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เรื่ อง

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการประจาปี 2559 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย
บริ ษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอชี ้แจงผลการดาเนินงานเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้น

เกิ นกว่าร้ อยละ 20 เมื่อเปรี ยบเทียบกับระยะเดียวกันของปี ที่ผ่านมาตามงบการเงินประจา ปี 2559 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 โดยสรุ ปสาระสาคัญได้ ดังนี ้
บริ ษัทมีรายได้ รวมในปี 2558 และ 2559 เท่ากับ 1,086.09 ล้ านบาท และ 1,459.44 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตรา
การเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 34.38 ทั ้งนี ้ รายได้ รวมของบริ ษัทจาแนกได้ 3 ประเภท คือ รายได้ จากการให้ เช่ารถยนต์ รายได้ จากการขาย
รถยนต์ และรายได้ อนื่ แสดงได้ ดงั นี ้
โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษทั สาหรั บปี 2558 และ 2559
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายการ

2558
ล้ านบาท

2559

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

รายได้ จากการให้ เช่า รถยนต์

789.51

72.69 1,133.00

77.63

รายได้ จากการขายรถยนต์

279.38

25.72

304.32

20.85

98.42 1,437.33

98.48

รวมรายได้ จากการขายและการให้ บริ การ
รายได้ อื่น1
รวมรายได้

1,068.90
17.19
1,086.09

1.58

22.11

1.52

100.00 1,459.44

100.00

หมายเหตุ: 1 รายได้ อื่น ประกอบด้ ว ย รายได้ การเคลมซากรถยนต์ จากประกันภัย รายได้ จากเบี ้ยปรั บการยกเลิกสัญญาให้ เช่า และอื่นๆ
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รายได้ ส่วนใหญ่ ของบริ ษัทมาจากรายได้ จากการขายและการให้ บริ การ โดยบริ ษัทมีรายได้ จากการขา ยและการ
ให้ บริ การเพิ่มขึ ้น ในปี 2558 และ 2559 ซึง่ เท่ากับ 1,068.90 ล้ านบาท และ 1,437.33 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราการ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 34.47 โดยการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการขายและให้ บริ การเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของทั ้งรายได้ จากการให้ เช่า
รถยนต์และรายได้ จากการขายรถยนต์ ซึง่ เป็ นผลมาจากการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ รับความไว้ วางใจ
จากลูกค้ าเดิมในการเช่ารถยนต์เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และจากการขยายฐานลูกค้ าไปยังลูกค้ ารายใหม่ๆ ทาให้ บริ ษัทมีจานวน
รถยนต์ให้ เช่าเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีรายได้ จากการขายรถยนต์เพิ่มขึ ้นตามจานวนรถยนต์หมดสัญญาให้ เช่าที่
เพิ่มขึ ้นทุกปี โดยในปี 2558 และ 2559 บริ ษัทมีจานวนรถยนต์หมดสัญญาเช่าที่ขายจานวน 813 คัน และ 881 คัน ตามลาดับ
กาไรสุทธิของบริ ษัทในปี 2558 และ 2559 เท่ากับ 56.04 ล้ านบาท และ 69.83 ล้ านบาท คิดเป็ นอัต รา การเพิ่มขึ ้น
เท่ากับร้ อยละ 4.78 โดยการเพิ่มขึ ้นของกาไรสุทธิ เป็ นผลมาจากบริ ษัทมีรายได้ จากการให้ เช่ารถยนต์เพิ่มขึ ้นซึง่ มีปัจจัยสนับสนุน
จากจานวนรถยนต์ให้ เช่าเพิ่มขึ ้น ทั ้งจากลูกค้ าเดิมที่ให้ ความไว้ วางใจใช้ บริ การเช่ารถยนต์เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และจากการ
ขยายฐานลูกค้ าไปยังลูกค้ ารายใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้ ากลุ่มบริ ษัทเอกชน ประกอบกับแนวโน้ มราคารถยนต์มือสองตกต่า
เริ่ มปรับตัวดีขึ ้น ส่งผลให้ บริ ษัทมีกาไรขันต้
้ นจากการขายรถยนต์เพิ่มขึ ้น
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ การ และค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร ในปี 2558 และ 2559 เท่ากับ 46.33 ล้ านบาท และ 85.45
ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 84.44 โดยการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ การ และค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ในปี 2558 และ 2559 ส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ ยวข้ องกับพนักงาน เนื่องจากบริ ษัทจ้ างพนั กงาน
เพิ่มขึ ้นเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษัทในอนาคต นอกจากนี ้ สาหรั บปี 2559 การเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จา่ ยในการขาย
และบริ การ และค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารยังเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนมูลค่าซากรถยนต์ซงึ่ เคลมประกันภัย สอดคล้ อง
กับการเพิ่มขึ ้นของจานวนรถยนต์และรายได้ จากการเคลมซากรถยนต์จากประกันภัย นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีคา่ จ้ างชัว่ คราวและ
ค่าจ้ างทาของเพิ่มขึ ้น ซึง่ ส่วนใหญ่ เป็ นค่าใช้ บริ การรายปี ของระบบ GPS ที่ติดตั ้งในรถยนต์ ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากการทยอยติดเครื่ อง
GPS ในรถยนต์ให้ เช่า โดยเฉพาะรถยนต์ให้ เช่าระยะสั ้น
สินทรั พย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 เท่ากับ 3,665.22 ล้ านบาท และ 6,374.60 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรา
การเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 73.92 โดยการเพิ่มขึ ้นของทรั พย์สินในช่วงเวลาดังกล่าว เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของที่ดินและอุปกรณ์ สุทธิ ซึง่ ส่วนใหญ่ ประกอบไปด้ วยรถยนต์ให้ เช่าที่เติบโตตามการขยายตัวของธุรกิจของบริ ษัท นอกจากนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 บริ ษัทยังมีสินทรัพย์เพิ่มขึ ้นจากการซื ้อที่ดินเพื่อนามาพัฒนาเป็ นศูนย์รวมการให้ บริ การเกี่ ยวกับรถยนต์ asap Auto Park
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หนี ้สินของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 เท่ากับ 3,071.04 ล้ านบาท และ 5,710.59 ล้ านบาท คิดเป็ น
อัตราการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 85.95 หนี ้สินรวมที่เพิ่มขึ ้นเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับการเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์รวม โดยการเพิ่มขึ ้นของ
หนี ้สินรวมในช่วงเวลาดังกล่าว เป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงินทีเ่ ติบโตตามการเพิ่มขึ ้นของรถยนต์ให้
เช่าของบริ ษัท เนื่องจากในการจัดหารถยนต์ให้ เช่า ส่วนใหญ่ บริ ษัทจะทาสัญญาเช่าการเงินกับสถาบันการเงินต่างๆ
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-ลายเซ็นต์(นายทรงวิทย์ ฐิติปญ
ุ ญา)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

เลขานุการบริ ษัท
เบอร์ โทร 02 753 1133 ต่อ 313

