Kiattana Transport Public Company Limited
100 Moo 3, Bangtanai, Pakkret, Nonthaburi, 11120

บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จากัด (มหาชน)
100 หมู่ 3 ตำบลบำงตะไนย์ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Tel: +662 501 7330
www.kiattana.co.th

12 พฤษภาคม 2563
ที่
KIAT 07/2563
เรื่ อง คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับผลการดาเนินงานงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั เกียรติธนาขนส่ ง จากัด(มหาชน) ขอชี้แจงผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานสํ าหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562
(หน่วย : ล้านบาท)
ผลการดาเนิ นงานสาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่
งบกาไร-ขาดทุน
31 มีนาคม 2563
31 มีนาคม 2562
เพิ่มขึ้น
มูลค่า
ร้อยละ
มูลค่า
ร้อยละ (ลดลง) ร้อยละ
รายได้ รวมทั้งสิ้น
247.24 100.00
253.10 100.00 (5.86) (2.32)
รายได้บริ การ-ขนส่ งสิ นค้า
169.29 68.47
181.70 71.79 (12.41) (6.83)
รายได้บริ การอื่นๆ
12.36
5.00
13.23
5.23 (0.86) (6.54)
รายได้จากการขาย
55.69 22.52
55.42 21.90
0.27
0.48
รายได้ หลัก
237.34 96.00
250.35 98.91 (13.01) (5.20)
ต้นทุนบริ การ
113.85 46.05
145.48 57.48 (31.63) (21.74)
ต้นทุนขาย
30.85 12.48
39.98 15.80 (9.13) (22.84)
รวมต้ นทุน
144.70 58.53
185.46 73.27 (40.76) (21.98)
กําไรขั้นต้ น
92.64 37.47
64.89 25.64 27.75 42.77
ค่าใช้จ่ายในการขาย+บริ หาร
31.66 12.80
40.92 16.17 (9.26) (22.63)
กําไรก่ อนดอกเบีย้ จ่ ายและภาษีเงินได้ นิติบุคคล
70.88 28.67
26.73 10.56 44.16 165.23
ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
13.63
5.51
5.41
2.14
8.22 151.91
กําไรสุ ทธิ
57.26 23.16
21.32
8.42 35.94 168.60
หมายเหตุ : อัตราส่ วนในงบกาไรขาดทุนแสดงเป็ นร้อยละของรายได้รวม
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รายได้
ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีรายได้รวมเท่ากับ 247.24 ล้านบาท ลดลง 5.86 ล้านบาท
หรื อลดลงร้อยละ 2.32 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2562 ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของรายได้ให้บริ การขนส่ ง
สิ นค้า โดยสามารถแบ่งเป็ นรายได้หลักดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้
รายได้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562 (ลดลง)
รายได้บริ การ-ขนส่ งสิ นค้า
169.29
181.70 (12.41) (6.83)
รายได้บริ การอื่นๆ
12.36
13.23 (0.86) (6.54)
รายได้จากการขายสิ นค้า
55.69
55.42
0.27 0.48
รวม รายได้ หลัก
237.34
250.35 (13.01) (5.20)
สาหรับไตรมาส 1 ปี 2563 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีรายได้จากการบริ การ-ขนส่ งสิ นค้า, ให้เช่าสิ นทรัพย์,
ให้บริ การตรวจสอบพฤติกรรมคนขับรถ, ขายสิ นค้าเคมีภณ
ั ฑ์ เท่ากับ 237.34 ล้านบาท แบ่งเป็ นรายได้ ดังต่อไปนี้
รายได้จากการบริ การ-ขนส่ งสิ นค้าซึ่งเป็ นรายได้หลักของบริ ษทั ฯ จานวน 169.29 ล้านบาท คิด
เป็ นร้อยละ 68.47 ของรายได้รวม ลดลงจากปี ก่อน 12.41 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 6.83 เป็ น
ผลมาจากสัญญารับจ้างขนส่ งบางสัญญาของบริ ษทั ฯ ครบกาหนด และลูกค้าบางรายของบริ ษทั
ย่อยยกเลิกสัญญา เนื่ องมาจากการเปลี่ยนวิธีการปฏิบตั ิงานเนื่ องด้วยคาสัง่ จากทางราชการ
รายได้จากการให้เช่าสิ นทรัพย์, ให้บริ การตรวจสอบพฤติกรรมคนขับรถ, ให้บริ การยกตูค้ อน
เทนเนอร์ จานวน 12.36 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 5.00 ของรายได้รวม ลดลงจากปี ก่อน 0.86 ล้าน
บาท หรื อลดลงร้อยละ 6.54 เนื่องมาจากลูกค้าบางรายของบริ ษทั ย่อยยกเลิกสัญญา
รายได้จากการขายสิ นค้า จานวน 55.69 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 22.52 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น
จากปี ก่อน 0.27 ล้านบาท หรื อเพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.48 เนื่ องจากบริ ษทั มีลูกค้าใหม่เพิม่ ขึ้น
ต้ นทุนรวม สาหรับไตรมาส 1 ปี 2563 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีตน้ ทุนรวมเท่ากับ 144.70 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 58.53 ของรายได้รวม ในขณะที่ตน้ ทุนรวมของปี ก่อน เท่ากับ 185.46 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 73.27 ของ
รายได้รวม ต้นทุนรวมลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับ 40.76 ล้านบาท ปัจจัยหลักมาจากการที่บริ ษทั ฯ มี
สัญญารับจ้างขนส่ งบางสัญญาครบกาหนด จึงส่ งผลให้ตน้ ทุนบริ การลดลง ประกอบกับการที่บริ ษทั ฯ มีการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด
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กําไรขั้นต้ น สาหรับไตรมาส 1 ปี 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีกาไรขั้นต้น เท่ากับ 92.64 ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ 37.47 ของรายได้รวม
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและการบริหาร บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีคา่ ใช้จา่ ยในการขายและการบริ หารสาหรับไตรมาส
1 ปี 2563 เท่ากับ 31.66 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี ก่อน เท่ากับ 9.26 ล้านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ 22.63 โดย
ค่าใช้จ่ายที่ลดลงส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
ดอกเบีย้ จ่ ายและภาษีเงินได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับไตรมาส 1 ปี
2563 เท่ากับ 13.63 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 5.51 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวน 8.22 ล้านบาท
เนื่องมาจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีกาไรเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน
กําไรสุ ทธิ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีกาไรสุ ทธิ สาหรับไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากับ 57.26 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อย
ละ 23.16 ของรายได้รวม โดยมีกาไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับ 35.94 ล้านบาท เนื่องมาจากบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยควบคุมการบริ หารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวมินตรา มนต์เสรี นุสรณ์
(กรรมการผูจ้ ดั การ)
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