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บรษิทั ออโตคอร�ป โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

คาํอธบิายและการวเิคราะห�ของฝ�ายจดัการ 

ผลการดาํเนนิงานไตรมาส 3 และสาํหรบังวด 9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2564 

 

ภาพรวมของธรุกจิ 

 บริษัท ออโตคอร�ป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“ACG”) ประกอบธุรกิจถือหุ�นในบริษัทอ่ืน ซ่ึงป�จจุบันมี

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

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

นายหน�าสินเช่ือเช�าซ้ือและประกันภัยรถยนต� โดยบริษัทเป�นหน่ึงในผู�ประกอบธุรกิจตัวแทนจําหน�ายรถยนต�

ย่ีห�อฮอนด�าซ่ึงมีจํานวนโชว�รูมและศูนย�บริการมากท่ีสุดในประเทศไทย โดยป�จจุบันมีจํานวนท้ังหมด 9 สาขา

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

บุรีรัมย� สุรินทร� ภูเก็ต และกระบ่ี  

บริษัทย�อยอีกหน่ึงบริษัท คือ บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จํากัด (“ออโตคลิก”) ซ่ึงจัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี  

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

ซ�อมแซมรถยนต�ทุกย่ีห�อประเภทเร�งด�วน (Fast Fit) ซ่ึงได�มีการเป�ดดําเนินการสาขาแรกเม่ือเดือนมีนาคม 

2564 และสาขาท่ี 2 ท่ีจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงเป�ดให�บริการในเดือนพฤษภาคม 2564 และป�จจุบันบริษัทกําลัง

ดําเนินการก�อสร�างออโตคลิกอีก 3 สาขา ในกรุงเทพและปริมณฑล ซ่ึงคาดว�าจะเร่ิมเป�ดดําเนินการภายในป� 

2564  กลุ�มบริษัทตั้งใจจะดําเนินการลงทุนขยายสาขาตามแผนท่ีวางไว� โดยจะพิจารณาจากทําเลท่ีมี

ศักยภาพทางเศรษฐกิจและมีประชากรรถยนต�จํานวนมาก ท้ังน้ีธุรกิจ Fast Fit ใช� เงินลงทุนไม�มาก                

แต�อย�างไรก็ตามทางกลุ�มบริษัทจะมีการวางแผน ศึกษารวบรวมข�อมูล เพื่อนํามาใช�ในการพิจารณาตัดสินใจ

ในการลงทุนอย�างระมัดระวัง 

ภาพรวมของผลการดาํเนนิงาน  

ภาพรวมผลการดําเนินงานกลุ�มบริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2564 จํานวน 22.35 ล�านบาท ลดลง 2.41 ล�านบาท หรือร�อยละ 9.73 เม่ือเปรียบเทียบกับงวด 9 เดือน

ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 ซ่ึงโดยรวมเกิดจากผลการดําเนินงานออโตคลิก ท่ีเพิ่งเร่ิมเป�ดดําเนินการ    

ทําให�เกิดค�าใช�จ�ายในการเตรียมความพร�อมตอนเร่ิมการเป�ดศูนย�บริการ ซ่ึงค�าใช�จ�ายส�วนใหญ�เกี่ยวกับการ

ฝ�กอบรมพนักงานโดยผู�เช่ียวชาญในงานด�านบริการยานยนต� เพื่อสร�างมาตรฐานและคุณภาพงานบริการ 

และการจัดทําแผนทางด�านการตลาด ส่ือโฆษณา เพื่อให�เป�นท่ีรู�จัก และลูกค�าท่ีได�เข�ามารับบริการได�รับความ

พึงพอใจ แต�ในส�วนของฮอนด�ามะลิวัลย� มีกําไรสุทธิเพิ่มข้ึนร�อยละ 16.85 เม่ือเปรียบเทียบกับงวด 9 เดือน

ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 สาเหตุหลักเกิดจากต�นทุนทางการเงินท่ีลดลง จึงทําให�มีผลการดําเนินงาน    

ท่ีดีข้ึน 
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สําหรับผลการดําเนินงานไตรมาส 3/2564 กําไรสุทธิเท�ากับ 6.22 ล�านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับ    

ไตรมาส 3/2563 กําไรสุทธิลดลง 0.36 ล�านบาท หรือร�อยละ 5.47  ในขณะท่ีเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 

2/2564 กําไรสุทธิลดลง 1.19 หรือร�อยละ 16.06 สาเหตุหลักเกิดจากสถานการณ�การแพร�ระบาดของ

โรคติดต�อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีส�งผลให�เศรษฐกิจชะลอตัว และอุตสาหกรรมยานยนต�ภายในประเทศท่ี

ได�รับผลกระทบทําให�ยอดขายและจํานวนรถท่ีเข�ารับบริการลดลง 

วเิคราะห�ผลการดาํเนนิงาน 

เปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงาน 9 เดอืนแรกป� 2564 กบั 9 เดอืนแรกป� 2563 

หน�วย : ล�านบาท 

 

รายได� 

 รายได�จากการขายและบริการ 9 เดือนแรกป� 2564 มีมูลค�า 1,197.70 ล�านบาท ซ่ึงลดลง 332.36             

ล�านบาท หรือ ร�อยละ 21.72 เม่ือเปรียบเทียบ 9 เดือนแรกป� 2563 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

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

รายได�จากส�วนงานจําหน�ายรถยนต�และอุปกรณ�ตกแต�งเท�ากับ 913.56 ล�านบาท ลดลง 329.43 

ล�านบาท หรือร�อยละ 26.50 สาเหตุหลักเกิดจากสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดต�อเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีส�งผลให�เศรษฐกิจชะลอตัว และอุตสาหกรรมยานยนต�ภายในประเทศท่ีได�รับ

ผลกระทบทําให�ยอดขายภายในประเทศลดลง โดยฮอนด�ามะลิวัลย�มียอดขายรถยนต�ลดลงร�อยละ 

26.83 เม่ือเปรียบเทียบกับ 9 เดือนแรกป� 2563  

• รายได�ส�วนงานบริการซ�อมบํารงุและจําหน�ายอะไหล� 

รายได�จากส�วนงานบริการซ�อมบํารุงและจําหน�ายอะไหล�เท�ากับ 284.14 ล�านบาท ลดลง 2.93        

ล�านบาท หรือร�อยละ 1.02 เน่ืองจากผลกระทบจากยอดขายรถยนต�สะสมในป� 2563 ท่ีลดลง ส�งผล

ให�กระทบต�อจํานวนรถยนต�ท่ีเข�ามารับบริการตามรอบกําหนดลดลงในส�วนของงานซ�อมบํารุงท่ัวไป

และในส�วนของงานซ�อมตัวถังและสีมีปริมาณรถเข�ารับบริการลดลงร�อยละ 11.15 

 
ข�อมลูทางการเงนิทีส่าํคญั 

ม.ค.-ก.ย. 

2563 

ม.ค.-ก.ย. 

2564 

เปลีย่นแปลง 

+/(-) 

 

% 

     
รายได�จําหน�ายรถยนต�และอุปกรณ�ตกแต�ง 1,242.99 913.56 (329.43) (26.50%) 

รายได�บริการซ�อมบํารุงและจําหน�ายอะไหล� 287.07 284.14 (2.93) (1.02%) 

รวมรายได�จากการขายและบรกิาร 1,530.06 1,197.70 (332.36) (21.72%) 

กาํไรขัน้ต�น 129.07 122.97 (6.10) (4.73%) 

รายได�ค�านายหน�า 47.20 35.98 (11.22) (23.77%) 

ค�าใช�จ�ายในการขายและจัดจําหน�าย 43.53 38.15 (5.38) (12.36%) 

ค�าใช�จ�ายในการบริหาร 93.89 91.79 (2.10) (2.24%) 

ต�นทุนทางการเงิน 21.24 12.60 (8.64) (40.68%) 

กาํไรสทุธสิาํหรบังวด 24.76 22.35 (2.41) (9.73%) 
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• รายได�ค�านายหน�า 

รายได�ค�านายหน�าเท�ากับ 35.98 ล�านบาท ลดลง 11.22 ล�านบาท หรือร�อยละ 23.77 สาเหตุหลัก

เกิดจากจํานวนยอดขายรถยนต�ท่ีลดลง อย�างไรก็ตามรายได�ค�านายหน�าลดลงในสัดส�วนท่ีน�อย

กว�ายอดขายท่ีลดลง เน่ืองจากกลุ�มบริษัทได�เงินค�านายหน�าไฟแนนซ�ต�อสัญญาเพิ่มข้ึน  

 

ค�าใช�จ�าย 

• ค�าใช�จ�ายในการขายและจัดจําหน�าย 

ค�าใช�จ�ายในการขายและจัดจําหน�ายเท�ากับ 38.15 ล�านบาท ลดลง 5.38 ล�านบาท หรือร�อยละ 12.36

สาเหตุหลักเกิดจากค�านายหน�าจากกการขายรถยนต�ลดลง จากปริมาณยอดขายรถยนต�ท่ีลดลง 

และค�าจัดกิจกรรมทางการตลาดท่ีลดลง  

• ค�าใช�จ�ายในการบริหาร  

ค�าใช�จ�ายในการบริหารเท�ากับ 91.79 ล�านบาท ลดลง 2.10 ล�านบาท หรือร�อยละ 2.24 ส�วนใหญ�

เน่ืองจากการดําเนินการควบคุมค�าใช�จ�าย และลดลงจากค�าใช�จ�ายในการเดินทาง 

• ต�นทุนทางการเงิน 
 

ต�นทุนทางการเงินเท�ากับ 12.60 ล�านบาท ลดลง 8.64 ล�านบาท หรือร�อยละ 40.68 สาเหตุหลักเกิด

จากบริหารจัดการสินค�าคงเหลือ ให�เหมาะสมกับปริมาณความต�องการท่ีมีอยู�และความต�องการใน

อนาคตของลูกค�า ทําให�สามารถคืนตั๋วสัญญาใช�เงินบางส�วน เพื่อลดดอกเบ้ีย ซ่ึงเป�นอีกหน่ึงวิธีใน

การดําเนินการควบคุมค�าใช�จ�าย 

 

เปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานไตรมาส 3 ป� 2564 กบั ไตรมาส 2 ป� 2564 และไตรมาส 3 ป� 2563 

หน�วย : ล�านบาท 

 

 

ข�อมลูทางการเงนิทีส่าํคญั 

ไตรมาส 

3/2563 

ไตรมาส 

2/2564 

ไตรมาส 

3/2564 

เปลีย่นแปลง +/(-) 
          YoY                  QoQ 

      

รายได�จําหน�ายรถยนต�และอุปกรณ�ตกแต�ง 312.56 307.96 274.40 (12.21%) (10.90%) 

รายได�บริการซ�อมบํารุงและจําหน�ายอะไหล� 101.48 93.58 90.19 (11.13%) (3.62%) 

รวมรายได�จากการขายและบรกิาร 414.04 401.54 364.59 (11.94%) (9.20%) 

กาํไรขัน้ต�น 44.76 42.02 38.10 (14.88%) (9.33%) 

รายได�ค�านายหน�า 11.88 11.85 10.52 (11.45%) (11.22%) 

ค�าใช�จ�ายในการขายและจัดจําหน�าย 13.42 13.28 12.01 (10.51%) (9.56%) 

ค�าใช�จ�ายในการบริหาร 32.77 31.50 29.66 (9.49%) (5.84%) 

ต�นทุนทางการเงิน 5.12 4.34 4.23 (17.38%) (2.53%) 

กาํไรสทุธสิาํหรบังวด 6.58 7.41 6.22 (5.47%) (16.06%) 
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รายได� 

 รายได�จากการขายและบริการ ไตรมาส3/2564 มีมูลค�า 364.59 ล�านบาท ซ่ึงลดลง 49.45                  

ล�านบาท หรือ ร�อยละ 11.94 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2563 ในขณะท่ีเม่ือเปรียบทียบกับไตรมาส 

2/2564  ลดลง 36.95 ล�านบาท หรือร�อยละ 9.20 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

• รายได�จากส�วนงานจาํหน�ายรถยนต�และอปุกรณ�ตกแต�ง  

รายได�จากส�วนงานจําหน�ายรถยนต�และอุปกรณ�ตกแต�ง ไตรมาส 3/2564 เท�ากับ 274.40 ล�านบาท 

ลดลง 38.16 ล�านบาท หรือร�อยละ 12.21 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2563 ในขณะท่ีเม่ือ

เปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2564 ลดลง 33.56 ล�านบาท หรือร�อยละ 10.90 โดยรวมจากการแพร�

ระบาดของโรคติดต�อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในไทยตั้งแต�ช�วงส้ินเดือนมีนาคม 2563 ท่ีส�งผลให�

เศรษฐกิจชะลอตัว จึงได�รับผลกระทบทําให�ยอดขายรถยนต�ลดลงร�อยละ  8.84 เม่ือเปรียบเทียบกับ

ไตรมาส 3/2563 และลดลงร�อยละ 13.61 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2564 

• รายได�ส�วนงานบริการซ�อมบํารงุและจําหน�ายอะไหล� 

รายได�จากส�วนงานบริการซ�อมบํารุงและจําหน�ายอะไหล� ไตรมาส 3/2564 เท�ากับ 90.19 ล�านบาท 

ลดลง 11.29 ล�านบาท หรือร�อยละ 11.13 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2563 เน่ืองจากผลกระทบ

จากยอดขายรถยนต�สะสมในป� 2563 ท่ีลดลง ส�งผลให�กระทบต�อจํานวนรถยนต�ท่ีเข�ามารับบริการ

ตามรอบกําหนดลดลงในส�วนของงานซ�อมบํารุงท่ัวไป และในส�วนของงานซ�อมตัวถังและสีมีปริมาณ

รถเข�ารับบริการลดลงร�อยละ 21.67 ในขณะท่ีเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2564 ลดลง 3.39 ล�าน

บาท หรือร�อยละ 3.62 เน่ืองจากได�รับผลกระทบจากการแพร�ระบาดของโรคติดต�อเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 ระลอกใหม�ตั้งแต�ช�วงปลายเดือนมิถุนายน 2564 ทําให�ปริมาณรถยนต�ท่ีเข�ารับบริการลดลง

ท้ังส�วนบริการซ�อมท่ัวไป และซ�อมตัวถังและสี 

• รายได�ค�านายหน�า 

รายได�ค�านายหน�า 3/2564 เท�ากับ 10.52 ล�านบาท ลดลง 1.36 ล�านบาท หรือร�อยละ 11.45 เม่ือ

เปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2563  ในขณะท่ีเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2564 ลดลง 1.33 ล�าน

บาท หรือร�อยละ 11.22 สาเหตุหลักเกิดจากจํานวนยอดขายรถยนต�ท่ีลดลง  

ค�าใช�จ�าย 

• ค�าใช�จ�ายในการขายและจัดจําหน�าย 

ค�าใช�จ�ายในการขายและจัดจําหน�าย ไตรมาส 3/2564 เท�ากับ 12.01 ล�านบาท ลดลง 1.41 ล�านบาท 

หรือร�อยละ10.51 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2563 ในขณะท่ีเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 

2/2564 ลดลง 1.27 ล�านบาท หรือร�อยละ 9.56 สาเหตุหลักเกิดจากค�านายหน�าจากกการขาย

รถยนต�ลดลง จากปริมาณยอดขายรถยนต�ท่ีลดลง 
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ค�าใช�จ�ายในการบริหาร  

ค�าใช�จ�ายในการบริหาร ไตรมาส 3/2564 เท�ากับ 29.66 ล�านบาท ลดลง 3.11 ล�านบาท หรือ        

ร�อยละ 9.49 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2563 ในขณะท่ีเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2564 

ลดลง 1.84 ล�านบาท หรือร�อยละ 5.84 ส�วนใหญ�เน่ืองจากการดําเนินการควบคุมค�าใช�จ�าย และ

ลดลงจากค�าใช�จ�ายในการเดินทาง ค�าท่ีปรึกษา  

• ต�นทุนทางการเงิน 
 

ต�นทุนทางการเงินไตรมาส 3/2564 เท�ากับ 4.23 ล�านบาท ลดลง 0.89 ล�านบาท หรือร�อยละ 17.38 

เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2563 2563 ในขณะท่ีเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2564 ลดลง 

0.11 ล�านบาท หรือร�อยละ 2.53 สาเหตุหลักเกิดจากบริหารจัดการสินค�าคงเหลือ ให�เหมาะสมกับ

ปริมาณความต�องการท่ีมีอยู�และความต�องการในอนาคตของลูกค�า ทําให�สามารถคืนตั๋วสัญญาใช�

เงินบางส�วน เพื่อลดดอกเบ้ีย ซ่ึงเป�นอีกหน่ึงวิธีในการดําเนินการควบคุมค�าใช�จ�าย  

 

การวิเคราะห�ฐานะทางการเงิน                                                                                                                                            

สนิทรพัย� 

หน�วย : ล�านบาท 

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 กลุ�มบริษัทมีสินทรัพย�รวมมูลค�า 1,246.14 ล�านบาท ลดลง 76.43            

ล�านบาท หรือร�อยละ 5.78 จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงรายละเอียดของการเปล่ียนแปลงท่ีมี

สาระสําคัญมีดังน้ี 

• เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 เท�ากับ 74.12 ล�านบาท ลดลง 88.42 

ล�านบาท หรือร�อยละ 54.40 โดยรายละเอียดการวิเคราะห�กระแสเงินสดจะแสดงในหน�าถัดไป 

 

 

ข�อมลูทางการเงนิทีส่าํคญั 

31 

ธนัวาคม

2563 

30 

กนัยายน 

2564 

เปลีย่นแปลง 

+/(-) 

 

% 

     

สนิทรพัย�รวม 1,322.57 1,246.14 (76.43) (5.78%) 

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด 162.54 74.12 (88.42) (54.40%) 

ลูกหน้ีการค�า 46.78 37.48 (9.30) (19.88%) 

สินค�าคงเหลือ 240.08 246.62 6.54 2.72% 

สนิทรพัย�หมนุเวยีนอืน่ 3.44 9.91 6.47 188.08% 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ�  671.93 676.54 4.61 0.69% 

สนิทรพัย�ภาษเีงนิได�รอการตดับญัช ี 3.15 6.60 3.45 109.52% 
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• ลูกหนี้การค�า 

ลูกหน้ีการค�า ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 เท�ากับ 37.48 ล�านบาท ลดลง 9.30 ล�านบาท หรือร�อยละ 

19.88 โดยรวมเกิดจากลูกหน้ีการค�าท้ังในส�วนของการจําหน�ายรถยนต�และบริการซ�อมบํารุง 

เน่ืองจากการขายและส�งมอบรถยนต�ลดลงในช�วงส้ินเดือนกันยายน 2564  เม่ือเปรียบเทียบกับช�วง

เดือนธันวาคม 2563 และจํานวนรถท่ีเข�ารับบริการลดลง จึงส�งผลให�ลูกหน้ีการค�าลดลง โดย

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย เท�ากับ 9 วัน ลดลงจากส้ินป� 2563 จํานวน 7 วัน 

• สินค�าคงเหลือ 

สินค�าคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 เท�ากับ 246.62 ล�านบาท เพิ่มข้ึน 6.54 ล�านบาท หรือ          

ร�อยละ 2.72 สาเหตุหลักเกิดจาก สินค�าประเภทรถยนต�เพิ่มข้ึน 7.65 ล�านบาท เน่ืองจากฮอนด�ามี

การเป�ดตัวรถรุ�นใหม� All New Honda Civic 2021 ในช�วงต�นเดือน สิงหาคม ฮอนด�ามะลิวัลย�มีการ

ส่ังซ้ือรถเพิ่มในช�วงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนเพื่อรองรับคําส่ังซ้ือของลูกค�า โดยระยะเวลา

ขายสินค�าเฉล่ียเท�ากับ 65 วัน ลดลงจากส้ินป� 2563 จํานวน 9 วัน 

 

• สินทรัพย�หมุนเวียนอื่น 

สินทรัพย�หมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 เท�ากับ 9.91 ล�านบาท เพิ่มข้ึน 6.47 ล�านบาท 

หรือร�อยละ 188.08 สาเหตุหลักเกิดจากฮอนด�ามะลิวัลย�เร่ิมมีการส่ังซ้ือและรับรถยนต�ช�วงเดือน

สิงหาคมและกันยายน ซ่ึงสอดคล�องกับสินค�าคงเหลือท่ีเพิ่มข้ึน ทําให�ฮอนด�ามะลิวัลย�เกิดภาษีซ้ือ

มากกว�าภาษีขาย ส�งผลให�ภาษีมูลค�าเพิ่มรอเครดิตขอคืนเพิ่มมากข้ึน 

 

• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ� 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ� ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 เท�ากับ 676.54 ล�านบาท เพิ่มข้ึน  4.61 ล�าน

บาท หรือร�อยละ 0.69 เน่ืองจากมีการก�อสร�างออโตคลิกสาขา 2 เร่ิมเป�ดดําเนินการเดือน

พฤษภาคม 2564 และป�จจุบันกําลังดําเนินการก�อสร�างออโตคลิกอีก 3 สาขา ในกรุงเทพและ

ปริมณฑล ซ่ึงคาดว�าจะเร่ิมเป�ดดําเนินการภายในป� 2564   
 

• สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 เท�ากับ 6.60 ล�านบาท เพิ่มข้ึน  

3.45 ล�านบาท หรือร�อยละ 109.52 สาเหตุหลักเกิดจากการบันทึกสินทรัพย�ภาษีเงินได�รอตัดบัญชี

ของ ออโตคลิก จากผลขาดทุนสะสม 
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หนีส้นิ 

หน�วย : ล�านบาท 

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 กลุ�มบริษัทมีหน้ีสินรวมมูลค�า 584.94 ล�านบาท ลดลง 74.77 ล�านบาท 

หรือร�อยละ 11.33 จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงรายละเอียดของการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสําคัญมีดังน้ี 

• เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู�ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 เท�ากับ 300          

ล�านบาท ลดลง 20 ล�านบาท หรือร�อยละ 6.25 จากการจ�ายชําระคืนตั๋วสัญญาใช�เงิน จากการ

บริหารจัดการสินค�าคงเหลือท่ีดีข้ึนของบริษัท 

 

• เจ�าหนีก้ารค�า 

เจ�าหน้ีการค�า ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 เท�ากับ 79.03 ล�านบาท ลดลง 28.16 ล�านบาท หรือ            

ร�อยละ 26.27 สาเหตุหลักเกิดจากเจ�าหน้ีการค�ารถยนต�ของฮอนด�ามะลิวัลย�ท่ีถึงวันครบกําหนด

ชําระจํานวนมากช�วงส้ินเดือนกันยายน 2564 จึงทําให�มียอดเจ�าหน้ีค�างจ�ายท่ียังไม�ถึงกําหนดชําระ

ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับส้ินป� 2563 โดยระยะเวลาจ�ายชําระหน้ีเฉล่ียเท�ากับ 24 วัน ลดลงจากส้ินป� 

2563 จํานวน 8 วัน 

 

• เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 เท�ากับ 63.80 ล�านบาท ลดลง 

24.65 ล�านบาท หรือร�อยละ 27.87 เน่ืองจากการจ�ายชําระคืนเงินกู�ยืมตามสัญญา 

 
ส�วนของผู�ถอืหุ�น 

• ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 กลุ�มบริษัทมีส�วนของผู�ถือหุ�นรวมมูลค�า 661.20 ล�านบาท ลดลง 1.65 

ล�านบาท หรือ ร�อยละ 0.25 จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เน่ืองจากบริษัทจ�ายเงินป�นผล 24.00 

ล�านบาท และมีกําไรสุทธิระหว�างงวด 22.35 ล�านบาท 
 

 

 

 

ข�อมลูทางการเงนิทีส่าํคญั 

31 ธนัวาคม

2563 

30 กนัยายน

2564 

เปลีย่นแปลง 

+/(-) 

 

% 
     

หนีส้นิรวม 659.71 584.94         (74.77)  (11.33%) 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�ยืมระยะส้ันจาก 

   สถาบันการเงิน 
320.00 300.00 (20.00) (6.25%) 

เจ�าหน้ีการค�า 107.19  79.03 (28.16) (26.27%) 

เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 88.45  63.80 (24.65) (27.87%) 
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การวเิคราะห�กระแสเงนิสด 

หน�วย : ล�านบาท 

กระแสเงนิสด ม.ค.-ก.ย. ม.ค.-ก.ย. 

มนีาคม 2564 2563 2564 

EBITDA 85.11 70.28 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย�และหน้ีสินดําเนินงาน 316.53 (52.31) 

กระแสเงินสดสุทธิได�มาจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 401.64 17.97 

กระแสเงินสดสุทธิได�มาจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมลงทุน (4.62) (25.20) 

กระแสเงินสดสุทธิได�มาจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (407.64) (81.19) 

เงนิสดสทุธเิพิม่ขึน้ (ลดลง)  (10.62) (88.42) 

เงินสดยกมาต�นงวด 153.90 162.54 

เงนิสดคงเหลอืสิน้งวด 143.28 74.12 
 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 กลุ�มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดจํานวน 74.12 ล�านบาท 

มีกระแสเงินสดสุทธิลดลง 88.42 ล�านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากกระแสเงินสดจ�ายในกิจกรรมการลงทุนและ

กิจกรรมจัดหาเงิน 

• กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 17.97 ล�านบาท เป�นเงินสดท่ีได�จากกําไรก�อนหัก

ค�าเส่ือมราคา ดอกเบ้ียจ�ายและภาษี (EBITDA) จํานวน 70.28  ล�านบาท และกระแสเงินสดจ�ายจาก

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย�และหน้ีสินดําเนินงานจํานวน 52.31 ล�านบาท โดยรายการหลักท่ีทําให�

กระแสเงินสดลดลง ประกอบด�วย สินค�าคงเหลือเพิ่มข้ึน 7.48 ล�านบาท เจ�าหน้ีการค�าลดลง 28.16 

และจ�ายชําระภาษีเงินได� 9.91 ล�านบาท 
 

• กระแสเงินสดจ�ายในกิจกรรมการลงทุน จํานวน 25.20 ล�านบาท ส�วนใหญ�เป�นเงินจ�ายสําหรับการ

ลงทุนในการก�อสร�างออโตคลิกสาขาแรกท่ีเป�ดดําเนินการแล�วเดือนมีนาคม 2564 และออโตคลิก

สาขาท่ี 2 ท่ีจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงสร�างเสร็จและเป�ดให�บริการในเดือนพฤษภาคม 2564 และป�จจุบันกําลัง

ดําเนินการก�อสร�างออโตคลิกอีก 3 สาขา ในกรุงเทพและปริมณฑล 
 

• กระแสเงินสดจ�ายในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 81.19 ล�านบาท เป�นเงินสดรับจากเงินกู�ยืมจาก

สถาบันการเงิน จํานวน 780.00 ล�านบาท จ�ายชําระคืนเงินกู�ยืม 824.65 ล�านบาท จ�ายเงินป�นผล 

23.99 ล�านบาท ชําระหน้ีสินตามสัญญาเช�า 3.32 ล�านบาท และจ�ายชําระค�าดอกเบ้ีย 9.23 ล�านบาท 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

            ขอแสดงความนับถือ 

 

(นายภานุมาศ รังคกลูนุวัฒน�) 

     ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร 


