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บรษิทั ออโตคอร�ป โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

คาํอธบิายและการวเิคราะห�ของฝ�ายจดัการ 

ผลการดาํเนนิงานไตรมาส 2 และสาํหรบังวด 6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2565 

 

ภาพรวมของธรุกจิ 

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

บริษัทย�อย 2 บริษัท คือ บริษัท ฮอนด�ามะลิวัลย� จํากัด (“ฮอนด�ามะลิวัลย�”) โดยมีสัดส�วนการถือหุ�นร�อยละ 

99.74  ซึ่งประกอบธุรกิจการจําหน�ายรถยนต�และอุปกรณ�ตกแต�ง งานบริการซ�อมและจําหน�ายอะไหล�ย่ีห�อ

ฮอนด�า รวมทั้งนายหน�าสินเช่ือเช�าซื้อและประกันภัยรถยนต� โดยบริษัทเป�นหนึ่งในผู�ประกอบธุรกิจตัวแทน

จําหน�ายรถยนต�ย่ีห�อฮอนด�า โดยป�จจุบันมีจํานวนทั้งหมด 9 สาขาใน 5 จังหวัดที่มีศักยภาพสูงในภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต�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) และได�มีการเป�ดดําเนินการสาขาแรกเม่ือเดือนมีนาคม 

2564 โดยป�จจุบันเป�ดดําเนินการทั้งหมด 9 สาขา ซึ่งอยู�ในจังหวัดภูเก็ต 2 สาขา ในกรุงเทพและปริมณฑล 6 

สาขา และในจังหวัดเชียงใหม� 1 สาขา กลุ�มบริษัทตั้งใจจะดําเนินการลงทุนขยายสาขาตามแผนที่วางไว� โดยจะ

พิจารณาจากทําเลทีมี่ศักยภาพทางเศรษฐกิจและมีประชากรรถยนต�จํานวนมาก ทั้งนี้ธุรกิจ Fast Fit ใช�เงิน

ลงทุนไม�มาก แต�อย�างไรก็ตามทางกลุ�มบริษัทจะมีการวางแผน ศึกษารวบรวมข�อมูล เพื่อนํามาใช�ในการ

พิจารณาตัดสินใจในการลงทุนอย�างระมัดระวัง 

ภาพรวมของผลการดาํเนนิงาน  

ภาพรวมผลการดําเนินงานกลุ�มบริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

2565 จํานวน 11.81 ล�านบาท ลดลง 4.32 ล�านบาท หรือร�อยละ 26.78 เม่ือเปรียบเทียบกับงวด 6 เดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งโดยรวมเกิดจากผลการดําเนินงานออโตคลิก ที่เพิ่งเริ่มเป�ดดําเนินการ  

ทําให�เกิดค�าใช�จ�ายในการเตรียมความพร�อม ค�าฝ�กอบรมพนักงานโดยผู�เช่ียวชาญในงานด�านบริการ 

ยานยนต� เพื่อสร�างมาตรฐานและคุณภาพงานบริการ ค�าส�งเสริมทางการตลาด สื่อโฆษณาของแต�ละสาขา 

แต�ในส�วนของฮอนด�ามะลิวัลย� มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นร�อยละ 41.30 สาเหตุหลักเกิดจากผลการดําเนินงานทีด่ขีึน้

ในส�วนงานจําหน�ายรถยนต�และอุปกรณ�ตกแต�ง มีปริมาณยอดขายรถยนต�เพิ่มขึ้นร�อยละ 6.53 

สําหรับผลการดําเนินงานไตรมาส 2/2565 มีกําไรสุทธิเท�ากับ 4.50 ล�านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับ       

ไตรมาส 2/2564 กําไรสุทธิลดลง 2.91 ล�านบาท หรือร�อยละ 39.27 สาเหตุหลักเกิดจากผลการดําเนินงาน

ของออโตคลิก เนื่องจากเพิ่งเริ่มเป�ดดําเนินการ และเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2565 กําไรสุทธิลดลง 

2.81 ล�านบาท หรือร�อยละ 38.44 สาเหตุหลักเกิดจากรายได�จากการขายรถยนต�และรายได�ค�านายหน�าของ

ฮอนด�ามะลิวัลย�ลดลง เนื่องจากปริมาณการขายรถยนต�ลดลงร�อยละ 22.22  
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วเิคราะห�ผลการดาํเนนิงาน 

ตารางเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงาน 6 เดอืนแรก ป� 2565 กบั 6 เดอืนแรกป� 2564 
หน�วย : ล�านบาท 

 

ตารางเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานไตรมาส 2 ป� 2565 กบั ไตรมาส 1 ป� 2565 และไตรมาส 1 ป� 2564 

หน�วย : ล�านบาท 

 

รายได� 

 รายได�จากการขายและบริการ  6 เดือนแรกป� 2565 มีมูลค�า 927.36 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 94.26             

ล�านบาท หรือ ร�อยละ 11.31 เม่ือเปรียบเทียบ 6 เดือนแรกป� 2564  

โดยเม่ือเปรียบเทียบรายไตรมาส รายได�จากการขายและบริการ ไตรมาส 2/2565 มีมูลค�า 429.17 

ล�านบาท เพิ่มขึ้น 27.63 ล�านบาท หรือ ร�อยละ 6.88 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2564 ในขณะที่เม่ือ

เปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2565  ลดลง 69.02 ล�านบาท หรือร�อยละ 13.85 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

ข�อมลูทางการเงนิทีส่าํคญั 

ม.ค.-ม.ิย 

2564 

ม.ค.-ม.ิย 

2565 

เปลีย่นแปลง 

+/(-) 

 

% 
     

รายได�จําหน�ายรถยนต�และอปุกรณ�ตกแต�ง 639.16 709.57 70.41 11.02% 

รายได�บริการซ�อมบํารุงและจําหน�ายอะไหล� 193.94 217.79 23.85 12.30% 

รวมรายได�จากการขายและบรกิาร 833.10 927.36 94.26 11.31% 

กาํไรขัน้ต�น 84.87 92.23 7.36 8.67% 

รายได�ค�านายหน�า 25.46 28.75 3.29 12.92% 

ค�าใช�จ�ายในการขายและจัดจําหน�าย 26.15 30.80 4.65 17.78% 

ค�าใช�จ�ายในการบริหาร 62.13 71.18 9.05 14.57% 

ต�นทนุทางการเงนิ 8.36 8.88 0.52 6.22% 

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธสิาํหรบังวด 16.13 11.81 (4.32) (26.78%) 

 

ข�อมลูทางการเงนิทีส่าํคญั 

ไตรมาส 

2/2564 

ไตรมาส 

1/2565 

ไตรมาส 

2/2565 

เปลีย่นแปลง +/(-) 
          YoY                  QoQ 

      

รายได�จําหน�ายรถยนต�และอปุกรณ�ตกแต�ง 307.96  389.55  320.02 3.92% (17.85%) 

รายได�บริการซ�อมบํารุงและจําหน�ายอะไหล� 93.58  108.64  109.15 16.64% 0.47% 

รวมรายได�จากการขายและบรกิาร 401.54  498.19  429.17 6.88% (13.85%) 

กาํไรขัน้ต�น 42.02  47.55  44.68 6.33% (6.04%) 

รายได�ค�านายหน�า 11.85  15.40  13.35 12.66% (13.31%) 

ค�าใช�จ�ายในการขายและจัดจําหน�าย 13.28  16.18  14.62 10.09% (9.64%) 

ค�าใช�จ�ายในการบริหาร 31.50  34.77  36.41 15.59% 4.72% 

ต�นทนุทางการเงนิ 4.34  4.51  4.37 0.69% (3.10%) 

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธสิาํหรบังวด 7.41  7.31  4.50 (39.27%) (38.44%) 
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• รายได�จากส�วนงานจําหน�ายรถยนต�และอุปกรณ�ตกแต�ง  

รายได�จากส�วนงานจําหน�ายรถยนต�และอุปกรณ�ตกแต�ง 6 เดือนแรกป� 2565 เท�ากับ 

709.57 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 70.41 ล�านบาท หรือร�อยละ 11.02 เม่ือเปรียบเทียบกับ 6 เดือนแรก 

ป� 2564 เนื่องจากมีการเป�ดตัวรถยนต� Honda HR-V 2022 รุ�นใหม�ในช�วงปลายป� 2564 ส�งผลให�

ปริมาณยอดขายรถยนต�ที่ เพิ่มขึ้นร�อยละ 6.53 และเม่ือช�วงเวลาเดียวกันในป� 2564 เกิดการ 

แพร�ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 รอบที่ 3 ส�งผลกระทบต�อยอดขายรถยนต�ในป� 2564 

ลดลง นอกจากนี้รายได�จากการขายรถยนต�เฉลี่ยต�อคันเพิ่มขึ้นร�อยละ 17  

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

ไตรมาส 2/2565 เท�ากับ 320.02 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 12.06 ล�านบาท หรือร�อยละ 3.92  เนื่องจาก

รายได�จากการขายรถยนต�เฉลี่ยต�อคันเพิ่มขึ้นร�อยละ 25 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2564

ในขณะที่เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2565 ลดลง 69.53 ล�านบาท หรือร�อยละ 17.85 ปริมาณ

ยอดขายรถยนต�ลดลงร�อยละ 22.22 เนื่องจากป�ญหาการขาดแคลนชิปในธุรกจิยานยนต� ส�งผลให�

รถไม�เพียงพอต�อความต�องการของลูกค�า 

 

• รายได�จากส�วนงานบริการซ�อมบํารุงและจําหน�ายอะไหล� 

รายได�จากส�วนงานบริการซ�อมบํารุงและจําหน�ายอะไหล� 6 เดือนแรกป� 2565 เท�ากับ 

217.79 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 23.85 ล�านบาท หรือร�อยละ 12.30 เม่ือเปรียบเทียบกับ 6 เดือนแรก 

ป� 2564 สาเหตุหลักเกิดจากการเป�ดสาขาเพิ่มขึ้นของออโตคลิก 4 สาขาในระหว�างงวด 

โดยเม่ือเปรียบเทียบรายไตรมาส รายได�จากส�วนงานบริการซ�อมบํารุงและจําหน�ายอะไหล� 

ไตรมาส 2/2565 เท�ากับ 109.15 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 15.57 ล�านบาท หรือร�อยละ 16.64 เ ม่ือ

เปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2564 และเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2565 เพิ่มขึ้น 0.51 ล�านบาท 

หรือร�อยละ 0.47 เนื่องจากรายได�ของออโตคลิกเพิ่มขึ้น จากการเป�ดสาขาในไตรมาส 2/2565 

เพิ่มขึ้น 2 สาขา 

 

• รายได�ค�านายหน�า 

รายได�ค�านายหน�า 6 เดือนแรกป� 2565 เท�ากับ 28.75 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 3.29 ล�านบาท หรือ

ร�อยละ 12.92 เนื่องจากปริมาณยอดขายรถยนต�เพิ่มขึ้นร�อยละ 6.53 เม่ือเปรียบเทียบกับ 6 เดือน

แรกป� 2564 

โดยเม่ือเปรียบเทียบรายไตรมาส รายได�ค�านายหน�าไตรมาส 2/2565 เท�ากับ 13.35 ล�าน

บาท เพิ่มขึ้น 1.50 ล�านบาท หรือร�อยละ 12.66 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2564 เนื่องจาก

ปริมาณยอดขายรถยนต�ที่เพิ่มขึ้น และเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2565 ลดลง 2.05 ล�านบาท 

หรือร�อยละ 13.31 เกิดจากปริมาณยอดขายรถยนต�ที่ลดลง เนื่องจากรายได�ค�านายหน�าเกิดจาก

การจัดหาสินเช่ือและประกนัภยัรถยนต� รายได�ค�านายหน�าจึงมีแนวโน�มตามปริมาณยอดขายรถยนต� 
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ค�าใช�จ�าย 

• ค�าใช�จ�ายในการขายและจัดจําหน�าย 

ค�าใช�จ�ายในการขายและจําหน�าย 6 เดือนแรกป� 2565 เท�ากับ 30.80 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 4.65 

ล�านบาท หรือร�อยละ 17.78 เม่ือเปรียบเทียบกับป� 2564 สาเหตุหลักเกิดจากค�านายหน�าการขาย

รถยนต�เพิ่มขึ้น ตามปริมาณยอดขายรถยนต�ที่เพิ่มขึ้น และเกิดจากการโฆษณาและการจัดกิจกรรม

ส�งเสริมทางการตลาดของการเป�ดสาขาใหม�ของออโตคลิก 

โดยเม่ือเปรียบเทียบรายไตรมาส ค�าใช�จ�ายในการขายและจัดจําหน�าย ไตรมาส 2/2565 

เท�ากับ 14.62 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 1.34 ล�านบาท หรือร�อยละ 10.09 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 

2/2564 เนื่องจากค�านายหน�าการขายรถยนต�ของฮอนด�ามะลิวัลย� และค�าโฆษณาและการจัด

กิจกรรมส�งเสริมทางการตลาดของออโตคลิกเพิ่มขึ้น ในขณะที่เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2565 

ลดลง 1.56 ล�านบาท หรือร�อยละ 9.64 สาเหตุหลักเกิดจากค�านายหน�าจากกการขายรถยนต�ลดลง 

จากปริมาณยอดขายรถยนต�ทีล่ดลง 
 

• ค�าใช�จ�ายในการบริหาร  

ค�าใช�จ�ายในการบริหาร 6 เดือนแรกป� 2565 เท�ากับ 71.18 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 9.05 ล�นบาท 

หรือร�อยละ 14.75 เม่ือเปรียบเทียบกับป� 2564 สาเหตุหลักเกิดจากค�าใช�จ�ายในการเตรียมความ

พร�อมการเป�ดสาขาของออโตคลิก และค�าใช�จ�ายคงที่ของแต�ละสาขา เช�น ค�าใช�จ�ายด�านบุคลากร และ

ค�าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น 

โดยเม่ือเปรียบเทียบรายไตรมาส ค�าใช�จ�ายในการบริหาร ไตรมาส 2/2565 เท�ากับ 36.41 

ล�านบาท เพิ่มขึ้น 4.91 ล�านบาท หรือร�อยละ 15.59 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2564 ในขณะที่

เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2565 เพิ่มขึ้น 1.64 ล�านบาท หรือร�อยละ 4.72 สาเหตุหลักเกิดจาก

ค�าใช�จ�ายในการเตรียมความพร�อมการเป�ดสาขาของออโตคลิก  

 

• ต�นทุนทางการเงิน 

ต�นทุนทางการเงิน 6 เดือนแรกป� 2565 เท�ากับ 8.88 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 0.52 ล�านบาท หรือ

ร�อยละ 6.22 เม่ือเปรียบเทียบกับป� 2564 สาเหตุหลักเกิดจากดอกเบี้ยจากสัญญาเช�าเพิ่มขึ้น จาก

การทําสัญญาเช�าที่ดินของออโตคลิก 

โดยเม่ือเปรียบเทียบรายไตรมาส ต�นทุนทางการเงนิไตรมาส 2/2565 เท�ากับ 4.37 ล�านบาท 

เพิ่มขึ้น  0.03 ล�านบาท หรือร�อยละ 0.69 เ ม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2564 ในขณะที่ เ ม่ือ

เปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2565 ลดลง 0.14 ล�านบาท หรือร�อยละ 3.10 เนื่องจากเงินกู�ยืมจาก

สถาบันการเงินที่ลดลง 
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การวิเคราะห�ฐานะทางการเงิน                                                                                                                                            

สนิทรพัย� 

หน�วย : ล�านบาท 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กลุ�มบริษัทมีสินทรัพย�รวมมูลค�า 1,236.75 ล�านบาท ลดลง 61.65            

ล�านบาท หรือร�อยละ 4.75 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงที่มี

สาระสําคัญมีดังนี้ 

• เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท�ากับ 157.98 ล�านบาท ลดลง 

11.65 ล�านบาท หรือร�อยละ 6.87 โดยรายละเอียดการวิเคราะห�กระแสเงินสดจะแสดงในหน�าถัดไป 

• สินค�าคงเหลือ 

สินค�าคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท�ากับ 68.05 ล�านบาท ลดลง 72.91 ล�านบาท หรือ          

ร�อยละ 51.72  สาเหตุหลักเกดิจากสินค�าประเภทรถยนต�ของฮอนด�ามะลิวัลย�ลดลง 82.43 ล�านบาท 

เนื่องจากระหว�างงวดมียอดขายรถยนต�ที่ดีขึ้น และป�ญหาการขาดแคลนชิปในธุรกิจยานยนต�  

ส�งกระทบต�อการผลิตและการส�งมอบรถยนต�ฮอนด�าบางรุ�นให�ผู�จําหน�ายล�าช�า โดยระยะเวลาขาย

สินค�าเฉลี่ยเท�ากับ 24 วัน ลดลงจากป� 2564 จํานวน 25 วัน 

• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ� 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ� ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท�ากับ 712.52 ล�านบาท เพิ่มขึ้น  5.33  

ล�านบาท หรือร�อยละ 0.75 เนื่องจากมีการก�อสร�างและเป�ดดําเนินการออโตคลิกเพิ่มขึ้น 4 สาขา                    

ในระหว�างงวด 

• สินทรัพย�สิทธิการใช� 

สินทรพัย�สิทธิการใช� ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท�ากับ 148.65 ล�านบาท เพิ่มขึ้น  15.92 ล�านบาท 

หรือร�อยละ 11.99 สาเหตุหลักเกิดจากการมีสัญญาเช�าที่ดินของออโตคลิกเพิ่มขึ้น 4 สาขา  

ในระหว�างงวด 

 

ข�อมลูทางการเงนิทีส่าํคญั 

31 ธนัวาคม

2564 

30 มถินุายน 

2565 

เปลีย่นแปลง 

+/(-) 

 

% 
     

สนิทรพัย�รวม 1,298.40   1,236.75       (61.65) (4.75%) 

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงนิสด 169.63      157.98  (11.65)  (6.87%) 

สินค�าคงเหลือ 140.96        68.05  (72.91)  (51.72%) 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ� 707.19      712.52           5.33  0.75% 

สนิทรพัย�สทิธกิารใช� 132.73      148.65         15.92  11.99% 
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หนีส้นิ 

หน�วย : ล�านบาท 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กลุ�มบรษิทัมีหนีส้ินรวมมูลค�า 565.66 ล�านบาท ลดลง 65.46 ล�านบาท 

หรือร�อยละ 10.37 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสาํคญัมีดังนี ้

• เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู�ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท�ากับ 240          

ล�านบาท ลดลง 60 ล�านบาท หรือร�อยละ 20 เนื่องจากการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและจัดการสินค�า

คงเหลือที่ดีขึ้น และสอดคล�องกับสินค�าคงเหลือรถยนต�ที่ลดลง 

• เจ�าหนีก้ารค�า 

เจ�าหนี้การค�า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท�ากับ 71.12 ล�านบาท ลดลง 14.70 ล�านบาท หรือ            

ร�อยละ 17.13 สาเหตุหลักเกิดจากเจ�าหนี้การค�ารถยนต�ของฮอนด�ามะลิวัลย� จากการรับรถยนต�

ลดลง ซึ่งสอดคล�องกับสินค�าคงเหลือรถยนต�ที่ลดลง จึงทําให�มียอดเจ�าหนี้ค�างจ�ายที่ยังไม�ถึง

กําหนดชําระลดลงขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับสิ้นป� 2564 โดยระยะเวลาจ�ายชําระหนี้เฉลี่ยเท�ากับ 15 วัน 

ลดลงจากป� 2564 จํานวน 11 วัน 

• เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  

เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท�ากับ 51.65 ล�านบาท ลดลง 

8.10 ล�านบาท หรือร�อยละ 13.56 เนื่องจากการจ�ายชําระคืนเงินกู�ยืมตามสัญญา 

• หนี้สินตามสัญญาเช�า 

หนี้สนิตามสัญญาเช�า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท�ากับ 156.24 ล�านบาท เพิ่มขึน้ 16.88 ล�านบาท 

หรือร�อยละ 12.11 เนื่องจากออโตคลกิทาํสัญญาเช�าที่ดนิเพิ่มขึ้น 4 สาขา ในระหว�างงวด            

ส�วนของผู�ถอืหุ�น 

 

ข�อมลูทางการเงนิทีส่าํคญั 

31 ธนัวาคม

2564 

30 มถินุายน 

2565 

เปลีย่นแปลง 

+/(-) 

 

% 
     

หนีส้นิรวม 631.12 565.66 (65.46) (10.37%) 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�ยืมระยะสั้นจาก 

   สถาบนัการเงิน 
300.00 240.00 (60.00) (20.00%) 

เจ�าหนี้การค�า 85.82 71.12 (14.70) (17.13%) 

เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 59.75 51.65 (8.10) (13.56%) 

หนี้สนิตามสัญญาเช�า 139.36 156.24 16.88 12.11% 
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กลุ�มบริษัทมีส�วนของผู�ถอืหุ�นรวมมูลค�า 671.09 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 3.81 

ล�านบาท หรือ ร�อยละ 0.57 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากมีกําไรสุทธิระหว�างงวด 11.81 ล�าน

บาท และลดลงจากการจ�ายเงินป�นผลมูลค�า 8 ล�านบาท 
 

การวเิคราะห�กระแสเงนิสด 

หน�วย : ล�านบาท 

กระแสเงนิสด ม.ค.-ม.ิย 

2564 

ม.ค.-ม.ิย 

2565 

EBITDA 49.93 53.29 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย�และหนีส้ินดาํเนนิงาน 63.46 48.00 

กระแสเงินสดสทุธิได�มาจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 113.39 101.29 

กระแสเงินสดสทุธิได�มาจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (14.08) (25.53) 

กระแสเงินสดสทุธิได�มาจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (172.83) (87.41) 

เงนิสดสทุธเิพิม่ขึน้ (ลดลง)  (73.52) (11.65) 

เงินสดยกมาต�นงวด 162.54 169.63 

เงนิสดคงเหลอืสิน้งวด 89.02 157.98 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กลุ�มบรษิัทมีเงนิสดและรายการเทียบเท�าเงินสดจํานวน 157.98 ล�านบาท 

มีกระแสเงนิสดสุทธิดลดลง 11.65 ล�านบาท โดยสาเหตุหลกัมาจากกระแสเงนิสดจ�ายใช�ไปในกิจกรรมการ

ลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงนิ 

• กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 101.29 ล�านบาท เป�นเงินสดที่ได�จากกําไรก�อนหัก

ค�าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ�ายและภาษี (EBITDA) จํานวน 53.29  ล�านบาท และกระแสเงินสดรับจาก

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย�และหนี้สินดําเนินงานจํานวน 48 ล�านบาท โดยรายการหลักที่ทําให�

กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นประกอบด�วย สินค�าคงเหลือลดลง 72.56 ล�านบาท บาท ในขณะที่รายการหลัก

ที่ทําให�กระแสเงินสดลดลง ประกอบด�วย เจ�าหนี้การค�าลดลง 14.70 ล�านบาท และจ�ายชําระภาษีเงิน

ได� 6.31 ล�านบาท 

• กระแสเงินสดจ�ายในกิจกรรมการลงทุน จํานวน 25.53 ล�านบาท ส�วนใหญ�เป�นเงินจ�ายสําหรบัการ

ลงทุนในการก�อสร�างออโตคลิก ซึง่มีสาขาที่เป�ดดําเนนิการในระหว�างงวด 4 สาขา   

• กระแสเงินสดจ�ายในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 87.41 ล�านบาท เป�นเงนิสดรับจากเงินกู�ยืมจาก

สถาบันการเงนิจํานวน 840 ล�านบาท จ�ายชําระคนืเงนิกู�ยืมจํานวน 908.10 ล�านบาท ชําระหนีส้ินตาม

สัญญาเช�าจํานวน 5.60 ล�านบาท จ�ายเงินป�นผลจํานวน 7.99 ล�านบาท เและจ�ายชําระค�าดอกเบี้ย

จํานวน 5.72 ล�านบาท 

                             

จึงเรียนมาเพือ่ทราบ 

                ขอแสดงความนับถือ 
 

(นายภานุมาศ รังคกลูนวุัฒน�) 

     ประธานเจ�าหน�าทีบ่รหิาร 


