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12 พฤษภาคม 2564
KIAT 06/2564
คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับผลการดาเนินงาน สาหรับงวด 3 เดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั เกียรติธนาขนส่ง จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชี้แจงผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อย สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานสําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563
(หน่วย : ล้านบาท)
ผลการดาเนินงานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
งบกาไร-ขาดทุน
31 มีนาคม 2564
31 มีนาคม 2563
เพิ่มขึ้น
มูลค่า
ร้อยละ
มูลค่า
ร้อยละ (ลดลง) ร้อยละ
รายได้รวมทั้งสิ้น
182.34 100.00
247.24 100.00 (64.90) (26.25)
รายได้บริ การ-ขนส่งสิ นค้า
127.51 69.93
169.29 68.47 (41.78) (24.68)
รายได้บริ การอื่นๆ
12.05
6.61
12.36
5.00 (0.32) (2.57)
รายได้จากการขาย
38.77 21.26
55.69 22.52 (16.92) (30.38)
รายได้หลัก
178.33 97.80
237.34 96.00 (59.02) (24.87)
ต้นทุนบริ การ
91.44 50.15
113.85 46.05 (22.41) (19.68)
ต้นทุนขาย
26.92 14.76
30.85 12.48 (3.92) (12.72)
รวมต้ นทุน
118.36 64.91
144.70 58.53 (26.34) (18.20)
กําไรขั้นต้น
59.96 32.88
92.64 37.47 (32.68) (35.28)
ค่าใช้จ่ายในการขาย+บริ หาร
30.66 16.81
31.66 12.80 (1.00) (3.17)
กําไรก่ อนดอกเบีย้ จ่ ายและภาษีเงินได้ นิติบุคคล
33.32 18.28
70.88 28.67 (37.56) (52.99)
ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
7.21
3.96
13.63
5.51 (6.41) (47.05)
กําไรสุ ทธิ
26.11 14.32
57.26 23.16 (31.15) (54.40)
ที่
เรื่ อง

หมายเหตุ : อัตราส่วนในงบกาไรขาดทุนแสดงเป็ นร้อยละของรายได้รวม
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ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีรายได้รวมเท่ากับ 182.34 ล้านบาท ลดลง 64.90 ล้านบาท
หรื อลดลงร้อยละ 26.25 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2563 ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของรายได้ให้บริ การขนส่งสิ นค้า
และรายได้จากการขาย โดยสามารถแบ่งรายได้ดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้
รายได้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 (ลดลง)
127.51
169.29
(41.78) (24.68)
รายได้บริ การ-ขนส่งสิ นค้า
12.05
12.36
(0.32) (2.57)
รายได้บริ การอื่นๆ
38.77
55.69
(16.92) (30.38)
รายได้จากการขายสิ นค้า
178.33
237.34
(59.02) (24.87)
รวม รายได้ หลัก
สาหรับไตรมาส 1 ปี 2564 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีรายได้จากการให้บริ การขนส่งสิ นค้า, ให้เช่าสิ นทรัพย์,
ให้บริ การตรวจสอบพฤติกรรมคนขับรถ และขายสิ นค้าเคมีภณ
ั ฑ์ เท่ากับ 178.33 ล้านบาท แบ่งเป็ นรายได้ ดังต่อไปนี้
รายได้จากการให้บริ การขนส่งสิ นค้า จานวน 127.51 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 69.93 ของรายได้รวม ซึ่ง
เป็ นรายได้หลักของบริ ษทั ฯ ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 41.78 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 24.68
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ เป็ นผลทาให้ความต้องการใช้บริ การ
ของลูกค้าลดลง อีกทั้งสัญญารับจ้างขนส่งบางสัญญาของบริ ษทั ฯครบกาหนด และในส่วนรายได้บริ การ
ขนส่ งที่ลดลงบางส่ วนมีเหตุจากการปรับเปลี่ยนชื่อของน้ ามันดีเซลที่ใช้ในสัญญาขนส่ งบางสัญญา ทาให้
ราคาค่าขนส่ งที่ตอ้ งคานวณตามเรทราคาน้ ามันลดลง
รายได้จากการให้เช่าสิ นทรัพย์, ให้บริ การตรวจสอบพฤติกรรมคนขับรถ จานวน 12.05 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 6.61 ของรายได้รวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 0.32 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 2.57
รายได้จากการขายสิ นค้า จานวน 38.77 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 21.26 ของรายได้รวม ลดลงจากงวด
เดียวกันของปี ก่อน 16.92 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 30.38 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค
โควิด-19 ระลอกใหม่ ส่ งผลให้ลูกค้าลดปริ มาณการสั่งซื้อ นอกจากนี้รายได้จากการขายในไตรมาส 1 ปี
2564 ลดลงเนื่องจากในไตรมาสเดียวกันของปี ที่แล้ว มีรายได้การขายสารเคมีจากสัญญาระยะสั้น
ต้ นทุนรวม สาหรับไตรมาส 1 ปี 2564 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีตน้ ทุนรวมเท่ากับ 118.36 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อย
ละ 64.91 ของรายได้รวม ในขณะที่ตน้ ทุนรวมของไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากับ 144.70 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 58.53
ของรายได้ รวมต้นทุนรวมลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน เท่ากับ 26.34 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 18.20 ปัจจัย
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หลักมาจากการที่บริ ษทั ฯมีรายได้ให้บริ การขนส่งสิ นค้าและรายได้จากการขายลดลง
จากผลกระทบของสถานการณ์
www.kiattana.co.th
การแพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ และสัญญาบางสัญญาครบกาหนด จึงส่งผลให้ตน้ ทุนขายและบริ การลดลง
กําไรขั้นต้น สาหรับไตรมาส 1 ปี 2564 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีกาไรขั้นต้น เท่ากับ 59.96 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
32.88 ของรายได้รวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน เท่ากับ 32.68 ล้านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ 35.28
ค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริหาร สาหรับไตรมาส 1 ปี 2564 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายและการ
บริ หาร เท่ากับ 30.66 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน เท่ากับ 1.00 ล้านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ
3.17
ดอกเบีย้ จ่ ายและภาษีเงินได้ สาหรับไตรมาส 1 ปี 2564 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
เท่ากับ 7.21 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 3.96 ของรายได้รวม ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน จานวน 6.41 ล้าน
บาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ 47.05 เนื่องมาจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีกาไรลดลง
กําไรสุ ทธิ สาหรับไตรมาส 1 ปี 2564 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีกาไรสุทธิ เท่ากับ 26.11 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ
14.32 ของรายได้รวม โดยมีกาไรสุทธิ ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน เท่ากับ 31.15 ล้านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้อย
ละ 54.40 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ และสัญญารับจ้างขนส่งบางสัญญาของ
บริ ษทั ฯครบกาหนด ประกอบกับไม่มีรายได้จากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ในไตรมาสปัจจุบนั

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวมินตรา มนต์เสรี นุสรณ์
(กรรมการผูจ้ ดั การ)
ผูม้ ีอานาจรายงานสารสนเทศ

