
 

 
 
 
 
 

 
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2563 งบก าไร
ขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาล) ของบริษทั ออโตคอร์ป โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ออโตคอร์ป โฮลด้ิง 
จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เร่ือง การรายงานการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
(ณฐัพงศ ์ตนัติจตัตานนท)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8829 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
10 พฤศจิกายน 2563 
 
 



บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดงิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 143,280,518 153,900,977 29,047,975       5,068,381

ลูกหนีการคา้ 5 45,268,864 130,554,150 -                        -                        

ลูกหนีหมุนเวียนอืน 4 8,844,393 16,069,567 10,313,188       8,655,901

สินคา้คงเหลือ 6 180,637,646 474,297,721 -                        -                        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 2,609,567 3,030,546 1,825,113         2,016,830

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 2,288,080 13,344,400 65,663              97,413

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 382,929,068 791,197,361 41,251,939 15,838,525

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4, 7 -                         -                         549,590,000 548,600,000

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 4 -                         -                         10,000,000 -                        

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 9 69,596,683 69,596,683 -                        -                        

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 672,010,614 695,817,322 -                        -                        

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 3 103,726,856 -                         -                        -                        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,608,811 8,347,873 4,368,995         4,553,721         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,931,631 1,834,926 224,550            193,756            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 2,391,824 2,276,674 -                        -                        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 858,266,419 777,873,478 564,183,545 553,347,477

รวมสินทรัพย์ 1,241,195,487 1,569,070,839 605,435,484 569,186,002

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดงิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนั

     จากสถาบนัการเงิน 9 250,000,000       670,001,193      -                        -                        

เจา้หนีการคา้ 101,605,419       162,051,102      -                        -                        

เจา้หนีหมุนเวียนอืน 4 22,538,557         32,611,306        1,165,961         1,516,828         

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

     ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9 36,200,000         30,000,000        -                        -                        

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึง

     กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 3 1,199,913           -                         -                        -                        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 1,215,883           1,823,991          -                        -                        

หนีสินหมุนเวียนอืน 1,054,532           990,447             365,904            362,217            

รวมหนีสินหมุนเวียน 413,814,304       897,478,039      1,531,865         1,879,045         

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 9 63,800,000         12,500,000        -                        -                        

หนีสินตามสญัญาเช่า 3 106,493,749       -                         -                        -                        

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

     ผลประโยชนพ์นกังาน 3,175,749           2,918,410          1,122,748         968,779            

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 199,748              3,075,521          -                        -                        

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 173,669,246       18,493,931        1,122,748         968,779            

รวมหนีสิน 587,483,550       915,971,970      2,654,613         2,847,824         

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดงิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 10

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

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

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 10 137,109,509       137,109,509      137,109,509     137,109,509     

ส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสร้างธุรกิจ

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

กาํไรสะสม

     จดัสรรแลว้

         ทุนสาํรองตามกฎหมาย 1,518,303           1,518,303          1,518,303         1,518,303         

     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 82,386,877         81,872,685        164,153,059     127,710,366     

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 651,905,988       651,391,796      602,780,871     566,338,178     

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,805,949           1,707,073          -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 653,711,937       653,098,869      602,780,871     566,338,178     

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,241,195,487    1,569,070,839   605,435,484     569,186,002     

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 4, 11 414,037,413       722,767,848     12,789,456       10,857,756       

รายไดค่้านายหนา้ 11,879,133         17,917,086       -                        -                        

รายไดอื้น 4 2,974,928           1,876,036         11,204              -                        

รวมรายได้ 428,891,474       742,560,970     12,800,660       10,857,756       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 369,275,613       676,646,000     -                        -                        

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 13,417,190         16,103,161       -                        -                        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 32,766,977         32,599,901       12,406,752       10,708,372       

ตน้ทุนทางการเงิน 5,118,882           7,262,766         -                        -                        

รวมค่าใช้จ่าย 420,578,662       732,611,828     12,406,752       10,708,372       

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 8,312,812           9,949,142         393,908            149,384            

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 1,730,702           2,098,112         97,292              (9,375)               

กาํไรสําหรับงวด 6,582,110           7,851,030         296,616            158,759            

การแบ่งปันกาํไร

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 6,519,255           7,771,604         296,616            158,759            

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียที

         ไม่มีอาํนาจควบคุม 62,855                79,426              -                        -                        

กาํไรสําหรับงวด 6,582,110           7,851,030         296,616            158,759            

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน (บาท) 12 0.01                    0.01                  0.0005              0.0003              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

30 กนัยายน

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สําหรับงวดสามเดือนสินสุด

30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กาํไรสําหรับงวด 6,582,110           7,851,030         296,616            158,759            

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสําหรับงวด 

    - สุทธิจากภาษี -                         -                        -                        -                        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 6,582,110           7,851,030         296,616            158,759            

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 6,519,255           7,771,604         296,616            158,759            

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียที

        ไม่มีอาํนาจควบคุม 62,855                79,426              -                        -                        

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 6,582,110           7,851,030         296,616            158,759            

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

30 กนัยายน 30 กนัยายน

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดงิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 4, 11 1,530,059,213    2,213,164,541    36,026,427      31,207,018     

รายไดค้่านายหนา้ 47,203,203         54,362,262         -                       -                      

เงินปันผลรับ 4 -                          -                          59,847,273      -                      

รายไดอื้น 4 14,004,376         16,008,175         35,514             22,923            

รวมรายได้ 1,591,266,792    2,283,534,978    95,909,214      31,229,941     

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,400,984,557    2,071,480,264    -                       -                      

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 43,529,792         48,048,046         -                       -                      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 93,888,260         94,217,135         35,239,195      30,483,498     

ตน้ทุนทางการเงิน 21,238,407 21,070,130         -                       -                      

รวมค่าใช้จ่าย 1,559,641,016    2,234,815,575    35,239,195      30,483,498     

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 31,625,776         48,719,403         60,670,019      746,443          

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 6,869,981           9,893,118           227,326           (124,629)         

กาํไรสําหรับงวด 24,755,795         38,826,285         60,442,693      871,072          

การแบ่งปันกําไร

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 24,514,192         38,446,733         60,442,693      871,072          

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียที

         ไม่มีอาํนาจควบคุม 241,603              379,552              -                       -                      

กาํไรสําหรับงวด 24,755,795         38,826,285         60,442,693      871,072          

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน (บาท) 12 0.04                    0.08                    0.10                 0.002              

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

30 กนัยายน 30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

 8



บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดงิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กาํไรสําหรับงวด 24,755,795         38,826,285         60,442,693      871,072          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

     กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

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

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดั

     ประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

     ในภายหลงั -                          118,257              -                       80,269            

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสําหรับงวด 

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 24,755,795         38,353,258         60,442,693      549,997          

การแบ่งปันกําไรเบด็เสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 24,514,192         37,975,226         60,442,693      549,997          

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียที

        ไม่มีอาํนาจควบคุม 241,603              378,032              -                       -                      

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 24,755,795         38,353,258         60,442,693      549,997          

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

30 กนัยายน 30 กนัยายน

  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

เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้น

เพมิหุน้สามญั 10 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

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(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 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 300,000,000    137,109,509    130,891,299      1,518,303        81,872,685      651,391,796    1,707,073         653,098,869  

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงนิปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 13 -                       -                       -                        -                      (24,000,000)     (24,000,000)    (152,727)           (24,152,727)   

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                       -                       -                        -                      (24,000,000)     (24,000,000)    (152,727)           (24,152,727)   

การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

-                       -                       -                        -                      -                       -                      10,000              10,000           

รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                       -                       -                        -                      -                       -                      10,000              10,000           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                       -                       -                        -                      24,514,192      24,514,192      241,603            24,755,795    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                       -                       -                        -                      -                       -                      -                        -                     

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                       -                       -                        -                      24,514,192      24,514,192      241,603            24,755,795    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 300,000,000    137,109,509    130,891,299      1,518,303        82,386,877      651,905,988    1,805,949         653,711,937  

งบการเงนิรวม

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(บาท)

เงนิลงทุนในบริษทัยอ่ยเพมิขนึ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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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

เงนิทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้น

เพมิหุ้นสามญั 10 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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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 300,000,000            137,109,509           1,518,303                   127,710,366               566,338,178               

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 13 -                               -                              -                                  (24,000,000)                (24,000,000)                

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                               -                              -                                  (24,000,000)                (24,000,000)                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                               -                              -                                  60,442,693                 60,442,693                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                               -                              -                                  -                                  -                                  

รวมกําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด -                               -                              -                                  60,442,693                 60,442,693                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กันยายน 2563 300,000,000            137,109,509           1,518,303                   164,153,059               602,780,871               

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 24,755,795         38,826,285         60,442,693     871,072          

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 6,869,981           9,893,118           227,326          (124,629)         

ตน้ทุนทางการเงิน 21,238,407         21,070,130         - -

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 32,241,028         22,403,020         408,725          406,197          

กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน (43,543)               - - -

หนีสูญและหนีสงสยัจะสูญ - 177,027              - -

ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 1,445,069           484,263              - -

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (1,779,936)          (2,803,345)          - -

เงินปันผลรับ - - (59,847,273)    -

ดอกเบียรับ (199,896)             (305,049)             (23,149)           (22,920)           

84,526,905         89,745,449         1,208,322       1,129,720       

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ 85,328,829         20,386,556         - -

ลูกหนีอนื 7,225,174           (668,565)             (1,657,287)      302,116          

สินคา้คงเหลือ 292,215,006       (260,465,906)      - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 11,056,320         (10,732,115)        31,750            286,968          

เงินฝากประจาํทมีีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ - 9,000,000           - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอนื (115,150)             (737,489)             - -

เจา้หนีการคา้ (60,445,683)        50,076,384         - -

เจา้หนีอนื (7,443,103)          (1,512,167)          (350,935)         (2,241,593)      

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 257,339              1,594,178           153,969          623,147          

หนีสินหมุนเวียนอนื 64,085                (62,210)               3,687              102,692          

หนีสินไม่หมุนเวียนอนื (2,875,773)          1,310,099           - -

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 409,793,949       (102,065,786)      (610,494)         203,050          

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (8,153,815)          (12,315,801)        (66,403)           (379,020)         

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 401,640,134       (114,381,587)      (676,897)         (175,970)         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท) 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

30 กนัยายน

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

30 กนัยายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 5,784,164           6,518,756           - -

เงินสดจ่ายเพอืซืออาคารและอุปกรณ์ (10,151,728)        (81,707,542)        - -

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (447,849)             (2,265,516)          (223,999)         (1,548,476)      

เงินสดจ่ายเพอืการลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (990,000)         (213,000,000)  

เงินสดจ่ายใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย - - (10,000,000)    -

เงินปันผลรับ - - 59,847,273     -

ดอกเบียรับ 199,896              320,412              23,149            22,920            

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (4,615,517)          (77,133,890)        48,656,423     (214,525,556)  

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุน้ทุน - 224,640,000       - 224,640,000   

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

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารลดลง (1,193)                 (793,206)             - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 1,820,000,000    2,070,000,000    - -

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (2,182,500,000)   (2,122,500,000)   - -

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (2,909,926)          - - -

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (23,999,932)        - (23,999,932)    -

เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (152,727)             - - -

เงินสดรับจากการเรียกทุนชาํระของบริษทัยอ่ย 10,000                - - -

ดอกเบียจ่าย (18,091,298)        (21,100,054)        - -

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (407,645,076)      140,716,249       (23,999,932)    215,109,509   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (10,620,459)        (50,799,228)        23,979,594     407,983          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท ี1 มกราคม 153,900,977       166,777,556       5,068,381       3,664,669       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 30 กนัยายน 143,280,518       115,978,328       29,047,975     4,072,652       

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนีจากการซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 407,861              12,035,719         - -

หนีสินตามสญัญาเช่าค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 107,693,662       - - -

(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 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5  ลูกหน้ีการคา้ 
6  สินคา้คงเหลือ 
7  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
8  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
9  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
10  ทุนเรือนหุน้ 
11  ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
12  ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
13  เงินปันผล 
14  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
   



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการลงทุนในกิจการจ าหน่ายรถยนตแ์ละอะไหล่ และศูนยบ์ริการ 
 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 ต่อมาบริษัทได้ยื่นขอให้ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) พิจารณาอนุมติัให้หลกัทรัพยข์องบริษทัซ้ือขายใน SET และไดรั้บอนุมติัการซ้ือขาย
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน SET ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 
 

กลุ่มบริษทัมีสาขาท่ีจดทะเบียนดงัน้ี 
 

ส านกังานใหญ่ : 
 

เลขท่ี 1111 หมู่ท่ี 1 ถนนมะลิวลัย ์ต าบลบา้นทุ่ม 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ประเทศไทย 

สาขาประชาสโมสร : เลขท่ี 345 หมู่ท่ี 6 ถนนประชาสโมสร ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ประเทศไทย 

สาขาสุรินทร์ : เลขท่ี 274 หมู่ท่ี 9 ถนนปัทมานนท ์ต าบลแสลงพนัธ์  
อ าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ ประเทศไทย 

สาขาวีรวฒัน์โยธิน : เลขท่ี 783 หมู่ท่ี 20 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ต าบลนอกเมือง  
อ าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ ประเทศไทย 

สาขาบุรีรัมย ์ : เลขท่ี 65 หมู่ท่ี 9 ถนนบุรีรัมย-์นางรอง ต าบลอิสาณ  
อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์ประเทศไทย 

สาขานางรอง : เลขท่ี 123 หมู่ท่ี 6 ถนนโชคชยั-เดชอุดม ต าบลถนนหัก  
อ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์ประเทศไทย 

สาขาภูเก็ต : เลขท่ี 3/17 หมู่ท่ี 3 ถนนเทพกระษตัรี ต าบลรัษฎา  
อ าเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต ประเทศไทย 

สาขานาคา : เลขท่ี 36/3 หมู่ท่ี 4 ถนนเจา้ฟ้าตะวนัตก ต าบลวิชิต 
อ าเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต ประเทศไทย 

สาขาเมืองกระบ่ี : เลขท่ี 328 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ต าบลกระบ่ีนอ้ย 
อ าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี ประเทศไทย 

  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหวา่งกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท าหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไป
แล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
บญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 
นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ใน
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบังคบัใช้ ผูบ้ริหารได้ประเมินผล
กระทบเบ้ืองตน้ท่ีอาจเกิดขึ้น ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดแรกท่ีถือ
ปฏิบติั 

 
(ข) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ  

 
ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี   
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
และ TFRS 16 เป็นคร้ังแรก ดงัน้ี 
 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงิน
และหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของ
อนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ทั้งน้ีการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงินไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

ข. TFRS 16 สัญญาเช่า 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญา
เช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุวา่เป็นสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญา
เช่า (TAS 17) ดว้ยวิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach) 
 

เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน ก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอด
อายสุัญญาเช่า  ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีต้อง
จ่ายตามราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการ
ใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้ลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปล่ียนแปลงไป
โดยกลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
 

ในการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปน้ี 
 

- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีอายสุัญญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 
เดือน   

- ใชข้อ้เทจ็จริงท่ีทราบภายหลงัในการก าหนดอายสุัญญาเช่า   
- พิจารณาตามการประเมินก่อนหน้าว่าสัญญาเป็นสัญญาท่ีสร้างภาระหรือไม่ เพื่อเป็นทางเลือกในการ 

ทบทวนการดอ้ยค่า และ 
- ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 
  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16 
  
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

  (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563     
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มขึ้น  94,510  - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น  94,510  - 
 

การวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
 

งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยไว ้ณ วนัท่ี  

31ธันวาคม 2562 
 

109,197 
 

- 
คิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 96,341  - 
ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (1,831)  - 
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำที่รับรู้ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 94,510  - 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  (ร้อยละต่อปี) 4.06 - 4.18  - 
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าขา้งตน้แสดงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนงานจ าหน่ายรถยนต์และ
อุปกรณ์ตกแต่ง และส่วนงานซ่อมบ ารุงและจ าหน่ายอะไหล่ 
 

4 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน สรุป
ไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย      ¤   
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  12,789  10,858 
ดอกเบ้ียรับ -  -  11  - 
รายจ่ายคา่เช่า -  -  243  243 
        



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 1,320  1,285  1,320  1,285 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 31  30  31  30 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 1,351  1,315  1,351  1,315 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย      ¤   
เงินปันผลรับ -  -  59,847 ¤  - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  36,026  31,207 
ดอกเบ้ียรับ -  -  11  - 
รายจ่ายคา่เช่า -  -  729  729 
        
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน        
เงินปันผลจ่าย 33  -  -  - 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
เงินปันผลจ่าย 16,859  -  16,739  - 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 3,960  3,715  3,960  3,715 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 93  63  93  63 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 4,053  3,778  4,053  3,778 

 

  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น  
บริษทัยอ่ย -  -  9,031  8,171 

      ¤   
เงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 7) -  -  549,590  548,600 

      ¤   
เจ้าหนีห้มุนเวียนอื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  -  288 
 

 อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวาคม   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม       30 กนัยายน 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว 2562   2563  2562  เพิ่มขึ้น  ลดลง   2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  0.5  -  10,000  -  10,000 
สุทธิ     -      10,000 
 

สัญญาส าคัญที่ท ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัมีสัญญาท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
 

สัญญาบริหารจัดการ 
 

บริษทัมีสัญญาบริหารจดัการกบับริษทัย่อย โดยบริษทัจะให้บริการในดา้นการบริหารจดัการ การให้ค าปรึกษา และ
การให้บริการด้านอ่ืนๆ ซ่ึงค่าบริการจะเป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา สัญญาดังกล่าว มีระยะเวลา 1 ปี และ 
จะมีผลส้ินสุดในเดือนธันวาคม 2563 ทั้งน้ี หลงัจากวนัส้ินสุดสัญญาจะมีการต่ออายสุัญญาอตัโนมติัไปคราวละหน่ึง
ปี จนกวา่คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดยกเลิกสัญญา 
 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาเช่าอาคารส านักงานและบริการอุปกรณ์ส านักงาน 
 
บริษทัมีสัญญาเช่าอาคารส านกังานและบริการอุปกรณ์ส านกังานกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง โดยบริษทัย่อยดงักล่าวให้
เช่าอาคารส านกังานรวมทั้งบริการอุปกรณ์ส านกังานเพื่อใชเ้ป็นส านักงานประกอบธุรกิจแก่บริษทั ซ่ึงค่าบริการจะ
เป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 1 ปี และจะมีผลส้ินสุดในเดือนกนัยายน 2564 และสามารถ
ต่ออายไุดโ้ดยแจง้ความจ านงเป็นหนงัสือใหแ้ก่บริษทัยอ่ยดงักล่าวทราบไม่น้อยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัส้ินสุดสัญญา 
 
สัญญากู้เงินยืมระยะยาว 
 
บริษทัมีสัญญาให้กูย้มืเงินระยะยาวกบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงชนิดไม่มีหลกัประกนั โดยมีวงเงินให้กูย้ืมเป็นจ านวน 35 
ลา้นบาท เงินให้กูย้ืมน้ีมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.5 ต่อปี ซ่ึงมีก าหนดจ่ายช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน และ
ก าหนดจ่ายช าระเงินต้นภายในเดือนสิงหาคม 2568 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 บริษทัได้ให้กู้ยืมเงินระยะยาวกบั
บริษทัยอ่ยดงักล่าวแลว้จ านวน 10 ลา้นบาท  
 

5 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
กิจการอ่ืน ๆ  45,453  130,781  -  - 
รวม  45,453  130,781  -  - 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  (184)  -  -  - 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  -  (227)  -  - 
สุทธ ิ  45,269  130,554  -  - 

 
  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
กิจกำรอ่ืน ๆ        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 44,362  126,637  -  - 
เกินก าหนดช าระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 813  3,792  -  - 
3 - 6 เดือน 130  145  -  - 
6 - 12 เดือน 3  68  -  - 
มากกวา่ 12 เดือน 145  139  -  - 

 45,453  130,781  -  - 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (184)  -  -  - 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  (227)  -  - 
สุทธ ิ 45,269  130,554  -  - 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนัถึง 60 วนั 
 

6 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
รถยนต ์ 152,254  437,918  -  - 
อะไหล่รถยนตแ์ละอ่ืนๆ 32,782  39,333  -  - 
รวม 185,036  477,251  -  - 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (4,398)  (2,953)  -  - 
สุทธ ิ 180,638  474,298  -  - 

 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

 
บริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  ราคาทุน-สุทธิ 
 เงินปันผลรับส าหรับ 
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  30 กนัยายน 
  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทย่อยทางตรง                     

บริษทั ฮอนดา้มะลิวลัย ์
จ ากดั 

ตวัแทนจ าหน่าย
รถยนต ์อะไหล่
และศูนยบ์ริการ 

 
 

99 

  
 

99 

  
 

550,000 

  
 

550,000 

  
 

548,600 

  
 

548,600 

  
 

548,600 

  
 

548,600 

  
 

59,847 

  
 
- 

                     

บริษทั ออโตคลิกบาย
เอซีจี จ ากดั 

ศูนยบ์ริการ
รถยนตท์ัว่ไป
ประเภทเร่งด่วน 

 
 

99 

  
 
- 

  
 

1,000 

  
 
- 

  
 

990 

  
 
- 

  
 

990 

  
 
- 

  
 
- 

  
 
- 

รวม          549,590  548,600  549,590  548,600  59,847  - 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 
การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มี
ดงัน้ี 
 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด งบกำรเงินรวม 
   วันที่ 30 กันยายน 2563  2562 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 
การซ้ือและ 

การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
อาคารและส่วนปรับปรุง 3,257  -  42,689  (19) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 833  (35)  5,306  (64) 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 764  (107)  7,952  (105) 
ยานพาหนะ 3,081  (3,919)  21,720  (3,528) 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 2,969  (3,366)  49,644  (43,384) 
รวม 10,904  (7,427)  127,311  (47,100) 

 
การค า้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัมูลค่าตามบญัชีจ านวน 503.75 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 
509.83 ล้านบาท) ไดจ้ดจ านองไวเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและสินเช่ืออ่ืนจากธนาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 
 

  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน        
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 
 
- 

  
1 

  
               - 

  
               - 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 

 
250,000 

  
670,000 

  
- 

  
- 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 
   จำกสถำบันกำรเงิน 

 
250,000 

  
670,001 

  
- 

  
- 

        

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 
 

36,200 
  

30,000 
  

- 
  

- 
        

รวมส่วนที่หมุนเวียน 286,200  700,001  -  - 

        

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

 ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 
 

63,800 
  

12,500 
  

- 
  

- 
รวมส่วนไม่หมุนเวียน 63,800  12,500  -  - 

        

รวม 350,000  712,501  -  - 
        

 
 

 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และวนัท่ี 31
ธนัวาคม 2562 ไดด้งัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

  2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี   286,200  700,001  -  - 
ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  63,800  12,500  -  - 
รวม  350,000  712,501  -  - 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563  กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่งเป็นจ านวนเงินรวม 250
ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 670 ล้านบาท) โดยมีดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีร้อยละ 3.5 ต่อปี (31 ธันวาคม 2562: อัตรา
ดอกเบีย้ในอัตราดอกเบีย้เงินกู้ยืมขั้นต า่ (MLR) ลบร้อยละ 2 ต่อปี และอัตราคงท่ีร้อยละ 3.95 ต่อปี) 
 
เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2558 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเป็น
จ านวนเงิน 150 ลา้นบาท เงินกูย้ืมน้ีมีอตัราดอกเบ้ีย THBFIX บวกร้อยละ 1.62 ต่อปี และมีการก าหนดช าระคืนทุกๆ เดือน
เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 สัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวมีอายุ 5 ปี 6 เดือน ซ่ึงจะครบก าหนดช าระในเดือน
พฤษภาคม 2564 บริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงินต่างๆ 
และเง่ือนไขอ่ืนตามระบุไวใ้นสัญญา 
 
เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเป็น
จ านวนเงิน 80 ลา้นบาท บริษทัย่อยไดรั้บเงินกูด้งักล่าวในวนัท่ี 25 กนัยายน 2563 โดยมีดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบ
ร้อยละ 1 ต่อปี สัญญากูย้ืมเงินดงักล่าวมีอายุ 5 ปี ซ่ึงมีก าหนดช าระคืนเงินตน้เป็นงวดเดือนรวม 60 งวด เร่ิมตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2563 บริษทัย่อยดงักล่าวตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน
ต่างๆ และเง่ือนไขอ่ืนตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ถูกค ้าประกนัโดยกรรมการ และการจดจ านอง
ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษทั (31 ธันวาคม 2562: ถูกค า้ประกันโดยกรรมการ การจดจ านองท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง
และเงินฝากประจ าท่ีมีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ของกลุ่มบริษัท) โดยมีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยข์อง
กลุ่มบริษทัดงัน้ี 

  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  23,642  23,642  -  - 
ท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุง 8 503,747  509,835  -  - 
รวม  527,389  533,477  -  - 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 941 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2562: 601 ล้านบาท) 

 
10 ทุนเรือนหุ้น 
 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด มูลค่าหุน้  2563  2562 

   วันที่ 30 กันยายน ต่อหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม     
- หุน้สามญั 0.5  600,000  300,000  444,000  222,000 
ออกหุ้นใหม่ 0.5  -  -  156,000  78,000 
ณ วันที่ 30 กันยำยน          
-  หุ้นสำมัญ 0.5  600,000  300,000  600,000  300,000 

          

หุ้นที่ออกและช าระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม           
-  หุน้สามญั 0.5  600,000  300,000  444,000  222,000 
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 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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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 

 
11 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

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 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน  
 

ส าหรับงวดสามเดือน 

ส่วนงำนจ ำหน่ำย 
รถยนต์และ 

อุปกรณ์ตกแต่ง  

ส่วนงำนบริกำร 
ซ่อมบ ำรุงและ 
จ ำหน่ำยอะไหล่  รวม 

   ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 312,554  625,522  101,483  97,246      414,037  722,768 
รวมรำยได้ 312,554  625,522  101,483  97,246  414,037  722,768 

            
EBITDA ตามส่วนงาน 17,691  23,103  32,594  30,241  50,285  53,344 
ค่าเส่ือมราคาและ 
ค่าตดัจ าหน่าย         (11,610)  (8,005) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (5,119)  (7,263) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (1,731)  (2,098) 
ค่าใชจ่้ายด าเนินงานอ่ืน    
ท่ีไม่ไดปั้นส่วน         (25,243)  (28,127) 

ก ำไรส ำหรับงวด         6,582  7,851 

            
 

 
  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับงวดเก้าเดือน 

ส่วนงำนจ ำหน่ำย 
รถยนต์และ 

อุปกรณ์ตกแต่ง  

ส่วนงำนบริกำร 
ซ่อมบ ำรุงและ 
จ ำหน่ำยอะไหล่  รวม 

   ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,242,992  1,940,828  287,067  272,337  1,530,059  2,213,165 
รวมรำยได้ 1,242,992  1,940,828  287,067  272,337  1,530,059  2,213,165 
            

EBITDA ตามส่วนงาน 71,295  90,868  89,999  81,907  161,294  172,775 
ค่าเส่ือมราคาและ 
ค่าตดัจ าหน่าย         (32,241)  (22,403) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (21,238)  (21,070) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (6,870)  (9,893) 
ค่าใชจ่้ายด าเนินงานอ่ืน    
ท่ีไม่ไดปั้นส่วน         (76,189)  (80,583) 

ก ำไรส ำหรับงวด         24,756  38,826 
            

 

 

ส่วนงำนจ ำหน่ำย 
รถยนต์และ 

อุปกรณ์ตกแต่ง  

ส่วนงำนบริกำร 
ซ่อมบ ำรุงและ 
จ ำหน่ำยอะไหล่  รวม 

 
30 กนัยายน 

2563  
31 ธนัวาคม 

2562  
30 กนัยายน 

2563  
31 ธนัวาคม 

2562  
30 กนัยายน 

2563  
31 ธนัวาคม 

2562 
 (พันบาท) 
สินทรัพยส่์วนงาน 436,710  582,697  366,631  364,996  803,341  947,693 

หน้ีสินส่วนงาน 337,398  810,443  90,086  71,374  427,484  881,817 
 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น รายไดด้งักล่าวมีจงัหวะเวลาของการรับรู้รายไดจ้ากการโอนสินคา้
หรือบริการท่ีรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
 

  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การกระทบยอดสินทรัพย์และหน้ีสินของส่วนงานที่รายงาน  
 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์    
รวมสินทรัพยข์องส่วนงานท่ีรายงาน 803,341  947,693 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน 437,854  621,378 
สินทรัพย์รวม 1,241,195  1,569,071 

    

หนีสิ้น    
รวมหน้ีสินของส่วนงานท่ีรายงาน 427,484  881,817 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน 160,000  34,155 
หนีสิ้นรวม 587,484  915,972 

 
12 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 ค านวณจาก
ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแล้วระหว่างงวด  
แสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญั 
ของบริษทั (ขั้นพื้นฐาน) 

 
6,519 

  
7,772 

  
297 

  
159 

        

จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  
(ขั้นพื้นฐาน) 

 
600,000 

  
600,000 

  
600,000 

  
600,000 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 0.01  0.01  0.0005  0.0003 

        
        



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญั 
ของบริษทั (ขั้นพื้นฐาน) 

 
24,514 

  
38,447 

  
60,443 

  
871 

        

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ 1 มกราคม 600,000  444,000  600,000  444,000 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจ าหน่าย                  -  54,857  -  54,857 
จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  
(ขั้นพื้นฐาน) 

 
600,000 

  
498,857 

  
600,000 

  
498,857 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 0.04  0.08  0.10  0.002 
 

13 เงินปันผล 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันท่ี  7 เมษายน 2563 คณะกรรมการบริษัทมีอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล 
ระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 โดยเป็นการจ่ายจากก าไรสุทธิส าหรับปี 2562 และก าไรสะสมของ
บริษัทในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นจ านวนเงิน 24 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี  
5 พฤษภาคม 2563 

 

14 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัอื่นๆ        
ค าสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้ 119,945  27,392  -  - 
หนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 826  829  -  - 
หนงัสือค ้าประกนัส าหรับการซ้ือรถยนต ์        
   อะไหล่และ อุปกรณ์ตกแต่งภายใต ้
   เคร่ืองหมายการคา้ “ฮอนดา้” 

 
80,000 

  
80,000 

  
- 

  
- 

รวม 200,771  108,221  -  - 
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