำรและ
มุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบบริ หำรจัดกำรเดินรถอย่ำงมีประสิ ทธิภำพยิง่ ขึ้น
จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยปิ ยะ เตชำกูล)
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
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