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บรษิทั ออโตคอร�ป โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

คาํอธบิายและการวเิคราะห�ของฝ�ายจดัการ 

ผลการดาํเนนิงานไตรมาส 2 และสาํหรบังวด 6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2564 

 

ภาพรวมของธรุกจิ 

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

บริษัทย�อย 2 บริษัท คือ บริษัท ฮอนด�ามะลิวัลย� จํากัด โดยมีสัดส�วนการถือหุ�นร�อยละ 99.74  ซึ่งประกอบ

ธุรกิจการจําหน�ายรถยนต�และอุปกรณ�ตกแต�ง งานบริการซ�อมและจําหน�ายอะไหล�ย่ีห�อฮอนด�า รวมทั้ง

นายหน�าสินเช่ือเช�าซื้อและประกันภัยรถยนต� โดยบริษัทเป�นหนึ่งในผู�ประกอบธุรกิจตัวแทนจําหน�ายรถยนต�

ย่ีห�อฮอนด�าซึ่งมีจํานวนโชว�รูมและศูนย�บริการมากที่สุดในประเทศไทย โดยป�จจุบันมีจํานวนทั้งหมด 9 สาขา

ใน 5 จังหวัดที่มีศักยภาพสูงในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต�ของประเทศไทย ได�แก� ขอนแก�น 

บุรีรัมย� สุรินทร� ภูเก็ต และกระบี่  

บริษัทย�อยอีกหนึ่งบริษัท คือ บริษัท ออโตคลิกบายเอซจีี จํากัด (“ออโตคลิก”) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่  

8 กรกฎาคม 2563 โดยมีสัดส�วนการถือหุ�นร�อยละ 99  ซึ่งประกอบธุรกิจจําหน�ายอะไหล�และให�บริการ

ซ�อมแซมรถยนต�ทุกย่ีห�อประเภทเร�งด�วน (Fast Fit) ซึ่งได�มีการเป�ดดําเนินการสาขาแรกที่จังหวัดภูเก็ตเม่ือ

เดือนมีนาคม 2564 และสาขาที่ 2 ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป�ดให�บริการในเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ�มบริษัทตั้งใจ

จะดําเนินการลงทุนขยายสาขาตามแผนที่วางไว� โดยจะพิจารณาจากทําเลที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและมี

ประชากรรถยนต�จํานวนมาก ทั้งนี้ธุรกิจ Fast Fit ใช�เงินลงทุนไม�มาก แต�อย�างไรก็ตามทางกลุ�มบริษัทจะมี

การวางแผน ศึกษารวบรวมข�อมูล เพื่อนํามาใช�ในการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุนอย�างระมัดระวัง 

ภาพรวมของผลการดาํเนนิงาน  

ภาพรวมผลการดําเนินงานกลุ�มบริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

2564 จํานวน 16.13 ล�านบาท ลดลง 2.04 ล�านบาท หรือร�อยละ 11.23 เม่ือเปรียบเทียบกับงวด 6 เดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งโดยรวมเกิดจากในช�วงไตรมาส 1/2563 ผลการดําเนินงานจากส�วนงาน

จําหน�ายรถยนต�และการเข�ารับบริการซ�อมบํารุงยังไม�ได�รับผลกระทบจากสถานการณ�การแพร�ระบาดของ

โรคติดต�อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากเกิดการแพร�ระบาดในประเทศไทยช�วงสิ้นเดือนมีนาคม 2563  

สําหรับผลการดําเนินงานไตรมาส 2/2564 เม่ือเปรียบเทียบกับ ไตรมาส 2/2563 กําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 

7.20 ล�านบาท หรือร�อยละ 3,428.57  สาเหตุหลักเกิดจากการแพร�ระบาดของโรคติดต�อเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 ในไทยเกิดช�วงสิ้นเดือนมีนาคม 2563 ไตรมาส 2/2563 จึงได�รับผลกระทบทําให�ยอดขายและจํานวน

รถเข�ารับบริการลดลง ในขณะที่เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2564 กําไรสุทธิลดลง 1.31 หรือร�อยละ 

15.02 สาเหตุหลักเกิดจากที่กลุ�มบริษัทมีการเริ่มเป�ดดําเนินการออโตคลิก ทําให�เกิดค�าใช�จ�ายในการเตรียม

ความพร�อมตอนเริ่มการเป�ดศูนย�บริการ ซึ่งค�าใช�จ�ายส�วนใหญ�เกี่ยวกับการฝ�กอบรมพนักงานโดย

ผู�เช่ียวชาญในงานด�านบริการยานยนต� เพื่อสร�างมาตรฐานและคุณภาพงานบริการ และการจัดทําแผน

ทางด�านการตลาด สื่อโฆษณา เพื่อให�เป�นที่รู�จัก เพื่อให�ลูกค�าที่ได�เข�ามารับบริการได�รับความพึงพอใจ  
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วเิคราะห�ผลการดาํเนนิงาน 

เปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงาน 6 เดอืนแรกป� 2564 กบั 6 เดอืนแรกป� 2563 

หน�วย : ล�านบาท 

 

รายได� 

 รายได�จากการขายและบรกิาร 6 เดือนแรกป� 2564 มีมูลค�า 833.10 ล�านบาท ซึ่งลดลง 282.92             

ล�านบาท หรือ ร�อยละ 25.35 เม่ือเปรียบเทียบ 6 เดือนแรกป� 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

• รายได�จากส�วนงานจําหน�ายรถยนต�และอุปกรณ�ตกแต�ง  

รายได�จากส�วนงานจําหน�ายรถยนต�และอุปกรณ�ตกแต�งเท�ากับ 639.16 ล�านบาท ลดลง 291.28 

ล�านบาท หรือร�อยละ 31.31 สาเหตุหลักเกิดจากสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดต�อเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส�งผลให�เศรษฐกิจชะลอตัว และอุตสาหกรรมยานยนต�ภายในประเทศที่ได�รับ

ผลกระทบทําให�ยอดขายภายในประเทศลดลง ตั้งแต�ช�วงสิ้นเดือนมีนาคม 2563 ในไตรมาส1/2563 

จึงยังไม�ได�รับผลกระทบ  

• รายได�ส�วนงานบริการซ�อมบํารงุและจําหน�ายอะไหล� 

รายได�จากส�วนงานบริการซ�อมบํารุงและจําหน�ายอะไหล�เท�ากับ 193.94 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 8.36        

ล�านบาท หรือร�อยละ 4.50 เนื่องจากรายได�ค�าบริการต�อคันเพิ่มทั้งในส�วนงานบริการซ�อมทั่วไปและ

ซ�อมสีและตัวถัง จึงส�งผลให�รายได�โดยรวมของส�วนงานบริการซ�อมและขายอะไหล�เพิ่มขึ้น 

• รายได�ค�านายหน�า 

รายได�ค�านายหน�าเท�ากับ 25.46 ล�านบาท ลดลง 9.86 ล�านบาท หรือร�อยละ 27.92 สาเหตุหลักเกิด

จากจํานวนยอดขายรถยนต�ที่ลดลง อย�างไรก็ตามรายได�ค�านายหน�าลดลงในสัดส�วนที่น�อยกว�า

ยอดขายที่ลดลง เนื่องจากกลุ�มบริษัทได�เงินค�านายหน�าไฟแนนซ�ต�อสัญญาเพิ่มขึ้นร�อยละ 6.41  

 

 
ข�อมลูทางการเงนิทีส่าํคญั 

ม.ค.-ม.ิย. 

2563 

ม.ค.-ม.ิย. 

2564 

เปลีย่นแปลง 

+/(-) 

 

% 

     
รายได�จําหน�ายรถยนต�และอปุกรณ�ตกแต�ง 930.44 639.16 (291.28) (31.31%) 

รายได�บริการซ�อมบํารุงและจําหน�ายอะไหล� 185.58 193.94 8.36 4.50% 

รวมรายได�จากการขายและบรกิาร 1,116.02 833.10 (282.92) (25.35%) 

กาํไรขัน้ต�น   84.31 84.87 0.56 0.66% 

รายได�ค�านายหน�า 35.32 25.46 (9.86) (27.92%) 

ค�าใช�จ�ายในการขายและจัดจําหน�าย 30.11 26.15 (3.96) (13.15%) 

ค�าใช�จ�ายในการบริหาร 61.12 62.13 1.01 1.65% 

ต�นทนุทางการเงนิ 16.12 5.51 (10.61) (65.82%) 

กาํไรสทุธสิาํหรบังวด 18.17 16.13 (2.04) (11.23%) 
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ค�าใช�จ�าย 

• ค�าใช�จ�ายในการขายและจัดจําหน�าย 

ค�าใช�จ�ายในการขายและจัดจําหน�ายเท�ากบั 26.15 ล�านบาท ลดลง 3.96 ล�านบาท หรือร�อยละ 13.15 

สาเหตุหลักเกิดจากค�านายหน�าจากกการขายรถยนต�ลดลง จากปริมาณยอดขายรถยนต�ที่ลดลง 

• ค�าใช�จ�ายในการบริหาร  

ค�าใช�จ�ายในการบริหารเท�ากับ 62.13 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 1.01 ล�านบาท หรือร�อยละ 1.65 สาเหตเุกิด

จากค�าใช�จ�ายบุคลากรเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มพนักงานในส�วนงานบริหารสําหรับออโตคลิกและ

ค�าที่ปรึกษาทางด�านบริหารการฝ�กอบรมทักษะของพนักงานเพื่อเตรียมความพร�อมการเป�ดขยาย

สาขาของศูนย�บริการ 

• ต�นทุนทางการเงิน 
 

ต�นทุนทางการเงินไตรมาสเท�ากับ 5.51 ล�านบาท ลดลง 10.61 ล�านบาท หรือร�อยละ 65.82          

สาเหตุหลักเกิดจากบริหารจัดการสินค�าคงเหลือ ให�เหมาะสมกับปริมาณความต�องการที่มีอยู�และ

ความต�องการในอนาคตของลกูค�า ทําให�สามารถคืนตั๋วสัญญาใช�เงินบางส�วน เพื่อลดดอกเบี้ย ซึ่ง

เป�นอีกหนึ่งวิธีในการดําเนินการควบคุมค�าใช�จ�าย 

 

เปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานไตรมาส 2 ป� 2564 กบั ไตรมาส 1 ป� 2564 และไตรมาส 2 ป� 2563 

หน�วย : ล�านบาท 

 

รายได� 

 รายได�จากการขายและบรกิาร ไตรมาส2/2564 มีมูลค�า 401.54 ล�านบาท ซึง่เพิม่ขึ้น 41.19                  

ล�านบาท หรือ ร�อยละ 11.43 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส2/2563 ในขณะที่เม่ือเปรียบทียบกบัไตรมาส 

1/2564  ลดลง 30.02 ล�านบาท หรือร�อยละ 6.96 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

ข�อมลูทางการเงนิทีส่าํคญั 

ไตรมาส 

2/2563 

ไตรมาส 

1/2564 

ไตรมาส 

2/2564 

เปลีย่นแปลง +/(-) 
          YoY                  QoQ 

      

รายได�จําหน�ายรถยนต�และอปุกรณ�ตกแต�ง 276.84 331.20 307.96 11.24% (7.02%) 

รายได�บริการซ�อมบํารุงและจําหน�ายอะไหล� 83.51 100.36 93.58 12.06% (6.76%) 

รวมรายได�จากการขายและบรกิาร 360.35 431.56 401.54 11.43% (6.96%) 

กาํไรขัน้ต�น 29.64 42.85 42.02 41.77% (1.94%) 

รายได�ค�านายหน�า 11.76 13.61 11.85 0.77% (12.93%) 

ค�าใช�จ�ายในการขายและจัดจําหน�าย 12.45 12.86 13.28 6.67% 3.27% 

ค�าใช�จ�ายในการบริหาร 29.74 30.63 31.50 5.92% 2.84% 

ต�นทนุทางการเงนิ 7.94 4.02 4.34 (45.34%) 7.96% 

กาํไรสทุธสิาํหรบังวด 0.21 8.72 7.41 3,428.57% (15.02%) 
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• รายได�จากส�วนงานจําหน�ายรถยนต�และอุปกรณ�ตกแต�ง  

รายได�จากส�วนงานจําหน�ายรถยนต�และอุปกรณ�ตกแต�ง ไตรมาส 2/2564 เท�ากับ 307.96 ล�านบาท 

เพิ่มขึ้น 31.12 ล�านบาท หรือร�อยละ 11.24 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 2/2563 เนื่องจากการแพร�

ระบาดของโรคติดต�อเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ในไทยเกิดช�วงสิน้เดือนมีนาคม 2563 ไตรมาส 2/2563 

จึงได�รับผลกระทบทําให�ยอดขายลดลง  ในขณะที่เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2564 ลดลง 23.24 

ล�านบาท หรือร�อยละ 7.02 เนื่องจากยอดขายรถยต�ลดลงร�อยละ 4.02 

 

• รายได�ส�วนงานบริการซ�อมบํารงุและจําหน�ายอะไหล� 

รายได�จากส�วนงานบริการซ�อมบํารุงและจําหน�ายอะไหล� ไตรมาส 2/2564 เท�ากับ 93.58 ล�านบาท 

เพิ่มขึ้น 10.07 ล�านบาท หรือร�อยละ 12.06 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2563 เนื่องจากในช�วง

ไตรมาส 2/2563 ได�รับผลกระทบจากการแพร�ระบาดของโรคติดต�อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ทําให�

ปริมาณรถยนต�ที่เข�ารับบริการลดลงทั้งส�วนบริการซ�อมทั่วไป และซ�อมตัวถังและสี  ในขณะที่เม่ือ

เปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2564 ลดลง 6.78 ล�านบาท หรือร�อยละ 6.76 เนื่องจากผลกระทบจาก

ยอดขายรถยนต�สะสมในป� 2563 ที่ลดลง ส�งผลให�กระทบต�อจํานวนรถยนต�ที่เข�ามารับบริการตาม

รอบกําหนดลดลงในส�วนของงานซ�อมบํารุงทั่วไป และในส�วนของงานซ�อมตัวถังและสีมีปริมาณรถ

เข�ารับบริการลดลงร�อยละ 6.64 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2564 

• รายได�ค�านายหน�า 

รายได�ค�านายหน�า 2/2564 เท�ากับ 11.85 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 0.09 ล�านบาท หรือร�อยละ 0.77 เม่ือ

เปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2563 สาเหตุหลักเกิดจากจํานวนยอดขายรถยนต�ที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่เม่ือ

เปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2564 ลดลง 1.76 ล�านบาท หรือร�อยละ 12.93 จากปริมาณยอดขาย

รถยนต�ที่ลดลงร�อยละ 4.02 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2564 

 
ค�าใช�จ�าย 

• ค�าใช�จ�ายในการขายและจัดจําหน�าย 

ค�าใช�จ�ายในการขายและจัดจําหน�าย ไตรมาส 2/2564 เท�ากับ 13.28 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 0.83 ล�านบาท 

หรือร�อยละ 6.67 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2563 ในขณะที่เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2564 

เพิ่มขึ้น 0.42 ล�านบาท หรือร�อยละ 3.27 สาเหตุหลักเกิดจากค�านายหน�าจากกการขายรถยนต�

เพิ่มขึ้น และค�าส�งเสริมทางด�านการตลาด สื่อโฆษณา จากการเป�ดสาขาใหม�ของออโตคลิก 

• ค�าใช�จ�ายในการบริหาร  

ค�าใช�จ�ายในการบริหาร ไตรมาส 2/2564 เท�ากับ 31.50 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 1.76 ล�านบาท หรือ        

ร�อยละ 5.92 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2563 ในขณะที่เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2564 

เพิ่มขึ้น 0.87 ล�านบาท หรือร�อยละ 2.84 สาเหตุเกิดจากค�าใช�จ�ายบุคลากรเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิม่

พนักงานในส�วนงานบริหารสําหรับบริษัทออโตคลิกและค�าที่ปรึกษาทางด�านบริหารการฝ�กอบรม

ทักษะของพนักงานเพื่อเตรียมความพร�อมการเป�ดขยายสาขาของศูนย�บริการ 
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• ต�นทุนทางการเงิน 
 

ต�นทุนทางการเงินไตรมาส 2/2564 เท�ากับ 4.34 ล�านบาท ลดลง 3.60 ล�านบาท หรือร�อยละ 45.34 

เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2563 สาเหตุหลักเกิดจากบริหารจัดการสินค�าคงเหลือ ให�เหมาะสม

กับปริมาณความต�องการที่มีอยู�และความต�องการในอนาคตของลูกค�า ทําให�สามารถคืนตั๋วสัญญา

ใช�เงินบางส�วน เพื่อลดดอกเบี้ย ซึ่งเป�นอีกหนึ่งวิธีในการดําเนินการควบคุมค�าใช�จ�าย  

 

การวิเคราะห�ฐานะทางการเงิน                                                                                                                                            

สนิทรพัย� 

หน�วย : ล�านบาท 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุ�มบรษิัทมีสินทรัพย�รวมมูลค�า 1,148.47 ล�านบาท ลดลง 174.10            

ล�านบาท หรือร�อยละ 13.16 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงที่มี

สาระสาํคญัมีดังนี ้

• เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท�ากับ 89.02 ล�านบาท ลดลง 73.52 

ล�านบาท หรือร�อยละ 45.23 โดยรายละเอียดการวิเคราะห�กระแสเงินสดจะแสดงในหน�าถัดไป 

• ลูกหนี้การค�า 

ลูกหนี้การค�า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท�ากับ 38.03 ล�านบาท ลดลง 8.76 ล�านบาท หรือร�อยละ 

18.72 เนื่องจากลูกหนี้การค�าในส�วนของการจําหน�ายรถยนต�ลดลง 9 ล�านบาท เพราะช�วงสิ้นเดือน 

มิถุนายน 2564 มีการขายและส�งมอบรถยนต�ลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับช�วงเดือนธันวาคม 2563 

โดยระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยสําหรับไตรมาส 2/2564 เท�ากับ 19 วัน เพิ่มขึ้นจากสิ้นป� 2563 จํานวน      

3 วัน 

• สินค�าคงเหลือ 

สินค�าคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท�ากับ 141.13 ล�านบาท ลดลง 98.95 ล�านบาท หรือ          

ร�อยละ 41.22 สาเหตุหลักเกิดจาก สินค�าประเภทรถยนต�ลดลง 99.29 ล�านบาท จากการทีฮ่อนด�ามี

 

ข�อมลูทางการเงนิทีส่าํคญั 

31 

ธนัวาคม

2563 

30 

มถินุายน 

2564 

เปลีย่นแปลง 

+/(-) 

 

% 

     

สนิทรพัย�รวม 1,322.57 1,148.47 (174.10) (13.16%) 

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงนิสด 162.54 89.02 (73.52) (45.23%) 

ลูกหนี้การค�า 46.79 38.03 (8.76) (18.72%) 

สินค�าคงเหลือ 240.08 141.13 (98.95) (41.22%) 

สินทรัพย�สทิธิการใช� 106.21 108.00 1.79 1.69% 
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การแจ�งหยุดเดินสายประกอบรถยนต�ช่ัวคราวในช�วงเดือนมกราคม 2564 เนื่องจากสถานการณ�

การแพร�ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นหลายประเทศทั่วโลก ส�งผลกระทบให�ผู�ผลิตใน

ต�างประเทศ ไม�สามารถส�งช้ินส�วนเพื่อนํามาประกอบรถยนต� ส�งผลให�ไม�สามารถส�งมอบรถยนต�ได�

ตามคําสั่งซื้อ นอกจากนี้บริษัทมีการวางแผนการสั่งซื้อเพื่อบริหารจัดการสินค�ามคงเหลือที่ดีมาก

ขึ้น  จากการประเมินความต�องการของกลุ�มลูกค�าแต�ละพื้นที่ โดยระยะเวลาขายสินค�าเฉลี่ยเท�ากับ 

49 วัน ลดลงจากสิ้นป� 2563 จํานวน 25 วัน 

 

• สินทรัพย�สิทธิการใช� 

สินทรัพย�สิทธิการใช� ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท�ากับ 108 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 1.79 ล�านบาท หรือ

ร�อยละ 1.69 เนื่องจากมีการทําสัญญาเช�าที่ดินสําหรับออโตคลิกสาขาที่ 2 ในป� 2564 

 

หนีส้นิ 

หน�วย : ล�านบาท 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุ�มบรษิัทมีหนี้สนิรวมมูลค�า 493.48 ล�านบาท ลดลง 166.23 ล�านบาท 

หรือร�อยละ 25.20 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสาํคญัมีดังนี ้

• เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู�ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท�ากบั 200          

ล�านบาท ลดลง 120 ล�านบาท หรือร�อยละ 37.50 จากการจ�ายชําระคืนตัว๋สัญญาใช�เงิน เนื่องจาก

สินค�าคงเหลือรถยนต�ลดลง จากการบรหิารจัดการสนิค�าคงเหลือที่ดีขึน้ของบรษิัท 

 

• เจ�าหนีก้ารค�า 

เจ�าหนี้การค�า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท�ากบั 77.43 ล�านบาท ลดลง 29.76 ล�านบาท หรอื            

ร�อยละ 27.76 สาเหตุหลักเกิดจากที่มีการแจ�งหยุดเดินสายการประกอบรถยนต�ของฮอนด�า จึงไม�

สามารถส�งมอบรถยนต�ได�ตามกําหนด และการบรหิารจัดการสินค�าคงเหลือที่ดขีึน้ของบริษทั ส�งผล

ให�มีการรบัสนิค�าประเภทรถยนต�ช�วงสิน้เดือนมิถนุายน น�อยกว�าช�วงสิ้นป� 2563 จึงทาํให�มียอด

เจ�าหนี้ค�างจ�ายที่ยังไม�ถึงกําหนดชําระลดลง โดยระยะเวลาจ�ายชําระหนี้เฉลี่ยเท�ากบั 27 วัน ลดลงจาก

สิ้นป� 2563 จํานวน 5 วนั 

 

ข�อมลูทางการเงนิทีส่าํคญั 

31 ธนัวาคม

2563 

30 มถินุายน

2564 

เปลีย่นแปลง 

+/(-) 

 

% 
     

หนีส้นิรวม 659.71 493.48 (166.23) (25.20%) 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�ยืมระยะสั้นจาก 

   สถาบนัการเงิน 
320.00 200.00 (120.00) (37.50%) 

เจ�าหนี้การค�า 107.19  77.43 (29.76) (27.76%) 

เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 88.45  67.85 (20.60) (23.29%) 

หนี้สนิตามสัญญาเช�า 110.37  114.80 4.43 4.01% 
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• เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท�ากับ 67.85 ล�านบาท ลดลง 

20.60 ล�านบาท หรือร�อยละ 23.29 เนื่องจากการจ�ายชําระคืนเงินกู�ยืมตามสัญญา 

 

• หนี้สินตามสัญญาเช�า  

หนี้สนิตามสัญญาเช�า ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 เท�ากับ 114.80  ล�านบาท เพิ่มขึ้น 4.43 ล�านบาท 

หรือร�อยละ 4.01 เนื่องจากมีการทําสัญญาเช�าที่ดินสําหรบัออโตคลิกสาขาที่ 2 ในป� 2564  

 
ส�วนของผู�ถอืหุ�น 

• ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุ�มบริษัทมีส�วนของผู�ถือหุ�นรวมมูลค�า 654.99 ล�านบาท ลดลง 7.87 

ล�านบาท หรือ ร�อยละ 1.19 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากบริษัทจ�ายเงินป�นผล 24.00 

ล�านบาท และมีกําไรสุทธิระหว�างงวด 16.13 ล�านบาท  

 

การวเิคราะห�กระแสเงนิสด 

หน�วย : ล�านบาท 

กระแสเงนิสด ไตรมาส ไตรมาส 

มนีาคม 2564 2/2563 2/2564 

EBITDA 60.06 49.93 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย�และหนีส้ินดาํเนนิงาน 156.99 63.46 

กระแสเงินสดสทุธิได�มาจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 217.05 113.39 

กระแสเงินสดสทุธิได�มาจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (6.74) (14.08) 

กระแสเงินสดสทุธิได�มาจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (184.37) (172.83) 

เงนิสดสทุธเิพิม่ขึน้ (ลดลง)  25.94 (73.52) 

เงินสดยกมาต�นงวด 153.9 162.54 

เงนิสดคงเหลอืสิน้งวด 179.84 89.02 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุ�มบรษิทัมีเงินสดและรายการเทียบเท�าเงนิสดจํานวน 89.02 ล�านบาท 

มีกระแสเงนิสดสุทธิลดลง 73.52 ล�านบาท โดยสาเหตหุลกัมาจากกระแสเงินสดจ�ายในกจิกรรมการลงทุนและ

กิจกรรมจัดหาเงนิ 

• กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 113.39 ล�านบาท เป�นเงินสดที่ได�จากกําไรก�อนหัก

ค�าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ�ายและภาษี (EBITDA) จํานวน 49.93  ล�านบาท และกระแสเงินสดรับจาก

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย�และหนี้สินดําเนินงานจํานวน 63.46 ล�านบาท โดยรายการหลักที่ทําให�

กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ประกอบด�วย สินค�าคงเหลือลดลง 98.15 ล�านบาท ในขณะที่รายการหลักที่ทํา

ให�กระแสเงินสดลดลง ประกอบด�วย เจ�าหนี้การค�าลดลง 29.76 ล�านบาท 
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• กระแสเงินสดจ�ายในกิจกรรมการลงทุน จํานวน 14.08 ล�านบาท ส�วนใหญ�เป�นเงินจ�ายสําหรบัการ

ลงทุนในการก�อสร�างออโตคลิกสาขาแรกที่เป�ดดาํเนินการแล�วเดือนมีนาคม 2564 และออโตคลกิ

สาขาที่ 2 ที่จังหวัดภูเกต็ ซึ่งสร�างเสร็จและเป�ดให�บริการในเดือนพฤษภาคม 2564 

 

• กระแสเงินสดจ�ายในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 172.83 ล�านบาท เป�นเงนิสดรับจากเงินกู�ยืมจาก

สถาบันการเงนิ จํานวน 480.00 ล�านบาท จ�ายชําระคืนเงินกู�ยืม 620.60 ล�านบาท จ�ายเงินป�นผล 

23.98 ล�านบาท ชําระหนี้สนิตามสัญญาเช�า 2.11 ล�านบาท และจ�ายชําระค�าดอกเบี้ย 6.13 ล�านบาท 

 

จึงเรียนมาเพือ่ทราบ 

 

 

            ขอแสดงความนับถือ 

 

(นายภานุมาศ รังคกลูนวุัฒน�) 

     ประธานเจ�าหน�าทีบ่รหิาร 


