
 

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 

คาํอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

ผลการดาํเนินงานไตรมาส 2/2563 และงวด 6 เดือนแรกปี 2563 

 

ภาพรวมของธุรกิจ 

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

การจําหนา่ยรถยนต์และอปุกรณ์ตกแตง่ งานบริการซอ่มและจําหนา่ยอะไหลย่ี่ห้อฮอนด้า รวมทัง้นายหน้าสนิเช่ือเชา่ซือ้

และประกนัภยัรถยนต์ โดยกลุม่บริษัทเป็นหนึง่ในผู้ประกอบธุรกิจตวัแทนจําหนายรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าและมจํีานวนโชว์รูม

และศนูย์บริการสงูสดุเป็นอนัดบั 1 ของประเทศไทย โดยปัจจบุนัมจํีานวนทัง้หมด 10 สาขา และได้เปิดดําเนินการในจงัหวดั

ท่ีมีศกัยภาพสงูในภมูิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย 

 

 
ภาพรวมของผลการดาํเนินงาน 

ในภาพรวมผลการดําเนินงานกลุม่บริษัทมีกําไรสทุธิสําหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 จํานวน 

18 ล้านบาท ลดลง 13 ล้านบาท หรือร้อยละ 42 และ EBITDA ลดลง 7 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกบังวด 

6 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 ซึ่งสาเหตหุลกัเกิดจากผลการดําเนินงานสว่นของงานจําหน่ายรถยนต์และอปุกรณ์

ตกแต่งท่ีลดลง ซึ่งโดยรวมเกิดจากสถานการณ์สภาพสงัคมและเศรษฐกิจทัว่โลก ท่ีเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดตอ่

เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 จึงทําให้เกิดภาวะเศรฐกิจ ชะลอตวั สง่ผลให้ปริมาณการขายรถยนต์ของกลุม่บริษัทลดลงในช่วง

ไตรมาส 2 ปี 2563 และสง่ผลทําให้กําไรขัน้ต้นรวมลดลง ในสว่นของผลการดําเนินงานของสว่นงานบริการซอ่มบํารุงและ

จําหน่ายอะไหลเ่พ่ิมขึน้ เน่ืองจากการเปิดบริการสาขานาคา ในเดือนมีนาคม 2562 และสาขาเมืองกระบ่ี ในเดือนตลุาคม 

2562 ปริมาณรถเข้าซอ่มในสว่นของงานบริการซอ่มตวัถงัและสจีึงเพ่ิมขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบั 6 เดือนแรกปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

 

เปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 6 เดือนแรกปี 2563 กับ 6 เดือนแรกปี 2562 

หนว่ย : ล้านบาท 

 

รายได้ 

 รายได้จากการขายและบริการ ใน  6 เดือนแรก ปี 2563 มีมลูคา่ 1,116  ล้านบาท ซึง่ลดลง 374 ล้านบาท หรือ 

ร้อยละ 25 เมื่อเปรียบเทียบกบั 6 เดือนแรก ปี 2562  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 รายได้จากสว่นงานจําหนา่ยรถยนต์และอปุกรณ์ตกแตง่ ลดลง 385 ล้านบาท หรือร้อยละ 29 ซึง่โดยรวมเกิดจาก

การแพร่ระบาดของโรคตดิตอ่เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 จึงทําให้เกิดภาวะเศรฐกิจชะลอตวั และสง่ผลให้ยอดขาย

ของกลุม่บริษัทลดลงร้อยละ 27 เมื่อเปรียบเทียบกบั 6 เดือนแรก ปี 2562   

 

 รายได้สว่นงานบริการซอ่มบํารุงและจําหนา่ยอะไหล ่ เพ่ิมขึน้ 11 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 สาเหตหุลกัของการ

เพ่ิมขึน้เน่ืองจากการเปิดสาขานาคา ในเดือนมีนาคม 2562 และสาขาเมืองกระบ่ี ในเดือนตลุาคม 2562 จงึทําให้

มีจํานวนรถเข้าบริการในสว่นของงานบริการซอ่มตวัถงัและสเีพ่ิมขึน้ร้อยละ 20 ขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบั 6 เดือน

แรก ปี 2562   

 

 รายได้คา่นายหน้าลดลง 1 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 เน่ืองจากยอดขายรถยนต์ลดลง แตร่ายได้คา่นายหน้าลดลงใน

สดัสว่นท่ีน้อยกวา่ยอดขาย เพราะได้รับเงินคา่นายหน้าไฟแนนซ์ตอ่สญัญาเพ่ิมขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกบั 6 เดือน

แรก ปี 2562   

 

 

 
ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 

ม.ค.-มิ.ย. 
2563 

ม.ค.-มิ.ย. 
2562 

เปล่ียนแปลง 

+/(-) 
 

% 

     
รายได้สว่นงานจําหนา่ยรถยนต์และอปุกรณ์ตกแตง่ 930 1,315 (385) (29%) 

รายได้สว่นงานบริการซอ่มบํารุงและจําหนา่ยอะไหล ่ 186   175 11 6% 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 1,116 1,490 (374) (25%) 

กาํไรขัน้ต้น   84     96 (12) (13%) 

รายได้คา่นายหน้า 35 36 (1) (3%) 

คา่ใช้จา่ยในการขายและจดัจําหนา่ย 30    32 (2) (6%) 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 61 62 (1) (2%) 

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 18 31 (13) (42%) 



ค่าใช้จ่าย 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย ลดลง 2 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 สาเหตุหลกัเกิดจากปริมาณการขาย

รถยนต์ท่ีลดลงในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 สง่ผลให้คา่นายหน้าในการขายและคา่จดักิจกรรมทางการตลาดลดลง 

 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลง 1 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 สาเหตุหลกัเกิดจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่ีลดลง 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาทของโรคติดต่อเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 จึงทําไม่ให้สามารถเดินทางไป

ปฎิบตัิงานนอกเขตพืน้ท่ีได้ 

 

เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานไตรมาส 2 ปี 2563 กับ ไตรมาส 1 ปี 2563 

หนว่ย : ล้านบาท 

 
ในภาพรวมผลการดําเนินงานไตรมาส 2 ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีกําไรสุทธิ จํานวน 0.2 ล้านบาท ลดลง 17.8          

ล้านบาท หรือร้อยละ 99 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2563 ซึ่งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงท่ีมีสาระสําคญัมี

ดงันี ้
 

รายได้ 

 รายได้จากการขายและบริการในไตรมาส 2 ปี 2563 มีมลูคา่ 360  ล้านบาท ซึง่ลดลง 396 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 

52  เมื่อเปรียบเทียบกบั ไตรมาส 1 ปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 รายได้จากสว่นงานจําหนา่ยรถยนต์และอปุกรณ์ตกแตง่ ลดลง 378 ล้านบาท หรือร้อยละ 58 ซึง่โดยรวมเกิดจาก

การแพร่ระบาดของโรคตดิตอ่เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 จึงทําให้เกิดภาวะเศรฐกิจชะลอตวั และสง่ผลให้ยอดขาย

ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 ของกลุม่บริษัทลดลงร้อยละ 57 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2563 

 

 

ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 

ไตรมาส 
2/2563 

ไตรมาส 
1/2563 

เปล่ียนแปลง 

+/(-) 
 

% 

     

รายได้สว่นงานจําหนา่ยรถยนต์และอปุกรณ์ตกแตง่ 276 654 (378) (58%) 

รายได้สว่นงานบริการซอ่มบํารุงและจําหนา่ยอะไหล ่ 84 102 (18) (18%) 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 360 756 (396) (52%) 

กาํไรขัน้ต้น 30   55 (25) (45%) 

รายได้คา่นายหน้า 12 24 (12) (50%) 

คา่ใช้จา่ยในการขายและจดัจําหนา่ย 12 18 (6) (33%) 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 30 32 (2) (6%) 

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 0.2 18 (17.8) (99%) 



 รายได้สว่นงานบริการซอ่มบํารุงและจําหนา่ยอะไหล ่ลดลง 18 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 สาเหตหุลกัของการลดลง

เน่ืองจากปริมาณรถเข้ารับบริการซอ่มลดลงร้อยละ 11 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2563 

 

 รายได้คา่นายหน้า ลดลง 12 ล้านบาท หรือร้อยละ 50 เน่ืองจากปริมาณยอดขายรถยนต์ลดลง เมื่อเปรียบเทียบ

กบัไตรมาส 1 ปี 2563 

ค่าใช้จ่าย 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย ลดลง 6 ล้านบาท หรือร้อยละ 33 สาเหตุหลกัเกิดจากปริมาณการขาย

รถยนต์ท่ีลดลงในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 สง่ผลให้ค่านายหน้าในการขายและคา่จดักิจกรรมทางการตลาดลดลง 

 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลง 2 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 สาเหตุหลกัเกิดจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่ีลดลง

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาทของโรคติดต่อเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 จึงทําไม่ให้สามารถเดินทางไป

ปฎิบตัิงานนอกเขตพืน้ท่ีได้ 

 

เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานไตรมาส 2 ปี 2563 กับ ไตรมาส 2 ปี 2562 

หนว่ย : ล้านบาท 

** ปรับปรุงจดัประเภทใหมต่ามมาตรฐาน TFRS15 เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

 

ในภาพรวมผลการดาํเนินงานไตรมาส 2 ปี 2563 กลุม่บริษัทมกํีาไรสทุธิ จํานวน 0.2 ล้านบาท ลดลง 14.8          

ล้านบาท หรือร้อยละ 99 เมื่อเปรียบเทียบกบไตรมาส 2 ปี 2562 ซึง่รายละเอียดของการเปลีย่นแปลงท่ีมีสาระสาํคญัมีดงันี ้

 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 

ไตรมาส 
2/2563 

ไตรมาส 
2/2562 

เปล่ียนแปลง 

+/(-) 
 

% 

     

รายได้สว่นงานจําหนา่ยรถยนต์และอปุกรณ์ตกแตง่ 276 601** (325) (54%) 

รายได้สว่นงานบริการซอ่มบํารุงและจําหนา่ยอะไหล ่ 84 93 (9) (10%) 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 360 694 (334) (48%) 

กาํไรขัน้ต้น 30 47** (17) (36%) 

รายได้คา่นายหน้า 12 16 (4) (25%) 

คา่ใช้จา่ยในการขายและจดัจําหนา่ย 12 16** (4) (25%) 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 30 33 (3) (9%) 

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 0.2 15 (14.8) (99%) 



รายได้ 

 รายได้จากการขายและบริการในไตรมาส 2 ปี 2563 มีมลูคา่ 360  ล้านบาท ซึง่ลดลง 334 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 

48  เมื่อเปรียบเทียบกบั ไตรมาส 2 ปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 รายได้จากสว่นงานจําหนา่ยรถยนต์และอปุกรณ์ตกแตง่ ลดลง 325 ล้านบาท หรือร้อยละ 54 ซึง่โดยรวมเกิดจาก

การแพร่ระบาดของโรคตดิตอ่เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 จึงทําให้เกิดภาวะเศรฐกิจชะลอตวั และสง่ผลให้ยอดขาย

ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 ของกลุม่บริษัทลดลงร้อยละ 52 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2562 

 

 รายได้สว่นงานบริการซอ่มบํารุงและจําหนา่ยอะไหล ่ลดลง 9 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 สาเหตหุลกัของการลดลง

เน่ืองจากปริมาณรถเข้ารับบริการซอ่มลดลงร้อยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2562 

 

 รายได้คา่นายหน้า ลดลง 4 ล้านบาท หรือร้อยละ 25 เน่ืองจากปริมาณยอดขายรถยนต์ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกบั

ไตรมาส 2 ปี 2562 

ค่าใช้จ่าย 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย ลดลง 4 ล้านบาท หรือร้อยละ 25 สาเหตุหลกัเกิดจากปริมาณการขาย

รถยนต์ท่ีลดลงในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 สง่ผลให้ค่านายหน้าในการขายและคา่จดักิจกรรมทางการตลาดลดลง 

 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลง 3 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 สาเหตุหลกัเกิดจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่ีลดลง

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาทของโรคติดต่อเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 จึงทําไม่ให้สามารถเดินทางไป

ปฎิบตัิงานนอกเขตพืน้ท่ีได้ และในปี 2562 มีคา่ใช้จ่ายงานเปิดตวัสาขานาคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

                                                                                                                                            

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 กลุม่บริษัทมีสนิทรัพย์รวมมลูคา่ 1,393 ล้านบาท ลดลง 176 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 

จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซึง่รายละเอียดของการเปลีย่นแปลงท่ีมีสาระสาํคญัมีดงันี ้

 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 เท่ากบั 180 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 26 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 17 โดยการเพ่ิมขึน้มีสาเหตหุลกัมาจากการได้รับเงินจากการดําเนินงานของบริษัท  

 

 ลกูหนีก้ารค้า ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เท่ากับ 69 ล้านบาท ลดลง 62 ล้านบาท หรือร้อยละ 47 เน่ืองจาก

ลกูหนีก้ารค้าในสว่นของการจําหน่ายรถยนต์ลดลง 58 ล้านบาท เพราะช่วงสิน้เดือน มิถนุายน 2563 มีการขาย

และสง่มอบรถยนต์ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเดือนธันวาคม 2562 เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ              

เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 โดยระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่สาํหรับไตรมาส 2/2563 เทา่กบั 16 วนั เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2562 

จํานวน 3 วนั 

 

 สินค้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เท่ากับ 272 ล้านบาท ลดลง 202 ล้านบาท หรือร้อยละ 43 สาเหตุ

หลกัเกิดจาก สินค้าประเภทรถยนต์ลดลง 195 ล้านบาท เน่ืองจากมีการแจ้งชะลอการรับรถยนต์จากฮอนด้า

ตัง้แต่สิน้เดือนมีนาคม 2563  โดยระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยสําหรับไตรมาส 2/2563 เท่ากบั 68 วนั เพ่ิมขึน้จาก

สิน้ปี 2562 จํานวน 23 วนั 

 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เท่ากับ 93 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 93 ล้านบาท หรือร้อยละ 100

เน่ืองจากการการบนัทกึสญัญาเช่าท่ีดินระยะยาวตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16  

 
หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 กลุม่บริษัทมีหนีส้นิรวมมลูคา่ 746 ล้านบาท ลดลง 170 ล้านบาท หรือร้อยละ 19 จาก 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซึง่รายละเอียดของการเปลีย่นแปลงท่ีมีสาระสาํคญัมีดงันี ้

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 เทา่กบั 540 ล้านบาท 

ลดลง 130 ล้านบาท หรือร้อยละ 19 จากการจา่ยชําระคืนเงินกู้  เน่ืองจากระหวา่งไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทชะลอ

การสัง่ซือ้รถยนต์ 

 

 



 เจ้าหนีก้ารค้า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 เท่ากบั 42 ล้านบาท ลดลง 121 ล้านบาท หรือร้อยละ 74 สาเหตหุลกั

เกิดจากมีการแจ้งชะลอการรับรถยนต์จากฮอนด้าตัง้แต่ช่วงสิน้เดือนมีนาคม 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง

ปลายปี 2562 ท่ีมีการรับรถยนต์มากกว่า จึงทําให้มียอดเจ้าหนีค้้างจ่ายท่ียงัไม่ถึงกําหนดชําระจํานวนมาก โดย

ระยะเวลาจ่ายชําระหนีเ้ฉลีย่สาํหรับไตรมาส 2/2563 เทา่กบั 22 วนั เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2562 จํานวน 5 วนั 

 

 เจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 เท่ากบั 25 ล้านบาท ลดลง 7 ล้านบาท หรือร้อยละ 23  สาเหตุ

หลกัเกิดจาก เจ้าหนีค้่าก่อสร้างลดลง เน่ืองจากการดําเนินการก่อสร้างสาขาเมืองกระบ่ีแล้วเสร็จช่วงปลายปี 

2562 

 

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 เทา่กบั 27.5 ล้านบาท ลดลง 15 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 35 เน่ืองจากการจ่ายชําระหนีท่ี้กําหนดตามสญัญา   

 

 หนีส้ินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เท่ากับ 95 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 95 ล้านบาท หรือร้อยละ 100

เน่ืองจากการการบนัทกึสญัญาเช่าท่ีดินระยะยาวตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 

 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

- ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 กลุม่บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมมลูคา่ 674 ล้านบาท ลดลง 6 ล้านบาท หรือ              

ร้อยละ 1 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เน่ืองจากกลุม่บริษัทมกํีาไรสทุธิระหวา่งงวด 18 ล้านบาท และบริษัทมี

การจา่ยเงินปันผล 24 ล้านบาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์กระแสเงนิสด 

หนว่ย : ล้านบาท 

กระแสเงนิสด ม.ค.-มิ.ย. 2563 ม.ค.-มิ.ย. 2562 
EBIDA 60 67 
การเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิดําเนินงาน 157 30 
   

กระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 217 97 

กระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (7) (61) 

กระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (184) 225 

เงนิสดสุทธิเพิ่มขึน้ (ลดลง)  26 261 

เงินสดยกมาต้นงวด 154 167 

เงนิสดคงเหลอืสิน้งวด 180 428 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 กลุม่บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดจํานวน 180 ล้านบาท มีกระแส           

เงินสดสทุธิเพ่ิมขึน้ 26 ล้านบาท โดยสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้จากการได้มาในกิจกรรมดําเนินงาน  

 กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 217 ล้านบาท เป็นเงินสดท่ีได้จากกําไรก่อนหกัค่าเสื่อมราคา 

ดอกเบีย้จ่ายและภาษี (EBITDA) จํานวน 60 ล้านบาท และกระแสเงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

และหนีส้ินดําเนินงานจํานวน 157 ล้านบาท โดยรายการหลกัท่ีทําให้กระแสเงินสดเพ่ิมขึน้ ประกอบด้วย ลกูหนี ้

การค้าลดลง 62 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือลดลง 201 ล้านบาท ในขณะท่ีรายการหลกัท่ีทําให้กระแสเงินสด

ลดลง ประกอบด้วย เจ้าหนีก้ารค้าลดลง 121 ล้านบาท 

 

 กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการลงทนุ จํานวน 7 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นเงินจา่ยเจ้าหนีค้า่ก่อสร้างอาคารและ

ซือ้อปุกรณ์ของสาขาเมืองกระบ่ี 

 

 กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมจดัหาเงิน จํานวน 184 ล้านบาทเป็นเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั

การเงิน จํานวน 1,390 ล้านบาท จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืม 1,535 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล 24 ล้านบาท และจ่ายชําระ

คา่ดอกเบีย้ 14 ล้านบาท 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

            ขอแสดงความนบัถือ 

  

 

(นายภานมุาศ รังคกลูนวุฒัน์) 

  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 


