
 

ท่ี asap 909/2562 

 วนัท่ี 13 สงิหาคม 2562 

 

เรือ่ง ค าอธิบายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุายน 2562 

 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

 บรษัิท ซินเนอรเ์จติค ออโต ้ เพอรฟ์อรม์านซ ์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ

ส าหรบัไตรมาส 2 สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 ท่ีมีการเปลีย่นแปลงเกินกวา่รอ้ยละ 20 เมื่อเปรยีบเทียบกบัรอบระยะเวลาบญัชี

เดียวกนัของปีก่อน  โดยสรุปสาระส าคญั ดงันี ้

 

ส าหรบังวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

รายไดจ้ากการขายและบรกิารมจี านวน 742.31 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 107.41 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 17 จากจ านวน 634.90 ลา้น

บาทในงวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดค้า่เช่ารถยนตจ์ านวน 136.27 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้

เนื่องจากปรมิาณรถยนตท์ี่ใหบ้รกิารเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีรายไดจ้ากการขายรถยนตล์ดลง 30.37 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหเ้ช่า

พืน้ท่ีโครงการ asap AutoPark และรายไดแ้ฟรนไชส ์เพิ่มขึน้ 1.51 ลา้นบาท 

ตน้ทนุขายและบรกิารมจี านวน 599.25 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 101.18 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 20 จากจ านวน 498.07 ลา้นบาทในงวด

เดียวกนัของปีก่อน  สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของคา่เสือ่มราคารถยนต ์ คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรกัษารถยนต ์ คา่ประกนัภยั 

และคา่น า้มนั ซึง่เพิ่มขึน้เนื่องจากจ านวนรถใหบ้รกิารท่ีเพิม่ขึน้ 

คา่ใชจ้า่ยขายและบรกิาร และคา่ใชจ้่ายบริหาร มจี านวนรวม 50.74 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 14.65 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 41  จาก

จ านวน 36.09 ลา้นบาทในงวดเดยีวกนัของปีก่อน  สาเหตหุลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้่ายพนกังาน และคา่ใชจ้า่ยส านกังาน  

ตน้ทนุทางการเงินมจี านวน 101.58 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 23.52 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 30 จากจ านวน 78.06 ลา้นบาท ในงวด

เดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของจ านวนรถยนตใ์หบ้รกิาร ท าใหบ้รษัิทตอ้งกูย้มืเงินเพื่อเป็นแหลง่เงินทนุสนบัสนนุการ

ซือ้รถยนตใ์หม ่

ก าไรสทุธิส าหรบังวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 มจี านวน 6.04 ลา้นบาท ลดลง 27.51 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 82 

จากจ านวน 33.55 ลา้นบาท ในงวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากสดัสว่นการเพิม่ขึน้ของรายไดน้อ้ยกวา่การเพิ่มขึน้ของคา่ใชจ้า่ย 

ตามที่ไดก้ลา่วไวข้า้งตน้ 

 

ส าหรบังวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

รายไดจ้ากการขายและบรกิารมจี านวน 1,485.39 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 250.97 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 20 จากจ านวน 1,234.42 

ลา้นบาทในงวดเดยีวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายไดค้า่เชา่รถยนตจ์ านวน 302.30 ลา้นบาท ซึง่เพิ่มขึน้



 

เนื่องจากปรมิาณรถยนตท์ี่ใหบ้รกิารเพิม่ขึน้ ในขณะท่ีรายไดจ้ากการขายรถยนตล์ดลง 53.93 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหเ้ช่า

พืน้ท่ีโครงการ asap AutoPark และรายไดแ้ฟรนไชส ์เพิ่มขึน้ 2.60 ลา้นบาท 

ตน้ทนุขายและบรกิารมจี านวน 1,198.56 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 234.09 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 24 จากจ านวน 964.47 ลา้นบาทใน

งวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของคา่เสือ่มราคารถยนต ์คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรกัษารถยนต ์คา่ประกนัภยั 

และคา่น า้มนั ซึง่เพิ่มขึน้เนื่องจากจ านวนรถใหบ้รกิารท่ีเพิม่ขึน้ 

คา่ใชจ้า่ยขายและบรกิาร และคา่ใชจ้่ายบรหิาร มีจ านวนรวม 107.35 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 33.28 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 45  จาก

จ านวน 74.07 ลา้นบาทในงวดเดยีวกนัของปีก่อน  สาเหตหุลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้่ายพนกังาน และคา่ใชจ้า่ยส านกังาน  

ตน้ทนุทางการเงินมจี านวน 201.52 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 51.43 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 34 จากจ านวน 150.09 ลา้นบาท ในงวด

เดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของจ านวนรถยนตใ์หบ้รกิาร ท าใหบ้รษัิทตอ้งกูย้มืเงินเพื่อเป็นแหลง่เงินทนุสนบัสนนุการ

ซือ้รถยนตใ์หม ่

ก าไรสทุธิส าหรบังวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 มจี านวน 11.92 ลา้นบาท ลดลง 57.12 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 83 

จากจ านวน 69.04 ลา้นบาท ในงวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากสดัสว่นการเพิม่ขึน้ของรายไดน้อ้ยกวา่การเพิ่มขึน้ของคา่ใชจ้า่ย 

ตามที่ไดก้ลา่วไวข้า้งตน้ 

 

 

  

 จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

   ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

   (นายทรงวิทย ์ ฐิติปญุญา) 

   ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 


