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 วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2563 

 

เรื่อง ค าอธิบายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงานปี  2562 

 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

 บรษิัท ซินเนอรเ์จติค ออโต ้ เพอรฟ์อรม์านซ ์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ

ส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ที่มีการเปล่ียนแปลงเกินกว่ารอ้ยละ 20 เมื่อเปรยีบเทียบกบัรอบระยะเวลาบญัชเีดียวกนั

ของปีก่อน  โดยสรุปสาระส าคญั ดงันี ้

ส าหรบังวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

รายไดจ้ากการขายและบรกิารมจี านวน 854.73 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 139.39 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 19 จากจ านวน 715.34 ลา้น

บาทในงวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดค้่าเช่ารถยนตจ์ านวน 79.56 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้

เนื่องจากปรมิาณรถยนตท์ี่ใหบ้รกิารเพิ่มขึน้ รายไดจ้ากการขายรถยนตเ์พิม่ขึน้ 55.49 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ท่ี

โครงการ asap AutoPark รายไดแ้ฟรนไชส ์และรายไดอ้ื่นเพิ่มขึน้ 4.34 ลา้นบาท 

ตน้ทนุขายและบรกิารมจี านวน 748.46 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 172.47 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 30 จากจ านวน 575.99 ลา้นบาทในงวด

เดียวกนัของปีก่อน  สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของตน้ทนุรถยนตท์ี่ขายจ านวน 65.17 ลา้นบาท ค่าเส่ือมราคารถยนตจ์ านวน 

55.70 ลา้นบาท ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษารถยนต ์ ค่าประกนัภยั ค่าน า้มนั และอื่นๆ ซึ่งเพิ่มขึน้เนื่องจากจ านวนรถใหบ้รกิารท่ี

เพิ่มขึน้ 

ค่าใชจ้า่ยขายและบรกิาร และคา่ใชจ้่ายบริหาร มจี านวนรวม 63.55 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 8.49 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 15  จาก

จ านวน 55.06 ลา้นบาทในงวดเดียวกนัของปีก่อน  สาเหตหุลกัมาจากการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 3.78 ลา้นบาท การ

บนัทึกค่าใชจ้า่ยที่สามารถเรียกเก็บลกูคา้และบรษิัทประกนัภยัไดเ้พิ่มขึน้จ านวน 3.91 ลา้นบาท (จ านวนที่เรยีกเก็บแสดงไวใ้น

รายไดอ้ื่น) การเพิ่มขึน้ของคา่ใชจ้่ายพนกังาน ค่าใชจ้า่ยส านกังาน และค่าใชจ้่ายบรกิารอื่นๆ อนัเก่ียวเนื่องจากการเพิ่มขึน้ของ

จ านวนลกูคา้และรถยนตท์ี่ใหบ้รกิารจ านวนรวม 0.80 ลา้นบาท 

ตน้ทนุทางการเงินมจี านวน 104.38 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 6.30 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 6 จากจ านวน 98.08 ลา้นบาทในงวดเดียวกนั

ของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของจ านวนรถยนตใ์หบ้รกิาร ท าใหบ้รษิัทตอ้งกูย้ืมเงินเพื่อเป็นแหล่งเงินทนุสนบัสนนุการซือ้

รถยนตใ์หม ่

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินไดม้จี  านวน 49.64 ลา้นบาท เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ 50.36 ลา้นบาท จากจ านวน -0.72 ลา้นบาท ในงวดเดียวกนั

ของปีก่อน เนื่องจากบรษิัทบนัทึกกลบัรายการสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจ านวน 50.22 ลา้นบาท 

ผลการด าเนินงานส าหรบังวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทมีขาดทนุสทุธิจ านวน 96.10 ลา้นบาท เปล่ียนแปลง

ลดลง 96.30 ลา้นบาท จากก าไรสทุธิจ านวน 0.20 ลา้นบาทในงวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากเหตผุลตามที่ไดก้ลา่วไวข้า้งตน้ 



 

 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

รายไดจ้ากการขายและบรกิารมจี านวน 3,137.63 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 501.48 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 19 จากจ านวน 2,636.14 

ลา้นบาทในงวดเดยีวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายไดค้่าเชา่รถยนตจ์ านวน 489.56 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้

เนื่องจากปรมิาณรถยนตท์ี่ใหบ้รกิารเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีรายไดจ้ากการขายรถยนตเ์พิม่ขึน้ 5.51 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหเ้ช่า

พืน้ท่ีโครงการ asap AutoPark รายไดแ้ฟรนไชสแ์ละรายไดอ้ื่น เพิม่ขึน้ 6.41 ลา้นบาท 

ตน้ทนุขายและบรกิารมจี านวน 2,597.41 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 506.02 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 24 จากจ านวน 2,091.39 ลา้นบาทใน

งวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของตน้ทนุรถยนตท์ี่ขายจ านวน 46.96 ลา้นบาท ค่าเส่ือมราคารถยนต์

จ านวน 294.47 ลา้นบาท ค่าซอ่มแซมและบ ารุงรกัษารถยนต ์ ค่าประกนัภยั คา่น า้มนั และอื่นๆ ซึ่งเพิม่ขึน้เนื่องจากจ านวนรถ

ใหบ้รกิารท่ีเพิม่ขึน้ 

ค่าใชจ้า่ยขายและบรกิาร และคา่ใชจ้่ายบรหิาร มีจ านวนรวม 233.40 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 55.45 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 31  จาก

จ านวน 177.95 ลา้นบาทในงวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 7.56 ลา้นบาท การ

บนัทึกค่าใชจ้า่ยที่สามารถเรียกเก็บลกูคา้และบรษิัทประกนัภยัไดจ้ านวน 24.87 ลา้นบาท (จ านวนท่ีเรียกเก็บแสดงไวใ้นรายได้

อื่น) การเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้า่ยพนกังาน คา่ใชจ้่ายส านกังาน และค่าใชจ้า่ยบรกิารอื่นๆ อนัเก่ียวเนื่องจากการเพิ่มขึน้ของจ านวน

ลกูคา้และรถยนตท์ี่ใหบ้รกิารจ านวนรวม 23.02 ลา้นบาท 

ตน้ทนุทางการเงินมจี านวน 411.05 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 72.63 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 21 จากจ านวน 338.42 ลา้นบาท ในงวด

เดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของจ านวนรถยนตใ์หบ้รกิาร ท าใหบ้รษิัทตอ้งกูย้มืเงินเพื่อเป็นแหล่งเงินทนุสนบัสนนุการ

ซือ้รถยนตใ์หม ่

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินไดม้จี  านวน 50.22 ลา้นบาท เปล่ียนแปลงเพิม่ขึน้ 72.46 ลา้นบาท จากจ านวน -22.24 ลา้นบาท ในงวด

เดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากในปี 2562 บรษิัทบนัทึกกลบัรายการสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจ านวน 50.22 ลา้นบาท 

ในขณะท่ีในปี 2561 บรษิัทบนัทึกสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชจี านวน 22.24 ลา้นบาท 

ผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทมีขาดทนุสทุธิจ านวน 89.79 ลา้นบาท เปล่ียนแปลงลดลง 

179.43 ลา้นบาท จากก าไรสทุธิจ านวน 89.64 ลา้นบาท ในงวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากเหตผุลตามที่ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 

 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

   ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

   (นายทรงวิทย ์ ฐิติปญุญา) 

   ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 


