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เร่ือง กำรช้ีแจงผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 
 
เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย: รำยงำนกำรสอบทำนและขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ขอเรียนช้ีแจงผลกำรด ำเนินงำนโดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินของบริษทั
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 ซ่ึงมีรำยละเอียดเพ่ิมเติม ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
งบก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จ 
งวดสำมเดอืน เปลีย่นแปลงจำกไตรมำส 

4/2563 
เปลีย่นแปลงจำกไตรมำส 

1/2563 

Q1/64 Q4/63 Q3/63 Q2/63 Q1/63 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำร
ให้บริกำร 

110.35 104.55 96.75 86.79 103.00 5.80 5.55% 7.36 7.14% 

ตน้ทุนกำรให้บริกำร (83.33) (79.96) (74.25) (67.28) (81.50) (3.37) 4.22% (1.83) 2.25% 
ก ำไรขั้นต้น 27.02 24.59 22.50 19.52 21.50 2.43 9.88% 5.53 25.70% 

รำยไดอ่ื้น 0.11 0.16 0.19 0.18 0.08 (0.05) (29.22%) 0.04 48.16% 
ค่ำใชจ่้ำยในกำร
บริหำร 

(12.47) (10.72) (8.27) (12.45) (12.10) (1.76) 16.39% (0.37) 3.06% 

รำยไดท้ำงกำรเงิน - 0.01 - 0.03 - (0.01) (100.00%) - (100.00%) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (2.71) (2.64) (2.74) (2.87) (2.77) (0.07) 2.76% 0.06 (2.04%) 
กลบัรำยกำร (ขำดทุน
ดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำ
จะเกิดข้ึน)  

0.16 - 0.02 (0.84) (0.62) 0.16 - 0.78 (124.95%) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (2.30) (1.61) (1.69) (0.07) (0.63) (0.69) 43.28% (1.67) 264.84% 
ก ำไรส ำหรับงวด 9.81 9.80 10.00 3.49 5.45 0.01 0.08% 4.35 79.83% 

    
กำรพฒันำกำรทีส่ ำคญัในไตรมำส 1/2564 
- บริษทัมีกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) ได้แก่ 

บริษทั โตโยตำ้ ทูโช ไทย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั จ ำนวน 65,000,000 หุ้นสำมญัหรือคิดเป็นสัดส่วนท่ีลงทุนร้อยละ 9.53 
ในรำคำเสนอขำย 0.99 บำทต่อหุ้น เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 64.35 ลำ้นบำท ซ่ึงไดรั้บช ำระเงินค่ำหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน 
เม่ือวนัท่ี 08 มีนำคม 2564 และไดรั้บอนุมติัเป็นหลกัทรัพยใ์นตลำดหลกัทรัพยเ์ม่ือวนัท่ี 18 มีนำคม 2564 จำกกำร
ร่วมเป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจ 
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- บริษทัได้แต่งตั้ งกรรมกำรบริษทั 1 ท่ำน ตำมท่ีทำงบริษทั โตโยตำ้ ทูโช ไทย โฮลด้ิงส์ จ ำกัด ได้เสนอช่ือนำย
ธำนินทร์ หิรัญปัณฑำพร เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตำมสดัส่วนกำรเพ่ิมทุนดงักล่ำว 

- บริษทัไดป้ระกำศจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.03 บำท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 20.50 
ลำ้นบำทหรือคิดเป็นอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลร้อยละ 74.95 ของก ำไรสุทธิหลงัจดัสรรก ำไรเป็นเงินทุนส ำรองตำม
กฎหมำย โดยก ำหนดจ่ำยเงินปันผลเม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 

- บริษทัมีกำรจดทะเบียนยำ้ยท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ของบริษทัแห่งใหม่ เป็นเลขท่ี 9/30 หมู่ท่ี 9 ต ำบลบำงนำง อ ำเภอ
พำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2564  

- บริษทัไดรั้บกำรต่อใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง จำกกรมกำรขนส่งทำงบกอีก 5 ปี  
 
แนวโน้มภำวะเศรษฐกจิไทย 
 เศรษฐกิจไทยในไตรมำส 1/2564 มีแนวโน้มฟ้ืนตวัอย่ำงต่อเน่ือง โดยมีแรงสนับสนุนจำกกำรขยำยตวัของกำร
ส่งออก สะทอ้นใหเ้ห็นถึงอุปสงคจ์ำกประเทศคู่คำ้หลกัท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงมำตรำกำรทำงเศรษฐกิจท่ีออกมำเพ่ือกระตุน้กำรใช้
จ่ำยภำยในประเทศ ทั้งน้ี กำรกลบัมำแพร่ระบำดระลอกใหม่ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 ในช่วงตน้เดือนเมษำยน 
2564 เป็นปัจจยัเส่ียงท่ีส ำคญัต่อกำรฟ้ืนตวัของอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวและกำรขยำยตวัของเศรษฐกิจในประเทศ บริษทัจึง
ตอ้งปรับนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรอบคอบระมดัระวงัในท่ำมกลำงสภำวะกำรณ์ท่ีทำ้ทำยน้ี โดยบริษทัขอสรุปผล
กำรด ำเนินงำนในไตรมำส 1/2564 ดงัน้ี 
 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนปี 2564 บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรเท่ำกบั 110.35 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนเท่ำกบั 7.36 ลำ้น
บำทหรือร้อยละ 7.14 จำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อนหนำ้ และเพ่ิมข้ึนเท่ำกบั 5.80 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 5.55 จำกไตรมำสท่ี
ผ่ำนมำ เกิดจำกบริษทัมีสัญญำกบัลูกคำ้รำยใหม่จ ำนวน 3 รำย เร่ิมให้บริกำรตั้งแต่เดือนมกรำคมและกุมภำพนัธ์ อีกทั้งลูกคำ้
รำยเดิมหน่ึงรำยมีกำรต่อสญัญำอีก 5 ปี  
 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัมีจ ำนวนรถโดยสำรของบริษทัจ ำนวนทั้งส้ิน 375 คนั ประกอบดว้ยรถบสั
จ ำนวน 222 คนั รถมินิบสัจ ำนวน 42 คนั รถตูจ้  ำนวน 104 คนัและรถตู ้วไีอพีจ ำนวน 7 คนั 
 
ก ำไรขั้นต้นและอตัรำก ำไรขั้นต้น 
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ก ำไรขัน้ต้น อัตรำก ำไรขัน้ต้น
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 ส ำหรับงวดสำมเดือนปี 2564 บริษทัมีก ำไรขั้นตน้เท่ำกับ 27.02 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรขั้นตน้ร้อยละ 
24.49 เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมำสเดียวกนัของปีก่อนหน้ำท่ีมีก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 21.50 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำก ำไร
ขั้นตน้ร้อยละ 20.87 และเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมำสท่ีผำ่นมำท่ีมีก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 24.59 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำก ำไร
ขั้นตน้ร้อยละ 23.52 

มำจำกบริษทัมีลูกคำ้รำยใหม่เพ่ิมข้ึน และกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในควบคุมกำรบริหำรจดักำรกระบวนกำรเดินรถ
อยำ่งต่อเน่ืองท ำใหส้ำมำรถลดตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรได ้อำทิ ค่ำน ้ ำมนั ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัรถ และค่ำเบ้ียประกนัภยั เป็นตน้ อีก
ทั้งค่ำเส่ือมรำคำของรถโดยสำรของบริษทัเร่ิมทยอยครบ 10 ปี ประกอบดว้ย ปี 2564 จ ำนวน 9 คนั, ปี 2565 จ ำนวน 16 คนั, ปี 
2566 จ ำนวน 21 คนั, ปี 2567 จ ำนวน 25 คนั, ปี 2568 จ ำนวน 20 คนั ตำมล ำดบั ซ่ึงท ำใหต้น้ทุนกำรใหบ้ริกำรในอนำคตของ
บริษทัลดลง 

 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนปี 2564 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรเท่ำกบั 12.47 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนเท่ำกบั 0.37 ลำ้นบำท
หรือร้อยละ 3.06 จำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อนหนำ้ และเพ่ิมข้ึนเท่ำกบั 1.76 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 16.39 จำกไตรมำสท่ีผำ่น
มำ หลกัๆ เกิดจำกค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกำรท่ีเก่ียวกบักำรเพ่ิมทุนจ ำนวน 65.00 ลำ้นหุ้นสำมญัให้กบัทำง บริษทั โตโยตำ้ 
ทูโช ไทย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั อำทิ ค่ำท่ีปรึกษำทำงกฎหมำย ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรจดัประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือ
วนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2564 และค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จ ำนวน 0.58 ลำ้นบำท อีกทั้งบริษทัมีกำรยำ้ยส ำนกังำนใหญ่
ขำ้งตน้ จึงตอ้งมีกำรตดัจ ำหน่ำยโรงจอดรถท่ีนิคมอมตะซิต้ี ชลบุรีและค่ำใชจ่้ำยในกำรขนยำ้ยและปรับปรุงเพ่ือคืนสภำพ
พ้ืนท่ีเช่ำอีกจ ำนวน 0.47 ลำ้นบำท โดยค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำวถือเป็นค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียว (One-Time Expenses) 
 
ต้นทุนทำงกำรเงนิ 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร ดอกเบ้ียเงินกูย้มืธนำคำร ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำ
กำรเงินและดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำ (TFRS16) เป็นตน้ ส ำหรับงวดสำมเดือนปี 2564 บริษทัมีตน้ทุนทำงกำรเงินเท่ำกบั 2.71 
ลำ้นบำท ลดลงเท่ำกบั 0.06 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 2.04 จำกไตรมำสเดียวกนัปีก่อนหนำ้ และเพ่ิมข้ึนเท่ำกบั 0.07 ลำ้นบำทหรือ
ร้อยละ 2.76 จำกไตรมำสท่ีผำ่นมำ หลกัๆ เกิดจำกบริษทัไดรั้บอตัรำดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินท่ีลดลง ถึงแมว้ำ่บริษทัจะ
มีกำรซ้ือรถโดยสำรใหม่เพ่ิมเติมในงวด อตัรำดอกเบ้ียอยูท่ี่ 2.80%-3.50% (ส ำหรับปี 2563 เดิมอยูท่ี่ 3.20%-3.50%) และใน
งวดบริษทัไม่มีดอกเบ้ียจำกเงินเบิกเกินบญัชีเกิดข้ึน จึงท ำใหต้น้ทุนทำงกำรเงินลดลง 
 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัมียำนพำหนะภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงินคงเหลือจ ำนวน 209 คนั โดยสญัญำจะทยอย
ผ่อนช ำระครบก ำหนดดงัน้ี ปี 2564 จ ำนวน 41 คนั (ช ำระครบก ำหนดแลว้ 17 คนั) , ปี 2565 จ ำนวน 57 คนั, ปี 2566 จ ำนวน 
61 คนั, ปี 2567 จ ำนวน 18 คนั, ปี 2568 จ ำนวน 38 และปี 2569 จ ำนวน 11 คนั ตำมล ำดบั โดยมีจ ำนวนรถโดยสำรของบริษทั
ทั้งส้ิน 375 คนั (ปี 2563 จ ำนวน 347 คนั) 
 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 
 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ประกอบดว้ย ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ภงด. 50) และภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี อำทิ ขำดทุนดำ้น
เครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน ส ำรองผลประโยชน์พนกังำน ผลขำดทุนทำงภำษี (ภงด. 50) ผลกระทบทำงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้
ตำมสัญญำเช่ำ TFRS16 และผลกระทบทำงบญัชีและภำษีตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินและค่ำซำก เป็นตน้ ส ำหรับงวดสำม
เดือนปี 2564 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดเ้ท่ำกบั 2.30 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ ำนวน 0.68 ลำ้นบำทและ
ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีจ ำนวน 1.62 ลำ้นบำท โดยเพ่ิมข้ึนเท่ำกบั 1.67 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 264.84 จำกไตรมำสเดียวกนัของปี
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ก่อนหนำ้ และเพ่ิมข้ึนเท่ำกบั 0.69 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 43.28 จำกไตรมำสท่ีผ่ำนมำ เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิค่ำใชจ่้ำยทำงภำษีท่ี
ลดลงและกำรค ำนวณผลกระทบทำงบญัชีและภำษีตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินและค่ำซำกเพ่ิมข้ึนจำกกำรท ำสัญญำซ้ือรถ
โดยสำรเพ่ิมข้ึน จึงท ำใหบ้ริษทัจะตอ้งตั้งภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 
 
ก ำไรสุทธิและอตัรำก ำไรสุทธิ 

 จำกปัจจยัท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ บริษทัมีผลก ำไรส ำหรับงวดสำมเดือนปี 2564 เท่ำกบั 9.81 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำ
ก ำไรสุทธิเท่ำกบัร้อยละ 8.88 เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมำสเดียวกนัของปีก่อนหนำ้ท่ีมีก ำไรสุทธิ 5.45 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น
อตัรำก ำไรสุทธิร้อยละ 5.29 และเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมำสท่ีผ่ำนมำท่ีมีก ำไรสุทธิ 9.80 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำก ำไร
สุทธิร้อยละ 9.36 ส ำหรับอตัรำก ำไรสุทธิท่ีลดลงจำกไตรมำสท่ีผ่ำนมำเกิดจำกค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรเพ่ิมข้ึนเน่ืองจำกเป็น
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียวประกอบดว้ย ค่ำใชจ่้ำยกำรเพ่ิมทุน ค่ำใชจ่้ำยกำรยำ้ยส ำนกังำนใหญ่และสถำนท่ีจอดรถท่ี
เพ่ิมข้ึนในงวดสำมเดือนน้ี 
 
กำรวเิครำะห์งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ          

 
  
 ส ำหรับงวดสำมเดือนปี 2564 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 929.26 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนเท่ำกบั 108.08 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 
13.16 จำกส้ินปีก่อนหนำ้ หลกัๆ มำจำกบริษทัมีกำรซ้ือยำนพำหนะส ำหรับขนส่งเพ่ิมจ ำนวน 28 คนั มูลค่ำรวม 67.75 ลำ้น
บำท โดยบริษทัไดท้ ำสัญญำเช่ำกำรเงิน และในระหวำ่งงวดบริษทัมีกำรออกหุน้สำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 65.00 ลำ้นหุ้น ให้กบั
ทำง บริษทัโตโยตำ้ ทูโช ไทย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั ในอตัรำหุน้ละ 0.99 บำท ท ำใหบ้ริษทัไดรั้บเงินเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 64.35 ลำ้นบำท 
 อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจำกปี 2563 เน่ืองจำกบริษทัไดรั้บช ำระค่ำหุน้เพ่ิมทุนท่ีกล่ำวขำ้งตน้  
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