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บรษิทั ออโตคอร�ป โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

คาํอธบิายและการวเิคราะห�ของฝ�ายจดัการ 

ผลการดาํเนนิงานสาํหรบัป� สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 

ภาพรวมของธรุกจิ 

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

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

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

จําหน�ายรถยนต�ย่ีห�อฮอนด�าซึ่งมีจํานวนโชว�รูมและศูนย�บริการมากที่สุดในประเทศไทย โดยป�จจุบันมีจํานวน

ทั้งหมด 9 สาขาใน 5 จังหวัดที่มีศักยภาพสูงในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต�ของประเทศไทย ได�แก� 

ขอนแก�น บุรีรัมย� สุรินทร� ภูเก็ต และกระบี่ และในป� 2563 กลุ�มบริษัทได�ดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  

ย�อยแห�งใหม� บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จํากัด ซึ่งจะประกอบธุรกิจศูนย�บริการรถยนทั่วไปประเภทเร�งด�วน 

 

ภาพรวมของผลการดาํเนนิงาน  

ภาพรวมผลการดําเนินงานกลุ�มบริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 

35.17 ล�านบาท ลดลง 18.34 ล�านบาท หรือร�อยละ 34.29 และ EBITDA ลดลง 13.82 ล�านบาท หรือร�อยละ 

10.86 เม่ือเปรียบเทียบกับช�วงเดียวกันของป�ก�อน ซึ่งโดยรวมเกิดจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอันเป�นผล

มาจากการแพร�ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ทําให�ลูกค�าชะลอการใช�จ�ายซื้อสนิค�าทียั่งไม�จําเป�นเร�งด�วน 

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

มากที่สุด ส�งผลให�ปริมาณการขายรถยนต�ของกลุ�มบริษัทลดลงประมาณ 38% เม่ือเทียบกับป�ก�อน  

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

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

สาขานาคา ในจังหวัดภูเก็ต ในเดือนมีนาคม 2562 และสาขาเมืองกระบีใ่นเดือนตุลาคม 2562 ทําให�กลุ�มบรษิทั

มีปริมาณรถเข�าซ�อมเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับป�ก�อน โดยปริมาณรถเข�าซ�อมในส�วนบริการซ�อมบํารุงและจําหน�าย

อะไหล� (GR) เพิ่มขึ้นประมาณ 3% และปริมาณรถเข�าซ�อมในบริการซ�อมตัวถังและสี (BP) เพิ่มขึ้นประมาณ 

8% เม่ือเทียบกับป�ก�อน 
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วเิคราะห�ผลการดาํเนนิงาน 

 

เปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานสาํหรบัป�สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 

หน�วย : ล�านบาท 

 

รายได� 

 รายได�จากการขายและบรกิารป� 2563 มีมูลค�า 1,997.47  ล�านบาท ซึง่ลดลง 1,030.40 ล�านบาท 

หรือ ร�อยละ 34.03 เม่ือเปรียบเทียบกับป� 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

• รายได�จากส�วนงานจําหน�ายรถยนต�และอุปกรณ�ตกแต�ง  ลดลง  1,045.84 ล�านบาท หรือ                 

ร�อยละ 39.46 ซึ่งโดยรวมเกิดจากการแพร�ระบาดของโรคตดิต�อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงทําให�เกดิ

ภาวะเศรฐกิจชะลอตัว และส�งผลให�ยอดขายรถยนต�ของกลุ�มบริษทัลดลงร�อยละ 38 เม่ือเปรียบเทียบ

กับป� 2562   

 

• รายได�ส�วนงานบริการซ�อมบํารุงและจําหน�ายอะไหล� เพิ่มขึ้น 15.44 ล�านบาท หรือร�อยละ 4.09 

สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเป�ดสาขานาคา ในเดือนมีนาคม 2562 และสาขาเมืองกระบี่ 

ในเดือนตุลาคม 2562 จึงทําให�มีจํานวนรถเข�าบริการในส�วนของงานบริการซ�อมตัวถังและสีเพิ่มขึ้น

ร�อยละ 8 เม่ือเปรียบเทียบกับป� 2562   

 

• รายได�ค�านายหน�าลดลง 16.58 ล�านบาท หรือร�อยละ 21.39 เนื่องจากยอดขายรถยนต�ลดลง 

อย�างไรก็ตามรายได�ค�านายหน�าลดลงในสัดส�วนทีน่�อยกว�ายอดขายทีล่ดลง เนื่องจากบริษัทฯ ได�รับ

เงินค�านายหน�าไฟแนนซ�ต�อสัญญาเพิ่มขึ้น เม่ือเทียบกับป�ก�อน 

 

 

 

 

ข�อมลูทางการเงนิทีส่าํคญั 

 

2562 

 

2563 

เปลีย่นแปลง 

+/(-) 

 

% 

     

รายได�ส�วนงานจําหน�ายรถยนต�และอปุกรณ�ตกแต�ง 2,650.10  1,604.26  (1,045.84)  (39.46%) 

รายได�ส�วนงานบริการซ�อมบาํรุงและจําหน�ายอะไหล� 377.77  393.21  15.44  4.09% 

รวมรายได�จากการขายและบรกิาร 3,027.87  1,997.47  (1,030.40)  (34.03%) 

กาํไรขัน้ต�น 194.77  175.31  (19.46) (9.99%) 

รายได�ค�านายหน�า 77.50  60.92  (16.58)  (21.39%) 

ค�าใช�จ�ายในการขายและจัดจําหน�าย 67.73  56.52  (11.21)  (16.55%) 

ค�าใช�จ�ายในการบริหาร 126.81  125.80  (1.01)  (0.80%) 

กาํไรสทุธสิาํหรบัป� 53.52  35.17     (18.35)  (34.29%) 
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ค�าใช�จ�าย 

• ค�าใช�จ�ายในการขายและจัดจําหน�าย ลดลง 11.21 ล�านบาท หรือร�อยละ 16.55 สาเหตุหลักเกิดจาก

ปริมาณการขายรถยนต�ที่ลดลงตั้งแต�เดือนเมษายนป� 2563 ประกอบกับสถานการณ�ไวรัสโคโรนา

ทําให�บริษัทไม�สามารถออกไปจัดกิจกรรมออกบูธนอกโชว�รูมได� ส�งผลให�ค�านายหน�าในการขายและ

ค�าจัดกิจกรรมทางการตลาดลดลง 

 

• ค�าใช�จ�ายในการบริหาร ลดลง 1.01 ล�านบาท หรือร�อยละ 0.80% สาเหตุหลักเกิดจากค�าใช�จ�ายใน

การเดินทางที่ลดลง เนื่องจากสถานการณ�การแพร�ระบาทของโรคติดต�อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึง

ทําไม�ให�สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานนอกเขตพื้นที่ได� 

 

การวเิคราะห�ฐานะทางการเงนิ                                                                                                                                            

สนิทรพัย� 

หน�วย : ล�านบาท 

 

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ�มบริษทัมีสนิทรพัย�รวมมูลค�า 1,322.57 ล�านบาท ลดลง 246.50 

ล�านบาท หรือร�อยละ 15.71 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงที่มี

สาระสาํคญัมีดังนี ้

• เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท�ากับ 162.54 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 

8.64 ล�านบาท หรือร�อยละ 5.61 โดยรายละเอียดการวิเคราะห�กระแสเงินสดจะแสดงในหน�าถัดไป 

 

• ลูกหนี้การค�า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท�ากับ 46.73 ล�านบาท ลดลง 83.82 ล�านบาท หรือร�อย

ละ 64.21 เนื่องจากลูกหนี้การค�าในส�วนของการจําหน�ายรถยนต�ที่ลดลง 78.64 ล�านบาท โดย

ในช�วงเดือนธันวาคม 2563 มีการขายและส�งมอบรถยนต�ลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับช�วงเดือน

ธันวาคม 2562 เนื่องจากการแพร�ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยป� 

2563 เท�ากับ 16 วัน เพิ่มขึ้นจากป� 2562 จํานวน 3 วัน 

 

 

ข�อมลูทางการเงนิทีส่าํคญั 

31 ธนัวาคม

2562 

31 ธนัวาคม

2563 

เปลีย่นแปลง 

+/(-) 

 

% 
     

สนิทรพัย�รวม   1,569.07    1,322.57 (246.50) (15.71%) 

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงนิสด 153.90 162.54 8.64 5.61% 

ลูกหนี้การค�า 130.55 46.73 (83.82) (64.21%) 

สินค�าคงเหลือ 474.30 240.08 (234.22) (49.38%) 

สินทรัพย�สทิธิการใช� - 106.21 106.21 100.00% 
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• สินค�าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท�ากับ 240.08 ล�านบาท ลดลง 234.22 ล�านบาท หรือ

ร�อยละ 49.38 สาเหตุหลักเกิดจาก สินค�าประเภทรถยนต�ลดลง 224.81 ล�านบาท เนื่องจากมีการ

แจ�งชะลอการรับรถยนต�จากฮอนด�าตั้งแต�สิ้นเดือนมีนาคม 2563  โดยระยะเวลาขายสินค�าเฉลี่ย

สําหรับป� 2563 เท�ากับ 74 วัน เพิ่มขึ้นจากป� 2562 จํานวน 29 วัน 

 

• สินทรัพย�สิทธิการใช� ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท�ากับ 106.21 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 106.21 ล�าน

บาท หรือร�อยละ 100 เนื่องจากการการบันทึกสัญญาเช�าที่ดินระยะยาวตามมาตรฐานรายงานทาง

การเงินฉบับที ่16  

 

หนีส้นิ 

หน�วย : ล�านบาท 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ�มบรษิัทมีหนี้สนิรวมมูลค�า 659.71 ล�านบาท ลดลง 256.26 ล�านบาท 

หรือร�อยละ 27.98 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสาํคญัมีดังนี ้

• เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท�ากบั 320 ล�าน

บาท ลดลง 350 ล�านบาท หรือร�อยละ 52.24 จากการจ�ายชําระคืนเงนิกู� เนื่องจากบรษิัทชะลอการ

สั่งซื้อรถยนต�ตั้งแต�สิ้นเดือนมีนาคม 2563  รวมไปถงึการปรบัโครงสร�างหนี ้

 

• เจ�าหนี้การค�า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท�ากับ 107.19 ล�านบาท ลดลง 54.86 ล�านบาท หรือ 

ร�อยละ 33.85 สาเหตุหลักเกิดจากมีการแจ�งชะลอการรับรถยนต�จากฮอนด�า เม่ือเปรียบเทียบกับ

ช�วงปลายป� 2562 ที่มีการรับรถยนต�มากกว�า จึงทําให�มียอดเจ�าหนี้ค�างจ�ายที่ยังไม�ถึงกําหนดชําระ

จํานวนมาก โดยระยะเวลาจ�ายชําระหนี้เฉลี่ยสําหรับป� 2563 เท�ากับ 32 วัน เพิ่มขึ้นจากป� 2562 

จํานวน 15 วัน 

 

• เจ�าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท�ากับ 25.51 ล�านบาท ลดลง 7.10 ล�านบาท หรือ

ร�อยละ 21.77  สาเหตุหลักเกิดจาก เจ�าหนี้ค�าก�อสร�างลดลง เนื่องจากการดําเนินการก�อสร�างสาขา

เมืองกระบี่แล�วเสร็จช�วงปลายป� 2562 

 

ข�อมลูทางการเงนิทีส่าํคญั 

31 ธนัวาคม

2562 

31 ธนัวาคม

2563 

เปลีย่นแปลง 

+/(-) 

 

% 
     

หนีส้นิรวม 915.97      659.71  (256.26) (27.98%) 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�ยืมระยะสั้นจาก 

   สถาบนัการเงิน      670.00       320.00  

 

(350.00) 

 

(52.24%) 

เจ�าหนี้การค�า      162.05       107.19  (54.86) (33.85%) 

เจ�าหนี้หมุนเวียนอื่น        32.61         25.51  (7.10) (21.77%) 

เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        42.50         88.45  45.95 108.12% 

หนี้สนิตามสัญญาเช�า -      108.85  108.85 100.00% 
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• เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท�ากับ 88.45 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 

45.95 ล�านบาท หรือร�อยละ 108.12 เนื่องจากการปรับโครงสร�างหนี้ โดยมีเงินการเบิกเงินกู�ระยะ

ยาวเพิ่มขึ้น 80 ล�านบาท 

 

• หนี้สินตามสัญญาเช�า ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 เท�ากับ 108.85  ล�านบาท เพิ่มขึ้น 108.85                  

ล�านบาท หรือร�อยละ 100 เนื่องจากการการบันทึกสัญญาเช�าที่ดินระยะยาวตามมาตรฐานรายงาน

ทางการเงินฉบับที่ 16 

 

ส�วนของผู�ถอืหุ�น 

• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ�มบริษัทมีส�วนของผู�ถือหุ�นรวมมูลค�า 662.86 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 9.76 

ล�านบาท หรือ ร�อยละ 1.49 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากกลุ�มบริษัทมีกําไรสุทธิ

ระหว�างงวด 35.17 ล�านบาท และบริษัทมีการจ�ายเงินป�นผล 24 ล�านบาท  

 

การวเิคราะห�กระแสเงนิสด 

หน�วย : ล�านบาท 

กระแสเงนิสด 2562 2563 

EBITDA                 127.31             113.49  

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย�และหนีส้ินดาํเนนิงาน               (247.03)            272.52  

กระแสเงินสดสทุธิได�มาจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (137.35) 374.50 

กระแสเงินสดสทุธิได�มาจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (111.91) (10.90) 

กระแสเงินสดสทุธิได�มาจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 236.39 (354.96) 

เงนิสดสทุธเิพิม่ขึน้ (ลดลง)  (12.88) 8.64 

เงินสดยกมาต�นงวด 166.78 153.90 

เงนิสดคงเหลอืสิน้งวด 153.9 162.54 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ�มบรษิัทมีเงนิสดและรายการเทียบเท�าเงินสดจํานวน 162.54 ล�านบาท 

มีกระแสเงนิสดสุทธิเพิ่มขึ้น 8.64 ล�านบาท โดยสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึ้นจากการได�มาในกิจกรรม

ดําเนนิงาน  

• กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 374.50 ล�านบาท เป�นเงินสดที่ได�จากกําไรก�อนหัก

ค�าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ�ายและภาษี (EBITDA) จํานวน 113.49  ล�านบาท และกระแสเงินสดรับจาก

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย�และหนี้สินดําเนินงานจํานวน 272.52 ล�านบาท โดยรายการหลักที่ทําให�

กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ประกอบด�วย ลูกหนี้การค�าลดลง 83.68 ล�านบาท และสินค�าคงเหลือลดลง 

232.39 ล�านบาท ในขณะที่รายการหลักที่ทําให�กระแสเงินสดลดลง ประกอบด�วย เจ�าหนี้การค�า

ลดลง 54.86 ล�านบาท 
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• กระแสเงินสดจ�ายจากกิจกรรมการลงทุน จํานวน 10.90 ล�านบาท ส�วนใหญ�เป�นเงนิจ�ายเจ�าหนี้ค�า

ก�อสร�างอาคารและซื้ออปุกรณ�ของสาขาเมืองกระบี ่

 

• กระแสเงินสดจ�ายจากกิจกรรมจัดหาเงนิ จํานวน 354.96 ล�านบาท เป�นเงนิสดรบัจากเงนิกู�ยืม               

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน จํานวน 2,190 ล�านบาท จ�ายชําระคืนเงินกู�ยืม 2,494 ล�านบาท จ�ายเงิน

ป�นผล 24 ล�านบาท จ�ายชําระหนี้สนิตามสญัญาเช�า 5.08 ล�านบาท และจ�ายชําระค�าดอกเบี้ย 21.63 

ล�านบาท 

 

 

จึงเรียนมาเพือ่ทราบ 

            ขอแสดงความนับถือ 

  

 

 

 

 

(นายภานุมาศ รังคกลูนวุัฒน�) 

     ประธานเจ�าหน�าทีบ่รหิาร 


