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บริษัท ออโตคอรป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3 และสําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 

 

ภาพรวมของธุรกิจ 

 บริษัท ออโตคอรป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“ACG”) ประกอบธุรกิจถือหุนในบริษัทอ่ืน ซึ่งปจจุบันมีบริษัทยอย 2 

แหง คือ บริษัท ฮอนดามะลิวัลย จํากัด (“ฮอนดามะลิวัลย”) โดยมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 99.74 ประกอบธุรกิจจําหนาย

รถยนตและอุปกรณตกแตง ใหบริการซอมและจําหนายอะไหลยี่หอฮอนดา รวมท้ังนายหนาสินเช่ือเชาซื้อและประกันภัย

รถยนต โดยฮอนดามะลิวัลยเปนหน่ึงในผูประกอบธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตยี่หอฮอนดา ปจจุบันมีจํานวนสาขาท้ังหมด 9 

แหงใน 5 จังหวัดท่ีมีศักยภาพสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใตของประเทศไทย ไดแก ขอนแกน บุรีรัมย สุรินทร 

ภูเก็ต และกระบ่ี  

บริษัทยอยอีกหน่ึงแหง คือ บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จํากัด (“ออโตคลิก”) ซึ่งจัดตั้งข้ึนเมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 

2563 โดยมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 99.00 ประกอบธุรกิจจําหนายอะไหลและใหบริการซอมแซมรถยนตทุกยี่หอประเภท

เรงดวน (Fast Fit) โดยเปดดําเนินการสาขาแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2564 ปจจุบันเปดดําเนินการท้ังหมด 9 สาขา ซึ่งอยูใน

จังหวัดท่ีมีศักยภาพสงู ไดแก จังหวัดภูเก็ต 2 สาขา กรุงเทพและปริมณฑล 6 สาขา และจังหวัดเชียงใหม 1 สาขา กลุมบริษัท

ตั้งใจจะดําเนินการลงทุนขยายสาขาออโตคลิกตามแผนท่ีวางไว โดยจะพิจารณาจากทําเลท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจและมี

ประชากรรถยนตจํานวนมาก ซึ่งธุรกิจ Fast Fit ใชเงินลงทุนไมมาก อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทจะมีการวางแผน ศึกษารวบรวม

ขอมูล เพ่ือนํามาใชในการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุนอยางระมัดระวัง 

ภาพรวมของผลการดําเนินงาน  

ภาพรวมผลการดําเนินงานกลุมบริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 จํานวน 17.07 

ลานบาท ลดลง 5.28 ลานบาท หรือรอยละ 23.62 เมื่อเปรียบเทียบกับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 ซึ่งโดยรวม

เกิดจากผลการดําเนินงานออโตคลิก ท่ีเพ่ิงเริ่มเปดดําเนินการ ทําใหเกิดคาใชจายในการเตรียมความพรอม คาฝกอบรม

พนักงานโดยผูเช่ียวชาญในงานดานบริการยานยนต เพ่ือสรางมาตรฐานและคุณภาพงานบริการ คาสงเสริมทางการตลาด  

สื่อโฆษณาเพ่ือประชาสัมพันธของแตละสาขา แตในสวนของฮอนดามะลิวัลย มีกําไรสุทธิเพ่ิมข้ึนรอยละ 57.55 สาเหตุหลักเกิด

จากผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึนในสวนงานจําหนายรถยนตและอุปกรณตกแตง มีปริมาณยอดขายรถยนตเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.44 

และมีรายไดจากการขายรถยนตเฉลี่ยตอคันเพ่ิมข้ึน  

สําหรับผลการดําเนินงานไตรมาส 3/2565 มีกําไรสุทธิเทากับ 5.25 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2564 

กําไรสุทธิลดลง 0.97 ลานบาท หรือรอยละ 15.59 สาเหตุหลักเกิดจากผลการดําเนินงานของออโตคลิก เน่ืองจากเพ่ิงเริ่มเปด

ดําเนินการ และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2565 กําไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 0.75 ลานบาท หรือรอยละ 16.67 สาเหตุหลักเกิดจาก

รายไดคาบริการซอมบํารุงและจําหนายอะไหลเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการเปดสาขาเพ่ิมข้ึนของออโตคลิก 
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วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 9 เดือน ป 2565 กับ 9 เดือนป 2564 

หนวย : ลานบาท 

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ป 2565 กับ ไตรมาส 2 ป 2565 และไตรมาส 3 ป 2564 

หนวย : ลานบาท 

รายได 

 รายไดจากการขายและบริการ 9 เดือนป 2565 มีมูลคา 1,314.50 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 116.80 ลานบาท หรือ รอยละ 

9.75 เมื่อเปรียบเทียบกับ 9 เดือนป 2564  

 

ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 

ม.ค.-ก.ย 

2564 

ม.ค.-ก.ย 

2565 

เปลี่ยนแปลง 

+/(-) 

 

% 
     

รายไดจําหนายรถยนตและอุปกรณตกแตง 913.56 984.22 70.66 7.73% 

รายไดบริการซอมบํารุงและจําหนายอะไหล 284.14 330.28 46.14 16.24% 

รวมรายไดจากการขายและบริการ 1,197.70   1,314.50  116.80 9.75% 

กําไรขั้นตน 122.97 140.55 17.58 14.30% 

รายไดคานายหนา 35.98 39.00 3.02 8.39% 

คาใชจายในการขายและจัดจําหนาย 38.15 44.04 5.89 15.44% 

คาใชจายในการบริหาร 91.79 107.59 15.8 17.21% 

ตนทุนทางการเงิน 12.60 13.00 0.40 3.17% 

กําไรสุทธิสําหรับงวด 22.35 17.07 (5.28) (23.62%) 

 

ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 

ไตรมาส 

3/2564 

ไตรมาส 

2/2565 

ไตรมาส 

3/2565 

เปลี่ยนแปลง +/(-) 

         YoY             QoQ 
      

รายไดจําหนายรถยนตและอุปกรณตกแตง 274.40 320.02  274.65  0.09% (14.18%) 

รายไดบริการซอมบํารุงและจําหนายอะไหล 90.19 109.15  112.49  24.73% 3.06% 

รวมรายไดจากการขายและบริการ 364.59 429.17 387.14 6.19% (9.79%) 

กําไรขั้นตน 38.10 44.68 48.32 26.82% 8.15% 

รายไดคานายหนา 10.52 13.35 10.24 (2.66%) (23.30%) 

คาใชจายในการขายและจัดจําหนาย 12.01 14.62 13.24 10.24% (9.44%) 

คาใชจายในการบริหาร 29.66 36.41 36.41 22.76% 0.00% 

ตนทุนทางการเงิน 4.23 4.37 4.11 (2.84%) (5.95%) 

กําไรสุทธิสําหรับงวด 6.22 4.50 5.25 (15.59%) 16.67% 
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โดยเมื่อเปรยีบเทียบรายไตรมาส รายไดจากการขายและบริการไตรมาส 3/2565 มีมูลคา 387.14 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 

22.55 ลานบาท หรือรอยละ 6.19 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2564 ในขณะท่ีเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2565  ลดลง 

42.03 ลานบาท หรือรอยละ 9.79 โดยมรีายละเอียดดังน้ี 

• รายไดจากสวนงานจําหนายรถยนตและอุปกรณตกแตง  

รายไดจากสวนงานจําหนายรถยนตและอุปกรณตกแตง 9 เดือนป 2565 เทากับ 984.22 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 

70.66 ลานบาท หรือรอยละ 7.73 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2564 เน่ืองจากมีการเปดตัวรถยนต 

Honda HR-V 2022 สงผลใหปริมาณยอดขายรถยนตท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.44 และเมื่อชวงไตรมาส 1 ป 2564 เกิด

การแพรระบาดของโรคติดตอเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 รอบท่ี 3 สงผลกระทบตอยอดขายรถยนตในป 2564 

นอกจากน้ีรายไดจากการขายรถยนตเฉลี่ยตอคันเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.24  

โดยเมื่อเปรียบเทียบรายไตรมาส รายไดจากสวนงานจําหนายรถยนตและอุปกรณตกแตงไตรมาส 3/2565 

เทากับ 274.65 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 0.25 ลานบาท หรือรอยละ 0.09 เน่ืองจากรายไดจากการขายรถยนตเฉลี่ยตอคัน

เพ่ิมข้ึนรอยละ 12.18 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2564 ในขณะท่ีเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2565 ลดลง 

45.37 ลานบาท หรือรอยละ 14.18 เน่ืองจากปริมาณยอดขายรถยนตลดลงรอยละ 19.23 จากปญหาการขาดแคลน

ชิปในธุรกิจยานยนต สงผลใหรถไมเพียงพอตามความตองการของลูกคา 

 

• รายไดสวนงานบริการซอมบํารุงและจําหนายอะไหล 

รายไดจากสวนงานบริการซอมบํารุงและจําหนายอะไหล 9 เดือนป 2565 เทากับ 330.28 ลานบาท 

เพ่ิมข้ึน 46.14 ลานบาท หรือรอยละ 16.24 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2564 สาเหตุหลักเกิดจาก

การเปดสาขาเพ่ิมข้ึนของออโตคลิก 4 สาขาในระหวางงวด 

โดยเมื่อเปรียบเทียบรายไตรมาส รายไดจากสวนงานบริการซอมบํารุงและจําหนายอะไหลไตรมาส 

3/2565 เทากับ 112.49 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 22.30 ลานบาท หรือรอยละ 24.73 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2564 

เน่ืองจากการเปดสาขาเพ่ิมข้ึนของออโตคลิก  และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2565 เพ่ิมข้ึน 3.34 ลานบาท หรือ

รอยละ 3.06  เน่ืองจากรายไดจากสวนงานใหบริการซอมตัวถังและสีของฮอนดามะลิวัลยเพ่ิมข้ึนจากปริมาณรถเขา

รับบริการเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.03 

 

• รายไดคานายหนา 

รายไดคานายหนา 9 เดือนป 2565 เทากับ 39.00 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 3.02 ลานบาท หรือรอยละ 8.39 

เน่ืองจากปริมาณยอดขายรถยนตเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.44 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2564 

โดยเมื่อเปรียบเทียบรายไตรมาส รายไดคานายหนาไตรมาส 3/2565 เทากับ 10.24 ลานบาท ลดลง 0.28 

ลานบาท หรือรอยละ 2.66 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2564 และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2565 ลดลง 

3.11 ลานบาท หรือรอยละ 23.30 เกิดจากปริมาณยอดขายรถยนตท่ีลดลง ซึ่งรายไดคานายหนาเกิดจากการจัดหา

สินเช่ือและประกันภัยรถยนตสําหรับรถยนตใหม รายไดคานายหนาจึงมีแนวโนมตามปริมาณยอดขายรถยนต 
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คาใชจาย 

• คาใชจายในการขายและจัดจําหนาย 

คาใชจายในการขายและจัดจําหนาย 9 เดือนป 2565 เทากับ 44.04 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 5.89 ลานบาท 

หรือรอยละ 15.44 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2564 สาเหตุหลักเกิดจากคานายหนาการขายรถยนต

ของฮอนดามะลิวัลยเพ่ิมข้ึน ตามปริมาณยอดขายรถยนตท่ีเพ่ิมข้ึน และเกิดจากการโฆษณาและการจัดกิจกรรม

สงเสริมทางการตลาดของการเปดสาขาใหมของออโตคลิก 

โดยเมื่อเปรียบเทียบรายไตรมาส คาใชจายในการขายและจัดจําหนายไตรมาส 3/2565 เทากับ 13.24 

ลานบาท เพ่ิมข้ึน 1.23 ลานบาท หรือรอยละ 10.24 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2564 เน่ืองจากคานายหนาการ

ขายรถยนตของฮอนดามะลิวัลย และคาโฆษณาและการจัดกิจกรรมสงเสริมทางการตลาดของออโตคลิกเพ่ิมข้ึน 

ในขณะท่ีเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2565 ลดลง 1.38 ลานบาท หรือรอยละ 9.44 สาเหตุหลักเกิดจากคา

นายหนาจากการขายรถยนตของฮอนดามะลิวัลยลดลง จากปริมาณยอดขายรถยนตท่ีลดลง 

 

• คาใชจายในการบริหาร  

คาใชจายในการบริหาร 9 เดือนป 2565 เทากับ 107.59 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 15.80 ลานบาท หรือรอยละ 

17.21 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2564 สาเหตุหลักเกิดจากคาใชจายในการเตรียมความพรอมการ

เปดสาขาของออโตคลิก และคาใชจายคงท่ีของแตละสาขา เชน คาใชจายดานบุคลากร และคาเสื่อมราคาท่ีเพ่ิมข้ึน 

โดยเมื่อเปรียบเทียบรายไตรมาส คาใชจายในการบริหาร ไตรมาส 3/2565 เทากับ 36.41 ลานบาท 

เพ่ิมข้ึน 6.75 ลานบาท หรือรอยละ 22.76 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2564 สาเหตุหลักเกิดจากคาใชจายในการ

เตรียมความพรอมการเปดสาขาของออโตคลิก  

 

• ตนทุนทางการเงิน 

ตนทุนทางการเงิน 9 เดือนป 2565 เทากับ 13.00 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 0.40 ลานบาท หรือรอยละ 3.17  

เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2564 สาเหตุหลักเกิดจากดอกเบ้ียจากสัญญาเชาเพ่ิมข้ึน 1.47 ลานบาท 

จากการทําสัญญาเชาท่ีดินของออโตคลิก ในขณะท่ีดอกเบ้ียจายเงินกูยืมจากสถาบันการเงินลดลง 1.07 ลานบาท 

โดยเมื่อเปรียบเทียบรายไตรมาส ตนทุนทางการเงินไตรมาส 3/2565 เทากับ 4.11 ลานบาท ลดลง 0.12 

ลานบาท หรือรอยละ 2.84 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2564 และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2565 ลดลง 

0.26 ลานบาท หรือรอยละ 5.95 สาเหตุหลักเกิดจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงินท่ีลดลง 

 

 

  



5 

 

การวิเคราะหฐานะทางการเงิน                                                                                                                                            

สินทรัพย 

หนวย : ลานบาท 

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวมมลูคา 1,253.97 ลานบาท ลดลง 44.43 ลานบาท หรือรอยละ 

3.42 จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งรายละเอียดของการเปลีย่นแปลงท่ีมีสาระสาํคัญมีดังน้ี 

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 เทากับ 108.58 ลานบาท ลดลง 61.05 ลานบาท 

หรือรอยละ 35.99 โดยรายละเอียดการวิเคราะหกระแสเงินสดจะแสดงในลําดับถัดไป 

• ลูกหนี้การคา 

ลูกหน้ีการคา ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 เทากับ 30.42 ลานบาท ลดลง 14.96 ลานบาท หรือรอยละ 32.97 

โดยรวมเกิดจากลูกหน้ีการคาในสวนของการจําหนายรถยนต เน่ืองจากการขายและสงมอบรถยนตลดลงในชวงสิ้น

เดือนกันยายน 2565  เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดือนธันวาคม 2564  จึงสงผลใหลูกหน้ีการคาลดลง โดยระยะเวลา

เก็บหน้ีเฉลี่ย เทากับ 8 วัน ลดลงจากสิ้นป 2564 จํานวน 2 วัน 

• สินคาคงเหลือ 

สินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 เทากับ 153.64 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 12.68 ลานบาท หรือรอยละ 9.00  

สาเหตุหลักเกิดจากสินคาประเภทอะไหลของออโตคลิกเพ่ิมข้ึน 12.53 ลานบาท เน่ืองจากการเปดดําเนินการสาขา

ใหมระหวางงวด โดยระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยเทากับ 36 วัน ลดลงจากป 2564 จํานวน 13 วัน 

  

 

ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 

31 ธันวาคม

2564 

30 กันยายน 

2565 

เปลี่ยนแปลง 

+/(-) 

 

% 

     

สินทรัพยรวม 1,298.40 1,253.97 (44.43) (3.42%) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 169.63 108.58 (61.05) (35.99%) 

ลูกหนีก้ารคา           45.38  30.42 (14.96) (32.97%) 

สินคาคงเหลือ 140.96 153.64 12.68 9.00% 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน             6.27  11.16 4.89 77.99% 

สินทรัพยสิทธิการใช 132.73 145.85 13.12 9.88% 
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• สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565  เทากับ 11.16 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 4.89 ลานบาท หรือรอยละ 

77.99 สาเหตุหลักเกิดจากภาษีมูลคาเพ่ิมรอขอคืนของออโตคลิกเพ่ิมข้ึนจากการการกอสรางและเปดดําเนินการ

สาขาใหม 

• สินทรัพยสิทธิการใช 

สินทรัพยสิทธิการใช ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 เทากับ 145.85 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 13.12 ลานบาท หรือรอยละ 9.88 

สาเหตุหลักเกิดจากสัญญาเชาท่ีดนิของออโตคลิกท่ีเพ่ิมข้ึน 4 สาขาในระหวางงวด 

หนี้สิน 

หนวย : ลานบาท 

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 กลุมบริษัทมีหน้ีสินรวมมลูคา 577.62 ลานบาท ลดลง 53.50 ลานบาท หรือรอยละ 8.48 

จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งรายละเอียดของการเปลีย่นแปลงท่ีมีสาระสาํคัญมดีังน้ี 

• เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 เทากับ 240.00 ลานบาท 

ลดลง 60.00 ลานบาท หรือรอยละ 20.00 เน่ืองจากการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและจัดการสินคาคงเหลือท่ีดีข้ึน  

• เจาหนี้การคา 

เจาหน้ีการคา ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 เทากับ 96.41 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 10.59 ลานบาท หรือรอยละ 12.34 

สาเหตุหลักเกิดจากเจาหน้ีรถยนตของฮอนดามะลิวัลยเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมีการรับรถยนตในชวงสิ้นเดือนกันยายน จึง

ทําใหมียอดเจาหน้ีคางจายท่ียังไมถึงกําหนดชําระเพ่ิมข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นป 2564 โดยระยะเวลาจายชําระหน้ี

เฉลี่ยเทากับ 18 วัน ลดลงจากป 2564 จํานวน 8 วัน 

  

 

ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 

31 ธันวาคม

2564 

30 กันยายน 

2565 

เปลี่ยนแปลง 

+/(-) 

 

% 

     

หนี้สินรวม 631.12 577.62 (53.50) (8.48%) 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก 

   สถาบันการเงิน 
300.00 240.00 (60.00) (20.00%) 

เจาหนี้การคา 85.82 96.41 10.59 12.34% 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 59.75 47.60 (12.15) (20.33%) 

หนี้สินตามสัญญาเชา 139.36 155.42 16.06 11.52% 
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• เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 เทากับ 47.60 ลานบาท ลดลง 12.15 ลานบาท 

หรือรอยละ 20.33 เน่ืองจากการจายชําระคืนเงินกูยมืตามสัญญา 

• หนี้สินตามสัญญาเชา 

หน้ีสินตามสญัญาเชา ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 เทากับ 155.42 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 16.06 ลานบาท หรือรอยละ 

11.52 เน่ืองจากออโตคลิกทําสัญญาเชาท่ีดินเพ่ิมข้ึน 4 สาขาในระหวางงวด        

สวนของผูถือหุน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 กลุมบริษัทมีสวนของผูถือหุนรวมมูลคา 676.35 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 9.07 ลานบาท หรือ 

รอยละ 1.36 จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เน่ืองจากมีกําไรสุทธิระหวางงวด 17.07 ลานบาท และลดลงจากการจาย 

เงินปนผลมูลคา 8.00 ลานบาท 

การวิเคราะหกระแสเงินสด 

หนวย : ลานบาท 

กระแสเงินสด ม.ค.-ก.ย 

2564 

ม.ค.-ก.ย 

2565 

EBITDA 70.28 79.09 

การเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพยและหนี้สนิดําเนินงาน (52.31) (17.57)  

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 17.97 61.52 

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (25.20) (26.22) 

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (81.19) (96.35) 

เงินสดสุทธิเพ่ิมขึน้ (ลดลง)  (88.42) (61.05) 

เงินสดยกมาตนงวด 162.54 169.63 

เงินสดคงเหลือสิน้งวด 74.12 108.58 

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 กลุมบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 108.58 ลานบาท มีกระแสเงิน

สดสุทธิดลดลง 61.05 ลานบาท โดยสาเหตุหลักมาจากกระแสเงินสดจายใชไปในกิจกรรมการลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน 

• กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 61.52 ลานบาท เปนเงินสดท่ีไดจากกําไรกอนหักคาเสื่อมราคา 

ดอกเบ้ียจายและภาษี (EBITDA) จํานวน 79.09 ลานบาท และกระแสเงินสดจายจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย

และหน้ีสินดําเนินงานจํานวน 17.57 ลานบาท โดยรายการหลักท่ีทําใหกระแสเงินสดลดลงประกอบดวย สินคา

คงเหลือเพ่ิมข้ึน 13.13 ลานบาท สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 4.89 ลานบาท สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 

4.36 ลานบาท และจายชําระภาษีเงินได 13.70 ลานบาท ในขณะท่ีรายการหลักท่ีทําใหกระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน 

ประกอบดวย ลูกหน้ีการคาลดลง 14.97 ลานบาท และเจาหน้ีการคาเพ่ิมข้ึน 10.59 ลานบาท 
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• กระแสเงินสดจายในกิจกรรมการลงทุน จํานวน 26.22 ลานบาท สวนใหญเปนเงินจายสําหรับการลงทุนในการ

กอสรางออโตคลิก ซึ่งมีสาขาท่ีเปดดําเนินการในระหวางงวด 4 สาขา   

• กระแสเงินสดจายในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 96.35 ลานบาท เปนเงินสดรับจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 

1,080.00 ลานบาท จายชําระคืนเงินกูยืมจํานวน 1,152.15 ลานบาท ชําระหน้ีสินตามสัญญาเชาจํานวน 8.04 ลาน

บาท จายเงินปนผลจํานวน 7.99 ลานบาท เและจายชําระคาดอกเบ้ียจํานวน 8.16 ลานบาท 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

               

   ขอแสดงความนับถือ 

 

(นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน) 

   ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 


