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บรษิทั ออโตคอร�ป โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

คาํอธบิายและการวเิคราะห�ของฝ�ายจดัการ 

ผลการดําเนินงานไตรมาสที ่3 ป� 2563 และงวด 9 เดอืนของป� 2563 

 

ภาพรวมของธรุกจิ 

 บริษัท ออโตคอร�ป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“ACG”) ประกอบธุรกิจถือหุ�นในบริษัทอื่น ที่ประกอบ

ธุรกิจหลักด�านการจําหน�ายรถยนต�และอุปกรณ�ตกแต�ง งานบริการซ�อมและจําหน�ายอะไหล�ยี่ห�อฮอนด�า 

รวมทั้งนายหน�าสินเช่ือเช�าซื้อและประกันภัยรถยนต� โดยกลุ�มบริษัทเป�นหนึ่งในผู�ประกอบธุรกิจตัวแทน

จําหน�ายรถยนต�ยี่ห�อฮอนด�าซึ่งมจีํานวนโชว�รูมและศูนย�บริการมากที่สุดในประเทศไทย โดยป�จจุบันมจีํานวน

ทั้งหมด 9 สาขาใน 5 จังหวัดที่มีศักยภาพสูงในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต�ของประเทศไทย ได�แก� 

ขอนแก�น บุรีรัมย� สุรินทร� ภูเก็ต และกระบี่ 

 

ภาพรวมของผลการดาํเนนิงาน  

ภาพรวมผลการดําเนินงานกลุ�มบริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

2563 จํานวน 25 ล�านบาท ลดลง 14 ล�านบาท หรือร�อยละ 36 และ EBITDA ลดลง 7 ล�านบาท หรือร�อยละ 8 

เมื่อเปรียบเทียบกับช�วงเดียวกันของป�ก�อน ซึ่งโดยรวมเกิดจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอันเป�นผลมาจาก

การแพร�ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทําให�ลูกค�าชะลอการใช�จ�ายซื้อสินค�าท่ียังไม�จําเป�นเร�งด�วน 

ผลการดําเนินงานส�วนของงานจําหน�ายรถยนต�และอุปกรณ�ตกแต�งเป�นส�วนงานที่ได�รับผลกระทบ

มากท่ีสุด ส�งผลให�ปริมาณการขายรถยนต�ของกลุ�มบริษัทลดลงประมาณ 34% เมื่อเทียบกับช�วงเดียวกัน

ของป�ก�อน  

ในส�วนของผลการดําเนินงานของส�วนงานบริการซ�อมเป�นส�วนงานท่ีไม�ได�รับผลกระทบมากนัก 

เนื่องจากลูกค�าส�วนใหญ�ใช�วิธีการซ�อมบํารุงรถยนต�มากกว�าการซื้อรถยนต�ใหม� รวมถึงการเป�ดบริการ

สาขานาคา ในจังหวัดภูเก็ต ในเดือนมีนาคม 2562 และสาขาเมอืงกระบี่ในเดือนตุลาคม 2562 ทําให�กลุ�มบริษทั

มีปริมาณรถเข�าซ�อมสะสม 9 เดือนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช�วงเดียวกันของป�ก�อน โดยปริมาณรถเข�าซ�อมในส�วน

บริการซ�อมบํารุงและจําหน�ายอะไหล� (GR) เพิ่มขึ้นประมาณ 3% และปริมาณรถเข�าซ�อมในบริการซ�อมตัวถัง

และสี (BP) เพิ่มขึ้นประมาณ 13% เมือ่เทียบกับช�วงเดียวกันของป�ก�อน 
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วเิคราะห�ผลการดาํเนนิงาน 

 

เปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงาน 9 เดอืนแรกป� 2563 กบั 9 เดอืนแรกป� 2562 

หน�วย : ล�านบาท 

 

รายได� 

 รายได�จากการขายและบรกิาร ใน  9 เดือนแรก ป� 2563 มีมลูค�า 1,530  ล�านบาท ซึ่งลดลง 683 ล�าน

บาท หรือ ร�อยละ 31 เมื่อเทียบกบัช�วงเดียวกันของป�ก�อน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 รายได�จากส�วนงานจําหน�ายรถยนต�และอุปกรณ�ตกแต�ง ลดลง 698 ล�านบาท หรือร�อยละ 36 ซึ่ง

โดยรวมเกิดจากการแพร�ระบาดของโรคติดต�อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงทําให�เกิดภาวะเศรฐกิจ

ชะลอตัว และส�งผลให�ยอดขายของกลุ�มบริษัทลดลงร�อยละ 31 เมื่อเปรียบเทียบกับ 9 เดือนแรก ป� 

2562   

 

 รายได�ส�วนงานบริการซ�อมบํารุงและจําหน�ายอะไหล� เพิ่มขึ้น 15 ล�านบาท หรือร�อยละ 5 สาเหตุหลัก

ของการเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเป�ดสาขานาคา ในเดือนมีนาคม 2562 และสาขาเมืองกระบี่ ในเดือน

ตุลาคม 2562 จึงทําให�มีจํานวนรถเข�าบริการในส�วนของงานบริการซ�อมตัวถังและสีเพิ่มขึ้นร�อยละ 

13 เมื่อเปรียบเทียบกับ 9 เดือนแรก ป� 2562   

 

 รายได�ค�านายหน�าลดลง 7 ล�านบาท หรือร�อยละ 13 เน่ืองจากยอดขายรถยนต�ลดลง อย�างไรก็ตาม

รายได�ค�านายหน�าลดลงในสัดส�วนที่น�อยกว�ายอดขายที่ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ได�รับเงินค�า

นายหน�าไฟแนนซ�ต�อสัญญาเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช�วงเดียวกันของป�ก�อน 

 

 

 

ข�อมลูทางการเงนิทีส่าํคญั 

ม.ค.-ก.ย. 

2563 

ม.ค.-ก.ย. 

2562 

เปลีย่นแปลง 

+/(-) 

 

% 

     

รายได�ส�วนงานจาํหน�ายรถยนต�และอปุกรณ�

ตกแต�ง 

1,243 1,941 (698) (36%) 

รายได�ส�วนงานบริการซ�อมบํารุงและจําหน�าย

อะไหล� 

287 272 15 5% 

รวมรายได�จากการขายและบรกิาร 1,530 2,213 (683) (31%) 

กาํไรขัน้ต�น 129 142 (13) (9%) 

รายได�ค�านายหน�า 47 54 (7) (13%) 

ค�าใช�จ�ายในการขายและจัดจาํหน�าย 43 48 (5) (10%) 

ค�าใช�จ�ายในการบริหาร 94 94 - - 

กาํไรสทุธสิาํหรบังวด 25 39 (14) (36%) 
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ค�าใช�จ�าย 

 ค�าใช�จ�ายในการขายและจัดจําหน�าย ลดลง 5 ล�านบาท หรือร�อยละ 10 สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณ

การขายรถยนต�ที่ลดลงในช�วงไตรมาส 2 และ 3 ป� 2563 ประกอบกับสถานการณ�ไวรัสโคโรนาทําให�

บริษัทไม�สามารถออกไปจัดกิจกรรมออกบธูนอกโชว�รูมได� ส�งผลให�ค�านายหน�าในการขายและค�าจดั

กิจกรรมทางการตลาดลดลง 

 

 ค�าใช�จ�ายในการบริหาร ลดลง 2 ล�านบาท หรือร�อยละ 2 สาเหตุหลักเกิดจากค�าใช�จ�ายในการเดนิทาง

ที่ลดลง เนื่องจากสถานการณ�การแพร�ระบาทของโรคติดต�อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงทําไม�ให�

สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานนอกเขตพื้นที่ได� 

 

เปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานไตรมาส 3 ป� 2563 กบั ไตรมาส 2 ป� 2563 

หน�วย : ล�านบาท 

 

ในภาพรวมผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ป� 2563 กลุ�มบริษัทมีกําไรสุทธิ จํานวน 7 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 

6.8 ล�านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ป� 2563 ซึ่งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสําคัญมี

ดังนี ้
 

รายได� 

 รายได�จากการขายและบริการในไตรมาส 3 ป� 2563 มีมลูค�า 414  ล�านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 54 ล�านบาท 

หรือ ร�อยละ 15  เมื่อเปรียบเทียบกบั ไตรมาส 2 ป� 2563 โดยมรีายละเอียดดังนี ้

 รายได�จากส�วนงานจําหน�ายรถยนต�และอุปกรณ�ตกแต�ง เพิ่มขึ้น 37 ล�านบาท หรือร�อยละ 13 ซึ่ง

โดยรวมเกิดจากยอดขายในไตรมาส 3 ป� 2563  ซึง่ฟ��นตัวขึ้นหลังจากจากการแพร�ระบาดของ

 

ข�อมลูทางการเงนิทีส่าํคญั 

ไตรมาส 

3/2563 

ไตรมาส 

2/2563 

เปลีย่นแปลง 

+/(-) 

 

% 

     

รายได�ส�วนงานจาํหน�ายรถยนต�และอปุกรณ�

ตกแต�ง 

313 276 37 13% 

รายได�ส�วนงานบริการซ�อมบํารุงและจําหน�าย

อะไหล� 

101 84 17 20% 

รวมรายได�จากการขายและบรกิาร 414 360 54 15% 

กาํไรขัน้ต�น 45 30 15 50% 

รายได�ค�านายหน�า 12 12 - - 

ค�าใช�จ�ายในการขายและจัดจาํหน�าย 13 12 1 8% 

ค�าใช�จ�ายในการบริหาร 33 30 3 9% 

กาํไรสทุธสิาํหรบังวด 7 0.2 6.8 3,400% 



4 
 

โรคติดต�อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส�งผลกระทบต�อยอดขายในช�วงไตรมาส 2 ป� 2563 ของกลุ�ม

บริษัทค�อนข�างมาก 

 

 รายได�ส�วนงานบริการซ�อมบํารุงและจําหน�ายอะไหล� เพิ่มขึ้น 17 ล�านบาท หรือร�อยละ 20 สาเหตหุลัก

มาจากปริมาณรถเข�ารับบริการซ�อมที่เพ่ิมขึน้ หลังจากสถานการแพร�ระบาดของโรคติดต�อเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 ที่มีแนวโน�มดีขึน้ 

 

ค�าใช�จ�าย 

 ค�าใช�จ�ายในการขายและจัดจาํหน�าย เพิ่มขึน้ 1 ล�านบาท หรือร�อยละ 8 สาเหตหุลกัเกิดจากปริมาณ

การขายรถยนต�ที่เพิ่มขึน้ในช�วงไตรมาส 3 ป� 2563 ส�งผลให�ค�านายหน�าในการขายและค�ากิจกรรม

ทางการตลาดเพิ่มขึ้น 

 

 ค�าใช�จ�ายในการบริหาร เพ่ิมขึ้น 1 ล�านบาท หรือร�อยละ 3 สาเหตุหลักเกิดจากค�าใช�จ�ายในการ

เดินทางของผู�บริหารที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมาตรการผ�อนปรนการเดินทางของรัฐบาล ทําให�สามารถ

ผู�บริหารสามารถเดินทางไปปฎิบัติงานนอกเขตพื้นที่ได�มากขึ้น 

 

เปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานไตรมาส 3 ป� 2563 กบั ไตรมาส 3 ป� 2562 

หน�วย : ล�านบาท 

** ปรับปรุงจัดประเภทใหม�ตามมาตรฐาน TFRS15 เพื่อวเิคราะห�เปรียบเทียบ 

 

ในภาพรวมผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ป� 2563 กลุ�มบริษัทมีกําไรสุทธิ จํานวน 7 ล�านบาท ลดลง 

1 ล�านบาท หรือร�อยละ 13 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ป� 2562 ซึ่งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงที่มี

สาระสําคัญมีดังนี้ 

 

 

ข�อมลูทางการเงนิทีส่าํคญั 

ไตรมาส 
3/2563 

ไตรมาส 
3/2562 

เปลีย่นแปลง 

+/(-) 

 

% 

     

รายได�ส�วนงานจาํหน�ายรถยนต�และอปุกรณ�

ตกแต�ง 

313 626** (313) (50%) 

รายได�ส�วนงานบริการซ�อมบํารุงและจําหน�าย

อะไหล� 

101 98 3 3% 

รวมรายได�จากการขายและบรกิาร 414 724 (310) (43%) 

กาํไรขัน้ต�น 45 47** (2) (4%) 

รายได�ค�านายหน�า 12 18 (6) (33%) 

ค�าใช�จ�ายในการขายและจัดจาํหน�าย 13 17** (4) (24%) 

ค�าใช�จ�ายในการบริหาร 33 33 - (6%) 

กาํไรสทุธสิาํหรบังวด 7 8 (1) (13%) 
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รายได� 

 รายได�จากการขายและบริการในไตรมาส 3 ป� 2563 มีมลูค�า 414  ล�านบาท ซึง่ลดลง 310 ล�านบาท 

หรือ ร�อยละ 43  เมื่อเปรียบเทียบกบั ไตรมาส 3 ป� 2562 โดยมรีายละเอียดดังนี ้

 รายได�จากส�วนงานจําหน�ายรถยนต�และอุปกรณ�ตกแต�ง ลดลง 313 ล�านบาท หรือร�อยละ 50 ซึ่ง

โดยรวมเกิดจากการแพร�ระบาดของโรคติดต�อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทําให�เกิดภาวะเศรฐกิจ

ชะลอตัว และส�งผลให�ยอดขายในช�วงไตรมาส 3 ป� 2563 ของกลุ�มบริษัทลดลงร�อยละ 50 เมื่อ

เปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 ป� 2562 

 

 รายได�ส�วนงานบริการซ�อมบํารุงและจําหน�ายอะไหล� เพิ่มขึ้น 3 ล�านบาท หรือร�อยละ 3 สาเหตหุลัก

ของการเพิ่มขึน้เนื่องจากการเป�ดสาขาเมืองกระบ่ี ในเดือนตุลาคม 2562 จงึทําให�มจีํานวนรถเข�า

บริการในส�วนของงานบริการซ�อมตัวถงัและสีเพิ่มขึ้น 

 

 รายได�ค�านายหน�า ลดลง 6 ล�านบาท หรือร�อยละ 33 เน่ืองจากปริมาณยอดขายรถยนต�ลดลง เมื่อ

เปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 ป� 2562 

ค�าใช�จ�าย 

 ค�าใช�จ�ายในการขายและจัดจาํหน�าย ลดลง 4 ล�านบาท หรือร�อยละ 24 สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณ

การขายรถยนต�ที่ลดลงในช�วงไตรมาส 3 ป� 2563 ส�งผลให�ค�านายหน�าในการขายและค�าจัดกิจกรรม

ทางการตลาดลดลง 

 

การวเิคราะห�ฐานะทางการเงนิ                                                                                                                                            

สนิทรัพย� 

หน�วย : ล�านบาท 

 

ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2563 กลุ�มบริษทัมีสินทรัพย�รวมมลูค�า 1,241 ล�านบาท ลดลง 328 ล�านบาท 

หรือร�อยละ 21 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงท่ีมสีาระสาํคญัมีดังนี ้

 

ข�อมลูทางการเงนิทีส่าํคญั 

30 กนัยายน 

2563 

31 ธนัวาคม

2562 

เปลีย่นแปลง 

+/(-) 

 

% 
     

สนิทรัพย�รวม 1,241 1,569 (328) (21%) 

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงนิสด 143 154 (11) (7%) 

ลูกหนี้การค�า 45 131 (86) (66%) 

สินค�าคงเหลือ 181 474 (293) (62%) 

สินทรัพย�สิทธิการใช� 104 - 104 100% 
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 เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เท�ากับ 143 ล�านบาท ลดลง 11 ล�าน

บาท หรือร�อยละ 7 โดยรายละเอียดการวิเคราะห�กระแสเงินสดจะแสดงในหน�าถัดไป 

 

 ลูกหน้ีการค�า ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 เท�ากับ 45 ล�านบาท ลดลง 86 ล�านบาท หรือร�อยละ 66 

เนื่องจากลูกหนี้การค�าในส�วนของการจําหน�ายรถยนต�ที่ลดลง โดยในช�วงสิ้นเดือน กันยายน 2563 

มีการขายและส�งมอบรถยนต�ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับช�วงเดือนธันวาคม 2562 เนื่องจากการแพร�

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยสําหรับไตรมาส 3/2563 เท�ากับ 15 วัน 

เพิ่มขึ้นจากสิ้นป� 2562 จํานวน 2 วัน 

 

 สินค�าคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เท�ากับ 181 ล�านบาท ลดลง 293 ล�านบาท หรือร�อยละ 

62 สาเหตุหลักเกิดจาก สินค�าประเภทรถยนต�ลดลง 286 ล�านบาท เนื่องจากมีการแจ�งชะลอการรับ

รถยนต�จากฮอนด�าตั้งแต�สิ้นเดือนมีนาคม 2563  โดยระยะเวลาขายสินค�าเฉลี่ยสําหรับไตรมาส 

3/2563 เท�ากับ 66 วัน เพิ่มขึ้นจากสิ้นป� 2562 จํานวน 21 วัน 

 

 สินทรัพย�สิทธิการใช� ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เท�ากับ 104 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 104 ล�านบาท หรือ

ร�อยละ 100 เนื่องจากการการบันทึกสัญญาเช�าที่ดินระยะยาวตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16  

 

หนีส้นิ 

หน�วย : ล�านบาท 

 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กลุ�มบริษทัมีหนีส้ินรวมมลูค�า 587 ล�านบาท ลดลง 328 ล�านบาท หรือ

ร�อยละ 36 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงที่มสีาระสําคญัมีดังน้ี 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�ยมืระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 กนัยายน 2563 เท�ากบั 250 

ล�านบาท ลดลง 420 ล�านบาท หรือร�อยละ 63 จากการจ�ายชําระคืนเงนิกู� เนื่องจากระหว�างไตรมาส 

2 ป� 2563 บริษัทชะลอการสัง่ซื้อรถยนต� รวมไปถึงการปรับโครงสร�างหนี ้

 

 

ข�อมลูทางการเงนิทีส่าํคญั 

30 กนัยายน 

2563 

31 ธนัวาคม

2562 

เปลีย่นแปลง 

+/(-) 

 

% 
     

หนีส้นิรวม 587 916 (329) (36%) 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�ยมืระยะสั้นจากสถาบัน

การเงิน 

 

250 

 

670 

 

(420) 

 

(63%) 

เจ�าหนี้การค�า 102 162 (60) (37%) 

เจ�าหนี้หมุนเวียนอื่น 23 33 (10) (30%) 

เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 100 43 57 133% 

หนี้สนิตามสัญญาเช�า 106 - 108 100% 



7 
 

 เจ�าหนี้การค�า ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เท�ากับ 102 ล�านบาท ลดลง 60 ล�านบาท หรือร�อยละ 37 

สาเหตุหลักเกิดจากมกีารแจ�งชะลอการรับรถยนต�จากฮอนด�า เมื่อเปรียบเทียบกับช�วงปลายป� 2562 

ที่มีการรับรถยนต�มากกว�า จึงทําให�มียอดเจ�าหนี้ค�างจ�ายที่ยังไม�ถึงกําหนดชําระจํานวนมาก โดย

ระยะเวลาจ�ายชําระหนี้เฉลี่ยสําหรับไตรมาส 3/2563 เท�ากับ 31 วัน เพิ่มขึ้นจากสิ้นป� 2562 จํานวน 

14 วัน 

 

 เจ�าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เท�ากับ 23 ล�านบาท ลดลง 10 ล�านบาท หรือร�อยละ 

31  สาเหตุหลักเกิดจาก เจ�าหนี้ค�าก�อสร�างลดลง เนื่องจากการดําเนินการก�อสร�างสาขาเมืองกระบี่

แล�วเสร็จช�วงปลายป� 2562 

 

 เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เท�ากับ 100 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 57 

ล�านบาท หรือร�อยละ 133 เนื่องจากการปรับโครงสร�างหนี้ 

 

 หนี้สินตามสัญญาเช�า ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เท�ากับ 108 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 108 ล�านบาท หรือ

ร�อยละ 100 เนื่องจากการการบันทึกสัญญาเช�าที่ดินระยะยาวตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 

 

ส�วนของผู�ถอืหุ�น 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กลุ�มบริษัทมีส�วนของผู�ถือหุ�นรวมมูลค�า 654 ล�านบาท ลดลง 0.6 ล�าน

บาท หรือ ร�อยละ 0.1 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากกลุ�มบริษัทมกีําไรสุทธิระหว�างงวด 

25 ล�านบาท และบริษัทมีการจ�ายเงินป�นผล 24 ล�านบาท  

 

การวเิคราะห�กระแสเงนิสด 

หน�วย : ล�านบาท 

กระแสเงนิสด ม.ค.-ก.ย. 2563 ม.ค.-ก.ย. 2562 

EBITDA 85 92 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย�และหนีส้ินดําเนนิงาน 317 (204) 

กระแสเงินสดสทุธิได�มาจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 402 (114) 

กระแสเงินสดสทุธิได�มาจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (5) (77) 

กระแสเงินสดสทุธิได�มาจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (408) 140 

เงนิสดสทุธเิพิม่ขึน้ (ลดลง)  (11) (51) 

เงินสดยกมาต�นงวด 154 167 

เงนิสดคงเหลอืสิน้งวด 143 116 
 

ณ วันที ่30 กนัยายน 2563 กลุ�มบริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท�าเงนิสดจํานวน 143 ล�านบาท มี

กระแสเงินสดสทุธิเพิ่มขึน้ 27 ล�านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นจากการได�มาในกิจกรรมดําเนนิงาน  
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 กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 402 ล�านบาท เป�นเงินสดที่ได�จากกําไรก�อนหักค�า

เสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ�ายและภาษี (EBITDA) จํานวน 85 ล�านบาท และกระแสเงินสดรับจากการ

เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย�และหนี้สินดําเนินงานจํานวน 317 ล�านบาท โดยรายการหลักที่ทําให�กระแส

เงินสดเพิ่มขึ้น ประกอบด�วย ลูกหนี้การค�าลดลง 85 ล�านบาท และสินค�าคงเหลือลดลง 292 ล�านบาท 

ในขณะที่รายการหลักที่ทําให�กระแสเงินสดลดลง ประกอบด�วย เจ�าหนี้การค�าลดลง 60 ล�านบาท 

 

 กระแสเงินสดจ�ายจากกิจกรรมการลงทุน จํานวน 5 ล�านบาท ส�วนใหญ�เป�นเงินจ�ายเจ�าหนี้ค�าก�อสร�าง

อาคารและซื้ออปุกรณ�ของสาขาเมืองกระบ่ี 

 

 กระแสเงินสดจ�ายจากกิจกรรมจัดหาเงนิ จํานวน 408 ล�านบาทเป�นเงนิสดรับจากเงนิกู�ยมืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน จํานวน 1,820 ล�านบาท จ�ายชําระคืนเงินกู�ยมื 2,183 ล�านบาท จ�ายเงินป�นผล 24 

ล�านบาท และจ�ายชําระค�าดอกเบี้ย 18 ล�านบาท 

 

 

จึงเรียนมาเพือ่ทราบ 

            ขอแสดงความนับถือ 

  

 

 

 

 

(นายภานุมาศ รังคกลูนุวัฒน�) 

     ประธานเจ�าหน�าทีบ่รหิาร 


