
 

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 

คาํอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

ผลการดาํเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563 

 

ภาพรวมของธุรกจิ 

 บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) (“ACG”) ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอ่ืน ท่ีประกอบธุรกิจหลกัด้าน

การจําหน่ายรถยนต์และอปุกรณ์ตกแตง่ งานบริการซอ่มและจําหน่ายอะไหลย่ี่ห้อฮอนด้า รวมทัง้นายหน้าสินเช่ือเช่าซือ้

และประกนัภยัรถยนต์ โดยกลุม่บริษัทเป็นหนึง่ในผู้ประกอบธุรกิจตวัแทนจําหนายรถยนต์ย่ีห้อฮอนด้าและมีจํานวนโชว์รูม

และศนูย์บริการสงูสดุเป็นอนัดบั 1 ของประเทศไทย โดยปัจจบุนัมีจํานวนทัง้หมด 10 สาขา และได้เปิดดําเนินการในจงัหวดั

ท่ีมีศกัยภาพสงูในภมิูภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย 

 
ภาพรวมของผลการดาํเนินงาน 

ในภาพรวมผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับงวด 3 เดือนสิน้สุดวันท่ี 31 

มีนาคม 2563 จํานวน 18 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 และ EBITDA เพิ่มขึน้ 8 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 

เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2562 ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากผลการดําเนินงานส่วนของงานบริการซ่อมบํารุงและ

จําหน่ายอะไหล่ท่ีเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะในส่วนของงานบริการซ่อมตัวถังและสี และส่งผลทําให้กําไรขัน้ต้นรวมเพิ่มขึน้ 

เน่ืองจากการเปิดสาขานาคา ในเดือนมีนาคม 2562 และสาขาเมืองกระบ่ี ในเดือนตลุาคม 2562  

 รายละเอียดรายได้จากการขายและบริการ EBITDA และกําไรสทุธิ สําหรับผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563 

เปรียบเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2562 

 

 

 

รายได้จากการขายและบริการ EBITDA กาํไรสุทธิ 

หน่วย : ล้านบาท 
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วเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

หน่วย : ล้านบาท 

 ** ปรับปรุงจดัประเภทใหม่ตามมาตรฐาน TFRS15 เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

 

รายได้ 

 รายได้จากการขายและบริการ ในไตรมาส 1 ปี 2563 มีมลูคา่ 756  ล้านบาท ซึง่ลดลง 46 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 

6 จากไตรมาส 1 ปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 รายได้จากสว่นงานจําหน่ายรถยนต์และอปุกรณ์ตกแตง่ ลดลง 66 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 สาเหตหุลกัเกิดจาก

ยอดขายท่ีลดลง ซึง่โดยรวมเกิดจากสถานการณ์สภาพสงัคมและเศรษฐกิจทัว่โลก ท่ีเกิดจากการแพร่ระบาดของ

โรคติดตอ่เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 จงึทําให้เกิดภาวะเศรฐกิจชะลอตวั และสง่ผลให้ยอดขายในเดือนมีนาคมของ

กลุม่บริษัทลดลง เม่ือเปรียบเทียบกบั เดือนมกราคม เดือนกมุภาพนัธ์ ปี2563 และไตรมาส 1 ปี 2562 

 

 รายได้สว่นงานบริการซอ่มบํารุงและจําหน่ายอะไหล ่ เพิ่มขึน้ 20 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 สาเหตหุลกัของการ

เพิ่มขึน้เน่ืองจากการเปิดสาขานาคา ในเดือนมีนาคม 2562 และสาขาเมืองกระบ่ี ในเดือนตลุาคม 2562 จงึทําให้

มีจํานวนรถเข้าบริการเพิ่มมากขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2562 

 

 รายได้คา่นายหน้า เพิ่มขึน้ 3 ล้านบาท หรือร้อยละ 14 เน่ืองจากได้รับเงินคา่นายหน้าไฟแนนซ์ตอ่สญัญาเพิ่มขึน้

ร้อยละ 21 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2562 

 

ค่าใช้จ่าย 

 คา่ใช้จ่ายในการขายและจดัจําหน่าย เพิ่มขึน้ 2 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 สาเหตหุลกัเกิดจากค่าใช้จ่ายเงินเดือน

พนกังาน เพราะจํานวนพนกังานท่ีเพิ่มขึน้จากการเปิดสาขาใหม ่ และคา่เส่ือมราคาท่ีเพิ่มขึน้จากการงานระหวา่ง

ก่อสร้างสาขาเมืองกระบ่ีสร้างเสร็จในช่วงปลายปี 2562 และเร่ิมเปิดดําเนินการในเดือนมกราคม ปี 2563 

 

 
ข้อมลูทางการเงินท่ีสาํคญั 

ไตรมาส

1/63 
ไตรมาส

1/62 
เปล่ียนแปลง 

+/(-) 
 

% 

     
รายไดส้ว่นงานจาํหน่ายรถยนตแ์ละอุปกรณ์ตกแต่ง 654 720 (66) (9%) 

รายไดส้ว่นงานบรกิารซ่อมบาํรุงและจาํหน่ายอะไหล ่ 102   82 20 24% 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 756 802 (46) (6%) 

กาํไรขัน้ต้น   55     48** 7 15% 

รายไดค้า่นายหน้า 24 21 3 14% 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและจดัจาํหน่าย 18    16** 2 13% 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 32 29 3 10% 

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 18 16 2 13% 



 คา่ใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึน้ 3 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 สาเหตหุลกัเกิดจากคา่ใช้จ่ายเงินเดือนพนกังาน

เพิ่มขึน้ เน่ืองจากจํานวนพนกังานท่ีเพิ่มขึน้จากการเปิดสาขาใหม ่ และมีการปรับขึน้เงินเดือนฝ่ายบริหารช่วง         

ไตรมาส 3 ปี 2562 นอกจากนี ้ คา่ใช้จ่ายบริหารยงัเพิ่มขึน้จากคา่เส่ือมราคา เพราะงานระหวา่งก่อสร้างสาขา

เมืองกระบ่ีสร้างเสร็จในช่วงปลายปี 2562  

 

การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

                                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 

 

 

 

สนิทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุม่บริษัทมีสนิทรัพย์รวมมลูคา่ 1,610 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 41 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 

จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซึง่รายละเอียดของการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสําคญัมีดงันี ้

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เท่ากบั 123 ล้านบาท ลดลง 31 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 20 โดยการลดลงมีสาเหตหุลกัมาจากการนําเงินมาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกลุม่บริษัท และการจ่าย

ชําระหนีเ้จ้าหนีก้ารค้า สําหรับสนิค้าท่ีซือ้และรับในช่วงปลายปี 2562  

 

 ลกูหนีก้ารค้า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เทา่กบั 49 ล้านบาท ลดลง 81 ล้านบาท หรือร้อยละ 62 เน่ืองจากลกูหนี ้

การค้าในส่วนของการจําหน่ายรถยนต์ลดลง 83 ล้านบาท เพราะช่วงสิน้เดือน มีนาคม 2563 มีการขายและส่ง

มอบรถยนต์ลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดือนธันวาคม 2562 เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ              

เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 โดยระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียสําหรับไตรมาส 1/2563 เทา่กบั 11 วนั ลดลงจากสิน้ปี 2562 

จํานวน 2 วนั 

 

สนิทรัพย์ หนีส้นิ ส่วนของผู้ถือหุ้น 
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 สนิค้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เทา่กบั 540 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 66 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 สาเหตหุลกั

เกิดจาก สินค้าประเภทรถยนต์เพิ่มขึน้ 67 ล้านบาท เน่ืองจากในช่วงระหว่างงวดกลุ่มบริษัทมีการสัง่ซือ้รถยนต์

เพิ่มมากขึน้ เพราะเร่ิมมีการจดัส่งรถยนต์รุ่น City ท่ีเปิดตวัใหม่ช่วงปลายปี 2562 จากฮอนด้า ซึ่งเป็นรุ่นท่ีนิยม 

จึงมีการสัง่ซือ้ไว้เพ่ือรองรับคําสัง่ซือ้ของลกูค้า โดยระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียสําหรับไตรมาส 1/2563 เท่ากบั 67 

วนั เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2562 จํานวน 22 วนั 

 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 94 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 94 ล้านบาท หรือร้อยละ 100

เน่ืองจากการการบนัทกึสญัญาเช่าท่ีดินระยะยาวตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16  

 

หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุม่บริษัทมีหนีส้ินรวมมลูคา่ 939 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 23 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 จาก 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซึง่รายละเอียดของการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสําคญัมีดงันี ้

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เทา่กบั 690 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 20 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 เน่ืองจากนําเงินมาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 

 

 เจ้าหนีก้ารค้า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เท่ากบั 83 ล้านบาท ลดลง 79 ล้านบาท หรือร้อยละ 49 สาเหตุหลกั

เกิดจากมีการแจ้งชะลอการรับรถยนต์จากฮอนด้าในช่วงสิน้เดือนมีนาคม 2563 เน่ืองจากคาดว่ารถยนต์ท่ีมีอยู่

เพียงพอสําหรับการจําหน่าย ทําให้เจ้าหนีก้ารค้าฮอนด้าลดลงมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงปลายปี 2562 ท่ีมีการ

รับรถยนต์มากกว่า จึงทําให้มียอดเจ้าหนีค้้างจ่ายท่ียงัไม่ถึงกําหนดชําระจํานวนมาก โดยระยะเวลาจ่ายชําระหนี ้

เฉล่ียสําหรับไตรมาส 1 ปี 2563 เทา่กบั 14 วนั ลดลงจากสิน้ปี 2562 จํานวน 3 วนั 

 

 เจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เท่ากบั 27 ล้านบาท ลดลง 5 ล้านบาท หรือร้อยละ 17  สาเหตุ

หลกัเกิดจาก เจ้าหนีค้่าก่อสร้างลดลง เน่ืองจากการดําเนินการก่อสร้างสาขาเมืองกระบ่ีแล้วเสร็จช่วงปลายปี 

2562 
 

 เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เท่ากบั 35 ล้านบาท ลดลง 7.5 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 18 เน่ืองจากการจ่ายชําระหนีท่ี้กําหนดตามสญัญา   

 

 หนีส้ินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 94 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 94 ล้านบาท หรือร้อยละ 100

เน่ืองจากการการบนัทกึสญัญาเช่าท่ีดินระยะยาวตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุม่บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมมลูคา่ 671 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 18 ล้านบาท หรือ              

ร้อยละ 3 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เน่ืองจากกําไรสทุธิท่ีเพิ่มขึน้ 18 ล้านบาท 



 

การวเิคราะห์กระแสเงนิสด 

หน่วย : ล้านบาท 

กระแสเงนิสด ม.ค.-มี.ค. 2563 ม.ค.-มี.ค. 2562 
EBIDA 42 34 
การเปล่ียนแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิดําเนินงาน (72) 63 
   

กระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (30) 97 

กระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (6) (29) 

กระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 5 (44) 

เงนิสดสุทธิเพิ่มขึน้ (ลดลง)  (31) 24 

เงินสดยกมาต้นงวด 154 167 

เงนิสดคงเหลือสิน้งวด 123 191 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุม่บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดจํานวน 123 ล้านบาท มีกระแสเงินสด

สทุธิลดลง 31 ล้านบาท โดยสาเหตหุลกัมาจากการลดลงจากการใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน  

 กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 30 ล้านบาท เป็นเงินสดท่ีได้จากกําไรก่อนหกัคา่เส่ือมราคา 

ดอกเบีย้จ่ายและภาษี (EBITDA) จํานวน 42 ล้านบาท และกระแสเงินสดจ่ายจากการเปล่ียนแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิ

ดําเนินงานจํานวน 72 ล้านบาท โดยรายการหลกัท่ีทําให้กระแสเงินสดลดลง ประกอบด้วย สนิค้าคงเหลือเพิ่มขึน้ 66 ล้าน

บาท และเจ้าหนีก้ารค้าลดลง 79 ล้านบาท ในขณะท่ีรายการหลกัท่ีทําให้กระแสเงินสดเพิ่มขึน้ ประกอบด้วย ลกูหนีก้ารค้า

ลดลง 81 ล้านบาท 

 

 กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการลงทนุ จํานวน 6 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นเงินจ่ายเจ้าหนีค้า่ก่อสร้างอาคารและ

ซือ้อปุกรณ์ของสาขาเมืองกระบ่ี 

 

 กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจดัหาเงิน จํานวน 5 ล้านบาทเป็นเงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

จํานวน 710 ล้านบาท จ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืม 698 ล้านบาท และจ่ายชําระคา่ดอกเบีย้ 7 ล้านบาท 

 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

            ขอแสดงความนบัถือ 

  
 
 

(นายภานมุาศ รังคกลูนวุฒัน์) 

  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 


