
 

 
 
 
 
 

 
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2562 งบก าไร
ขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาล) ของบริษทั ออโตคอร์ป โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ออโตคอร์ป โฮลด้ิง 
จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส  2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 



  2 

 

 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
(ณฐัพงศ ์ตนัติจตัตานนท)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8829 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤศจิกายน 2562 
 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดงิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 115,978,328 166,777,556 4,072,652         3,664,669

ลูกหนีการคา้ 4 74,541,624 95,105,207 -                        -                        

ลูกหนีอืน 3 12,230,061 11,576,859 9,044,920         9,347,036         

สินคา้คงเหลือ 5 476,519,244 216,537,601 -                        -                        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 2,694,563 4,309,538 1,680,847         1,301,827

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 16,587,576 5,855,461 119,160            406,128

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 698,551,396 500,162,222 14,917,579 14,719,660

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 3, 6 - - 548,600,000 335,600,000

เงินฝากประจาํทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ 8 - 9,000,000 -                        -                        

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 8 69,596,683 69,596,683 -                        -                        

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 678,281,969 619,154,785 -                        -                        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8,569,094 7,622,862 4,690,608         3,548,329         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,680,999 1,868,026 225,364            20,466              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 3,628,773 2,891,284 -                        -                        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 762,757,518 710,133,640 553,515,972 339,168,795

รวมสินทรัพย์ 1,461,308,914 1,210,295,862 568,433,551 353,888,455

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดงิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนั

     จากสถาบนัการเงิน 8 560,086,643       590,879,849      -                        -                        

เจา้หนีการคา้ 170,526,111       120,449,727      -                        -                        

เจา้หนีอืน 35,413,760         34,737,062        1,248,889         3,490,482         

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

     ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 8 30,000,000         30,000,000        -                        -                        

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 203,486              3,546,428          -                        -                        

หนีสินหมุนเวยีนอืน 718,309              780,519             214,658            111,966            

รวมหนีสินหมุนเวียน 796,948,309       780,393,585      1,463,547         3,602,448         

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 8 20,000,000         42,500,000        -                        -                        

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ

     ผลประโยชน์พนกังาน 3,287,704           1,102,242          1,126,820         102,329            

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 2,664,997           1,354,898          -                        -                        

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 25,952,701         44,957,140        1,126,820         102,329            

รวมหนีสิน 822,901,010       825,350,725      2,590,367         3,704,777         

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดงิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 9

     ทุนจดทะเบียน 300,000,000       300,000,000      300,000,000     300,000,000     

     ทุนทีออกและชาํระแลว้ 300,000,000       222,000,000      300,000,000     222,000,000     

ส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสร้างธุรกิจ

     ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 130,891,299       130,891,299      -                        -                        

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 9 137,109,509       -                         137,109,509     -                        

กาํไรสะสม

     จดัสรรแลว้

         ทุนสาํรองตามกฎหมาย 1,450,000           1,450,000          1,450,000         1,450,000         

     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 67,391,983         29,416,757        127,283,675     126,733,678     

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 636,842,791       383,758,056      565,843,184     350,183,678     

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,565,113           1,187,081          -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 638,407,904       384,945,137      565,843,184     350,183,678     

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,461,308,914    1,210,295,862   568,433,551     353,888,455     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 3 722,767,848      667,104,652     10,857,756       9,865,752         

รายไดค้่านายหนา้ 17,917,086        17,848,610       -                   -                       

รายไดอื้น 3 1,876,036          2,178,301         -                   -                       

รวมรายได้ 742,560,970      687,131,563     10,857,756       9,865,752         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 676,646,000      618,878,294     -                   -                       

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 16,103,161        21,894,443       -                   -                       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 32,599,901        25,092,472       10,708,372       9,606,275         

ตน้ทุนทางการเงิน 3 7,262,766          7,201,825         -                   -                       

รวมค่าใช้จ่าย 732,611,828      673,067,034     10,708,372       9,606,275         

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 9,949,142          14,064,529       149,384           259,477           

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 2,098,112          3,481,676         (9,375)              59,291             

กําไรสําหรับงวด 7,851,030          10,582,853       158,759           200,186           

การแบ่งปันกําไร

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 7,771,604          10,443,264       158,759           200,186           

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียที

         ไม่มีอาํนาจควบคุม 79,426               139,589           -                   -                       

กําไรสําหรับงวด 7,851,030          10,582,853       158,759           200,186           

กําไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน 11 0.01                   0.02                 0.0003             0.0005             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

30 กนัยายน

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กําไรสําหรับงวด 7,851,030          10,582,853       158,759           200,186           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 

    - สุทธิจากภาษี -                         -                       -                       -                       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 7,851,030          10,582,853       158,759           200,186           

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 7,771,604          10,443,264       158,759           200,186           

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียที

        ไม่มีอาํนาจควบคุม 79,426               139,589           -                   -                       

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 7,851,030          10,582,853       158,759           200,186           

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

30 กนัยายน 30 กนัยายน

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 3 2,213,164,541    1,677,489,686    31,207,018      27,737,085     

รายไดค้่านายหนา้ 54,362,262         41,528,290         -                      -                     

รายไดอื้น 3 16,008,175         11,114,771         22,923             605,279          

รวมรายได้ 2,283,534,978    1,730,132,747    31,229,941      28,342,364     

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 2,071,480,264    1,549,744,684    -                      -                     

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 48,048,046         63,713,023         -                      -                     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 94,217,135         72,190,018         30,483,498      27,718,544     

ตน้ทุนทางการเงิน 3 21,070,130         21,504,186         -                      -                     

รวมค่าใช้จ่าย 2,234,815,575    1,707,151,911    30,483,498      27,718,544     

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 48,719,403         22,980,836         746,443           623,820          

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 9,893,118           5,839,202           (124,629)         136,207          

กําไรสําหรับงวด 38,826,285         17,141,634         871,072           487,613          

การแบ่งปันกําไร

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 38,446,733         16,922,917         871,072           487,613          

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียที

         ไม่มีอาํนาจควบคุม 379,552              218,717              -                      -                     

กําไรสําหรับงวด 38,826,285         17,141,634         871,072           487,613          

กําไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน 11 0.08                    0.05                    0.002               0.001              

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

30 กนัยายน 30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

 8



บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กําไรสําหรับงวด 38,826,285         17,141,634         871,072           487,613          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทจีะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน

     กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

     ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ (591,284)            -                         (401,344)         -                     

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดั

     ประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

     ในภายหลงั 118,257              -                         80,269             -                     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 

    - สุทธิจากภาษี (473,027)            -                         (321,075)         -                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 38,353,258         17,141,634         549,997           487,613          

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 37,975,226         16,922,917         549,997           487,613          

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียที

        ไม่มีอาํนาจควบคุม 378,032              218,717              -                      -                     

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 38,353,258         17,141,634         549,997           487,613          

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

30 กนัยายน 30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดงิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกินทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ จดัโครงสร้างธุรกิจ รวมส่วนของ ส่วนของ

ทอีอกและ ภายใตก้ารควบคุม ทุนสาํรอง ผูถื้อหุ้นของ ส่วนไดเ้สียทีไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ เดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561 25,000,000       130,891,299      350,000           21,854,532       178,095,831    921,195            179,017,026   

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เพิมหุน้สามญั 9 197,000,000     -                         -                       -                        197,000,000    -                        197,000,000   

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 12 -                        -                         -                       (18,750,000)     (18,750,000)    -                        (18,750,000)   

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 197,000,000     -                         -                       (18,750,000)     178,250,000    -                        178,250,000   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร - - - 16,922,917       16,922,917      218,717            17,141,634     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - - - - - -

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 16,922,917       16,922,917      218,717            17,141,634     

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย - - 1,100,000        (1,100,000)       -                       -                        -                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กนัยายน 2561 222,000,000     130,891,299      1,450,000        18,927,449       373,268,748    1,139,912         374,408,660   

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกินทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน จดัโครงสร้างธุรกิจ รวมส่วนของ ส่วนของ

ทอีอกและ มูลค่า ภายใตก้ารควบคุม ทุนสาํรอง ผูถื้อหุน้ของ ส่วนไดเ้สียทไีม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั เดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 222,000,000   -                  130,891,299      1,450,000        29,416,757      383,758,056   1,187,081         384,945,137  

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เพมิหุน้สามญั 9 78,000,000     137,109,509   -                        -                      -                       215,109,509   -                        215,109,509  

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 78,000,000     137,109,509   - - -                       215,109,509   -                        215,109,509  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร - - - - 38,446,733      38,446,733     379,552            38,826,285    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - - - (471,507)          (471,507)         (1,520)               (473,027)        

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - - 37,975,226      37,975,226     378,032            38,353,258    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 300,000,000   137,109,509   130,891,299      1,450,000        67,391,983      636,842,791   1,565,113         638,407,904  

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561 25,000,000                350,000                     145,994,730              171,344,730              

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เพมิหุ้นสามญั 9 197,000,000              - - 197,000,000              

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 12 - - (18,750,000)               (18,750,000)               

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 197,000,000              - (18,750,000)               178,250,000              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร - - 487,613                     487,613                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - - -

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - 487,613                     487,613                     

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย -                                1,100,000                  (1,100,000)                 -                                

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กนัยายน 2561 222,000,000              1,450,000                  126,632,343              350,082,343              

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

12



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กันยายน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 222,000,000               -                             1,450,000                   126,733,678               350,183,678               

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงนิทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เพมิหุ้นสามญั 9 78,000,000                 137,109,509              - -                              215,109,509               

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 78,000,000                 137,109,509              - -                              215,109,509               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร - - - 871,072                      871,072                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - - (321,075)                     (321,075)                     

รวมกําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด - - - 549,997                      549,997                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กันยายน 2562 300,000,000               137,109,509              1,450,000                   127,283,675               565,843,184               

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 38,826,285       17,141,634       871,072         487,613          

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 9,893,118         5,839,202         (124,629)        136,207          

ตน้ทุนทางการเงิน 21,070,130       21,504,186       - -

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 22,403,020       17,622,452       406,197         232,866          

หนีสงสยัจะสูญ 177,027            459,148            - -

ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้ 484,263            1,004,404         - -

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (2,803,345)        (128,784)           - -

ดอกเบียรับ (305,049)           (393,325)           (22,920)          (22,035)           

89,745,449       63,048,917       1,129,720      834,651          

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ 20,386,556       6,647,736         - -

ลูกหนีอนื (668,565)           (1,546,504)        302,116         (10,600,104)    

สินคา้คงเหลือ (260,465,906)    (36,758,788)      - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (10,732,115)      (11,927,591)      286,968         (170,241)         

เงินฝากประจาํทมีีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ 9,000,000         - - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอนื (737,489)           (726,304)           - -

เจา้หนีการคา้ 50,076,384       57,575,308       - -

เจา้หนีอนื (1,512,167)        6,711,198         (2,241,593)     4,816,933       

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,594,178         93,575              623,147         36,712            

หนีสินหมุนเวียนอนื (62,210)             (1,214,659)        102,692         (106,513)         

หนีสินไม่หมุนเวียนอนื 1,310,099         942,884            - -

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน (102,065,786)    82,845,772       203,050         (5,188,562)      

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (12,315,801)      (4,146,245)        (379,020)        (570,088)         

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน (114,381,587)    78,699,527       (175,970)        (5,758,650)      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท) 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

30 กนัยายน

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

30 กนัยายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,518,756         1,430,981         - -

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (81,707,542)      (200,683,905)    - -

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,265,516)        (5,053,697)        (1,548,476)     (3,866,137)      

เงินสดจ่ายเพอืการลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (213,000,000) (197,000,000)  

เงินปันผลรับ - - - 30,690,000     

ดอกเบียรับ 320,412            369,003            22,920           22,035            

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (77,133,890)      (203,937,618)    (214,525,556) (170,154,102)  

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุน้ทุน 224,640,000     197,000,000     224,640,000  197,000,000   

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้ (9,530,491)        - (9,530,491)     -

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพมิขึน (ลดลง) (793,206)           7,126,935         - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 2,070,000,000  2,075,000,000  - -

เงินสดจ่ายเพอืชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (2,100,000,000) (2,035,000,000) - -

เงินสดจ่ายเพอืชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (22,500,000)      (22,500,000)      - -

เงินสดจ่ายเพอืชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสนัจาก -

บุคคลทเีกียวขอ้งกนั - (29,000,000)      - -

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั - (18,750,000)      - (18,750,000)    

ดอกเบียจ่าย (21,100,054)      (21,391,362)      - -

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน 140,716,249     152,485,573     215,109,509  178,250,000   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (50,799,228)      27,247,482       407,983         2,337,248       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท ี1 มกราคม 166,777,556     121,219,288     3,664,669      1,593,558       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 30 กนัยายน 115,978,328     148,466,770     4,072,652      3,930,806       

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนีจากการซืออาคารและอุปกรณ์ 12,035,719       4,672,830         - -

(บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน

สินสุดวนัที 30 กนัยายน สินสุดวนัที 30 กนัยายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

15



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4  ลูกหน้ีการคา้ 
5  สินคา้คงเหลือ 
6  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
7  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
8  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
9  ทุนเรือนหุน้ 
10  ส่วนงานด าเนินงาน 
11  ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
12  เงินปันผล 
13  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
14  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
   



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 

 
1 ข้อมูลทั่วไป 

 
บริษัทด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับการลงทุนในกิจการจ าหน่ายรถยนต์และอะไหล่ และศูนย์บริการ  กลุ่มบริษทั
ด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ อะไหล่และศูนย์บริการ  รายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 
30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุข้อ 6 
 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 
 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างงวดได้แก่ ครอบครัวรังคกูลนุวฒัน์ 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่น้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปี และจดัท าหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ข้อมูลท่ี
เก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้เคยน าเสนอรายงานไปแล้ว  
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และนโยบายการบัญชี  
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ีนโยบายการบญัชี 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นเป็นขอ้มูลเดียวกัน 
กบัท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เวน้แต่การรับรู้รายไดท่ี้ตอ้งใช้วิจารณญาณ
เพิ่มเติมในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพื่อประเมินวา่จะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ
รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท า
กบัลูกคา้ (“TFRS 15”) ท่ีกลุ่มบริษทั ถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้(“TAS 
18”) มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บ และมีการใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการ
ควบคุม เพื่อประเมินวา่จะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีจงัหวะเวลา
ของการรับรู้รายไดส่้วนใหญ่มาจากการขายสินคา้และให้บริการ โดยเป็นรายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ในขณะท่ี 
TAS 18 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้
ท่ีมีนยัส าคญัไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้  และรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการเม่ือมีการใหบ้ริการ กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้
ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนัยส าคญัในการไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ซ่ึงการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน   
 

นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ใน
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 14 

 

3 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 
รายการท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 
สรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน  2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย      ¤   
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  10,858  9,866 
รายจ่ายคา่เช่า -  -  243  207 
        



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน  2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 1,285  1,065  1,285  1,065 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 30  3  30  3 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 1,315  1,068  1,315  1,068 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย      ¤   
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  31,207  27,737 
รายไดค้่าเช่า -  -  -  560 
รายจ่ายคา่เช่า -  -  729  586 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าเช่าท่ีดิน -  453  -  - 
เงินปันผลจ่าย -  18,563  -  18,563 
ดอกเบ้ียจ่าย -  62  -  - 
ซ้ือสินทรัพย ์ -  155,933  -  - 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 3,715  2,430  3,715  2,430 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 63  8  63  8 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 3,778  2,438  3,778  2,438 

 

  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  

บริษทัยอ่ย -  -  8,074  9,061 

        

เงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมำยเหตุ 6) -  -  548,600  335,600 

 

4 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
กิจกำรอ่ืน ๆ        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 69,186  94,264  -  - 
เกินก าหนดช าระ        
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 5,249  624  -  - 
3 - 6 เดือน 161  15  -  - 
6 - 12 เดือน 33  124  -  - 
มากกวา่ 12 เดือน 139  127  -  - 

รวม 74,768  95,154  -  - 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (226)               (49)  -  - 
สุทธ ิ 74,542  95,105  -  - 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนัถึง 60 วนั 
 

  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
รถยนต ์ 442,830  185,782  -  - 
อะไหล่รถยนตแ์ละอ่ืนๆ 36,472  33,055  -  - 
รวม 479,302  218,837  -  - 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (2,783)          (2,299)  -  - 
สุทธ ิ 476,519  216,538  -  - 

 
  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

  
ในการประชุมวิสามญัของผูถื้อหุ้นของบริษทั ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากดั เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 337 ลา้นบาท เป็น 550 ลา้นบาท 
โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 2.13 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นเงินรวมจ านวน 213 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดรั้บช าระค่าหุน้เตม็จ านวนแลว้ในเดือนสิงหาคม 2562 

 
บริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจในประเทศไทย กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
         เงินปันผลรับส าหรับ 

บริษทัยอ่ย สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  ราคาทุน-สุทธิ  งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  30 กนัยายน 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทย่อยทำงตรง                    

บริษทั ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากดั  99  99  550,000  337,000  548,600  335,600  548,600  335,600  -  - 
รวม         548,600  335,600  548,600  335,600  -  - 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 
การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 
  

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 
การซ้ือและ 

การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

  (พันบาท) 
อาคารและส่วนปรับปรุง  42,689  (19)  -  - 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใช้
ส านกังาน 

  
5,306 

  
(64) 

  
- 

  
- 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์  7,952  (105)  -  - 
ยานพาหนะ  21,720  (3,528)  -  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและ

ติดตั้ง 
  

49,644 
  

(43,384) 
  

- 
  

- 
รวม  127,311  (47,100)  -  - 

 
การค า้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัมูลค่าตามบญัชีจ านวน 509.36 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 
504.94 ล้านบาท) ไดจ้ดจ านองไวเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและสินเช่ืออ่ืนจากธนาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 8) 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

  2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน         
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 
  

87 
  

880 
  

               - 
  

               - 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 
  

560,000 
  

590,000 
  

- 
  

- 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 
   จำกสถำบันกำรเงิน 

  
560,087 

  
590,880 

  
- 

  
- 

         
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
     ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 

  
30,000 

  
30,000 

  
- 

  
- 

         
รวมส่วนที่หมุนเวียน  590,087  620,880  -  - 

         
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน         
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  
 ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 

  
20,000 

  
42,500 

  
- 

  
- 

รวมส่วนไม่หมุนเวียน  20,000  42,500  -  - 
         
รวม  610,087  663,380  -  - 

 
 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 และวันท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 ไดด้งัน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

  2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี   590,087  620,880                -                - 
ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  20,000  42,500  -  - 
รวม  610,087  663,380  -  - 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 กลุ่มบริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีกบัสถาบนัการเงินจ านวนเงินรวม 0.09 บาท (31 ธันวาคม 
2561: 0.88 ล้านบาท) โดยเงินเบิกเกินบญัชีมีดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชีขั้นต ่า (MOR) (31 ธันวาคม 
2561: อัตราดอกเบีย้เงินเบิกเกินบัญชีขั้นต า่ (MOR)) 
 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562  กลุ่มบริษทัมีเงินกู้ยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่งเป็นจ านวนเงินรวม  
560 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 590 ล้านบาท) โดยมีดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นต ่า (MLR) ลบร้อยละ 2   
ต่อปี และอตัราคงท่ีร้อยละ 4.00 ถึง 4.10 ต่อปี (31 ธันวาคม 2561: อัตราดอกเบีย้เงินเบิกเกินบัญชีขั้นต า่ (MOR) ลบร้อย
ละ 2.25 ต่อปีและอัตราดอกเบีย้เงินกู้ยืมขั้นต า่ (MLR) ลบร้อยละ 2 ต่อปี และอัตราคงท่ีร้อยละ 4.00 ต่อปี) 
 
เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2558 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเป็นจ านวน
เงิน 150 ลา้นบาท เงินกูย้ืมน้ีมีอตัราดอกเบ้ีย THBFIX บวกร้อยละ 1.62 ต่อปี และมีการก าหนดช าระคืนทุกๆเดือนเร่ิมตั้งแต่
เดือนมิถุนายน 2559 สัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวมีอายุ 5 ปี 6 เดือน ซ่ึงจะครบก าหนดช าระในเดือนพฤษภาคม 2564
บริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงินต่างๆ และเง่ือนไขอ่ืนตามระบุ
ไวใ้นสัญญา 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ถูกค ้าประกนัโดยกรรมการ และการจดจ านอง
ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษทั (31 ธันวาคม 2561: ถูกค า้ประกันโดยกรรมการ การจดจ านองท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง
และเงินฝากประจ าท่ีมีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ของกลุ่มบริษัท) โดยมีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยข์อง
บริษทัดงัน้ี 
 

 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
เงินฝากประจ าท่ีมีขอ้จ ากดัใน
การเบิกใช ้

  
- 

  
9,000 

  
- 

  
- 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  23,642  23,642  -  - 
ท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุง 7 509,360  504,943  -  - 
รวม  533,002  537,585  -  - 

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562  กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงย ังมิได้เบิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม 711 ล้านบาท 
(31 ธันวาคม 2561: 570.12 ล้านบาท) 

 

9 ทุนเรือนหุ้น 
 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด มูลค่าหุน้  2562  2561 

   วันที่ 30 กันยำยน ต่อหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม     
- หุน้สามญั 10  -  -  2,500  25,000 
- หุน้สามญั 0.5  444,000  222,000  -  - 
ออกหุ้นใหม่ 10  -  -  19,700  197,000 
ออกหุ้นใหม่ 0.5  156,000  78,000  -  - 
ลดมูลค่าหุน้          
- จากหุ้นละ 10 บาทเป็นหุน้ละ 0.5 บาท 10  -  -     (22,000)  - 
- จากหุ้นละ 10 บาทเป็นหุน้ละ 0.5 บาท 0.5  -  -  444,000  - 
ออกหุ้นใหม่ 0.5  -  -  156,000  78,000 
ณ วันที่ 30 กันยำยน          
-  หุ้นสำมัญ 0.5  600,000  300,000  600,000  300,000 
          

          

          



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด มูลค่าหุน้  2562  2561 

   วันที่ 30 กันยำยน ต่อหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น/พันบาท) 
หุ้นที่ออกและช ำระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม           
-  หุน้สามญั 10  -  -  2,500  25,000 
-  หุน้สามญั 0.5  444,000  222,000  -  - 
ออกหุ้นใหม่ 10  -  -  19,700  197,000 
ออกหุ้นใหม่ 0.5  156,000  78,000  -  - 
ลดมูลค่าหุน้          
- จากหุ้นละ 10 บาทเป็นหุน้ละ 0.5 บาท 10  -  -     (22,200)  - 
- จากหุ้นละ 10 บาทเป็นหุน้ละ 0.5 บาท 0.5  -  -  444,000  - 
ณ วันที่ 30 กันยำยน          
-  หุ้นสำมัญ 0.5  600,000  300,000  444,000  222,000 

 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2561 ผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 25 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 222 ลา้นบาท 
(แบ่งออกเป็น 22,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยเสนอขายให้กับผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนและเรียกช าระ  
ค่าหุน้เตม็จ านวน บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2561  

 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2561 ผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 

• เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ทุนจดทะเบียนของบริษทัท่ีตราไวจ้ากเดิมมูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท  ซ่ึงมี
ผลท าให้จ านวนทุนจดทะเบียนของบริษทัเปล่ียนแปลงจ านวนหุ้นสามญัจาก 22.2 ลา้นหุ้น เป็น 444 ลา้นหุ้น การ
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นดงักล่าวไม่ท าให้ทุนจดทะเบียนโดยรวมของบริษทัเปล่ียนแปลง บริษทัไดจ้ดทะเบียนการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2561 

• เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 222 ล้านบาท (จ านวน 444 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท) เป็น 300 ล้านบาท 
(จ านวน 600 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท) บริษทัได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวง
พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2561 

 
  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

  28 

การเสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชนท่ัวไปเป็นคร้ังแรก 
 
เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2562 บริษัทได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก จ านวน 156 ล้านหุ้น ในตลาด
หลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ดว้ยราคาเสนอขาย 1.44 บาทต่อหุ้น (ราคาตามมูลค่า 0.5 บาทและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 137.11 
บาท) เป็นจ านวนเงิน 224.64 ลา้นบาท โดยมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุ้นจ านวนเงิน 9.53 ลา้น
บาท แสดงหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุน้ใหม่  

 
10 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

กลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน
ธุรกิจท่ีส าคญัน้ีมีรายการท่ีแตกต่างกัน ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการ
ภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่ม
บริษทั โดยสรุปมีดงัน้ี 
 
• ส่วนงาน 1  ส่วนงานจ าหน่ายรถยนตแ์ละอุปกรณ์ตกแต่ง 
• ส่วนงาน 2  ส่วนงานบริการซ่อมบ ารุงและจ าหน่ายอะไหล่ 

 
ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงาน วดัโดยใชก้ าไรก่อนหัก
ดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบ
ทานโดยผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใช้ก าไรก่อนหักดอกเบ้ีย 
ภาษีเงินได ้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ในการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผล
การด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั  
  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงำนที่รำยงำน  

ส ำหรับงวดสำมเดือน 

ส่วนงำนจ ำหน่ำย 
รถยนต์และ 

อุปกรณ์ตกแต่ง  

ส่วนงำนบริกำร 
ซ่อมบ ำรุงและ 
จ ำหน่ำยอะไหล่  รวม 

   ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 625,522  596,799  97,246  70,306      722,768  667,105 
รวมรำยได้ 625,522  596,799  97,246  70,306  722,768  667,105 

            
EBITDA ตามส่วนงาน 23,103  28,515  30,241  18,813  53,344  47,328 
ค่าเส่ือมราคาและ 
ค่าตดัจ าหน่าย         (8,005)  (6,015) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (7,263)  (7,202) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (2,098)  (3,481) 
ค่าใชจ่้ายด าเนินงานอ่ืน    
ท่ีไม่ไดปั้นส่วน         (28,127)  (20,047) 

ก ำไรส ำหรับงวด         7,851  10,583 

            
 

 
  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส ำหรับงวดเก้ำเดือน 

ส่วนงำนจ ำหน่ำย 
รถยนต์และ 

อุปกรณ์ตกแต่ง  

ส่วนงำนบริกำร 
ซ่อมบ ำรุงและ 
จ ำหน่ำยอะไหล่  รวม 

   ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,940,828  1,487,090  272,337  190,400  2,213,165  1,677,490 
รวมรำยได้ 1,940,828  1,487,090  272,337  190,400  2,213,165  1,677,490 
            

EBITDA ตามส่วนงาน 90,868  68,102  81,907  53,340  172,775  121,442 
ค่าเส่ือมราคาและ 
ค่าตดัจ าหน่าย         (22,403)  (17,589) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (21,070)  (21,504) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (9,893)  (5,839) 
ค่าใชจ่้ายด าเนินงานอ่ืน    
ท่ีไม่ไดปั้นส่วน         (80,583)  (59,368) 

ก ำไรส ำหรับงวด         38,826  17,142 
            

 

 

ส่วนงำนจ ำหน่ำย 
รถยนต์และ 

อุปกรณ์ตกแต่ง  

ส่วนงำนบริกำร 
ซ่อมบ ำรุงและ 
จ ำหน่ำยอะไหล่  รวม 

 
30 กนัยายน

2562  
31 ธนัวาคม 

2561  
30 กนัยายน

2562  
31 ธนัวาคม 

2561  
30 กนัยายน

2562  
31 ธนัวาคม 

2561 
 (พันบาท) 
สินทรัพยส่์วนงาน 519,246  342,548  424,600  363,988  943,846    706,536 

หน้ีสินส่วนงาน 711,177  722,740  72,619  60,935  783,796    783,675 
 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กำรกระทบยอดสินทรัพย์และหน้ีสินของส่วนงำนที่รำยงำน  
  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
  2562  2561 
  (พันบาท) 
สินทรัพย์     
รวมสินทรัพยข์องส่วนงานท่ีรายงาน  943,846  706,536 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน  517,463  503,760 
สินทรัพย์รวม  1,461,309  1,210,296 
  

   

หนีสิ้น     
รวมหน้ีสินของส่วนงานท่ีรายงาน  783,796  783,675 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน  39,105  41,676 
หนีสิ้นรวม  822,901  825,351 

 
11 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 ค านวณจาก
ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งงวดโดย
ไดมี้การปรับจ านวนหุ้นสามญัตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจ านวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงราคาหุ้นท่ี
ตราไวจ้ากมูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท โดยใหถื้อเสมือนวา่การเปล่ียนแปลงจ านวนหุน้ไดเ้กิดขึ้น
ตั้งแต่แรก 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก ำไรส ำหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ 
ของบริษัท (ขั้นพื้นฐำน) 

 
7,772 

  
10,443 

  
159 

  
200 

จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก  
(ขั้นพื้นฐำน) 

 
600,000 

  
444,000 

  
600,000 

  
444,000 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท) 0.01  0.02  0.0003  0.0005 
12 0.01 

  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก ำไรส ำหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ 
ของบริษัท (ขั้นพื้นฐำน) 

 
38,447 

  
16,923 

  
871 

  
488 

        

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ 1 มกราคม 444,000  50,000  444,000  50,000 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจ าหน่าย                  54,857  277,100  54,857  277,100 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก  
(ขั้นพื้นฐำน) 

 
498,857 

  
327,100 

  
498,857 

  
327,100 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท) 0.08  0.05  0.002  0.001 

 
12 เงินปันผล 

 

ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2561 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจัดสรรก าไร 
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 และก าไรสะสม เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 7.5 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 
18.75 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในเดือนมีนาคม 2561 

 
13 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 

จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งส้ิน    

   ภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้    
ภายในหน่ึงปี 7,027  - 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 19,906  - 
หลงัจากหา้ปี 84,023  - 
รวม 110,956  - 

  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 
หนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 875  - 
หนงัสือค ้าประกนัส าหรับการซ้ือรถยนต ์อะไหล่และ    
   อุปกรณ์ตกแต่งภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “ฮอนดา้” 85,000  - 
รวม 85,875  - 

 
กลุ่มบริษทัได้ท าสัญญาเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างกับบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกันหลายสัญญาเพื่อใช้เป็นโชว์รูมและ 
ศูนยบ์ริการเป็นระยะเวลา 2 ปีและ 30 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในปี 2564 และ 2591 ตามล าดบั กลุ่มบริษทัตกลงช าระค่าเช่าตาม
อตัราและเง่ือนไขท่ีตกลงในสัญญา 

 
14 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือน ามาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก โดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวก าหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สัญญาเช่า  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16* การป้องกันความเ ส่ียงของเ งินลงทุนสุท ธิ ใน

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19* การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
 
 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการ
บญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะ
ท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้
อยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 
(ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ได้น าเสนอวิธีการบัญชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า  โดยผูเ้ช่าต้องรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้ นหรือ
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้
ในปัจจุบนั เช่น ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน  เม่ือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป  
 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้   
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