
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
 และ  

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกัด (มหำชน) 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ออโตคอร์ป โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทั
ย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั ออโตคอร์ป โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ย 
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 งบก าไรขาดทุนรวมและ 
งบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ี
ส าคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน วรรค   
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจ้า 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐาน
เร่ืองความเป็นอิสระ ท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี (ประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณ
อ่ืน ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 



 
 

  2 

 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้
ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
มูลค่าของสินคา้คงเหลือ 
อา้งถึงหมายเหตุ 3(ฉ) และ 7 ของงบการเงินรวม  
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 
สินคา้คงเหลือหลกัของกลุ่มบริษทัเป็นสินคา้ประเภท
รถยนต์ ปริมาณการขายสินค้าของกลุ่มบริษทัขึ้นอยู ่
กบัอุปสงคข์องรถยนตแ์ต่ละรุ่นและอุปทานของบริษทั 
ผูผ้ลิตรถยนต์ เน่ืองจากความผนัผวนในปริมาณการ
ขายรถยนต์ ซ่ึงมีผลต่อราคาขายรถยนต์ในแต่ละ
ช่วงเวลา ท าใหผู้บ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการก าหนด
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยการ
พิจารณาจากการคาดการณ์การซ้ือขายในอนาคต
ประกอบกบัโปรแกรมการส่งเสริมการขายต่าง ๆ จาก
บริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัมีมูลค่าของ
สินคา้คงเหลือท่ีเป็นสาระส าคญั ดังนั้นขา้พเจ้าจึงถือ
เป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้มีดงัน้ี 
• การสอบถามผูบ้ริหารเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความเขา้ใจของ

นโยบายของกลุ่มบริษทัในการประมาณการมูลค่าสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ 

• การท าความเขา้ใจในลักษณะของระบบการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือ  

• การเขา้ร่วมสังเกตการณ์การตรวจนบัสินคา้คงเหลือ 
• การพิจารณาความเหมาะสมของการประมาณการใน

อดีต เพื่อเปรียบเทียบกับการประมาณการมูลค่าสุทธิ 
ท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน 

• การทดสอบการค านวณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บคืน 
• การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลใน 

งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
ข้อมูลอ่ืน  
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
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ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอให้ท าการแกไ้ข 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลมีหน้าท่ีในการก ากับดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ 
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ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัในงบการเ งินรวมและ          

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์            
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซง       
การควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่         
ถ้าขา้พเจ้าได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การ
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการ
น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

  



 
 

  5 

 
 
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจ้าเป็นผู ้ รับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระและการด าเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการ
ป้องกนัของขา้พเจา้ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือ
ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก
การส่ือสารดงักล่าว  
 
 

 
 

(บุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 7900 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
22 กุมภาพนัธ์ 2566 

2565 

 



บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 146,120,787 169,628,015 9,286,456 12,024,656

ลูกหน้ีการคา้ 6 31,464,077 45,382,459 -                       -                        

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4 11,673,654 9,099,692 10,674,368 5,290,609         

สินคา้คงเหลือ 7 129,218,056 140,956,485 -                       -                        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 1,911,140 895,860 1,851,817 846,197

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,058,261 6,272,245 1,818 36,349

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 325,445,975 372,234,756 21,814,459 18,197,811

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4, 8 -                       -                       549,590,000 549,590,000

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 4 -                       -                       35,000,000 35,000,000

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 9 148,521,134 69,596,683 -                       -                        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 625,417,308 707,186,726 -                       -                        

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 163,230,153 132,731,260 -                       -                        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,236,224 7,396,393 4,977,026 5,312,430         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7,784,399 5,083,007 834,162 488,487            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9,138,130 4,169,510 -                       -                        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 960,327,348 926,163,579 590,401,188 590,390,917

รวมสินทรัพย์ 1,285,773,323 1,298,398,335 612,215,647 608,588,728

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12, 22 280,000,000     300,000,000     -                       -                        

เจา้หน้ีการคา้ 22 60,794,823       85,823,654       -                       -                        

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 31,101,000       34,333,650       1,307,724         1,125,136         

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

     ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12, 22 16,200,000       16,200,000       -                       -                        

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึง

     ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11, 12, 22 6,195,119         3,777,262         -                       -                        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 6,202,793         2,647,881         -                       -                        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,162,510         2,509,120         504,021            400,765            

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 404,656,245     445,291,567     1,811,745         1,525,901         

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12, 22 27,350,000       43,550,000       -                       -                        

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 11, 12, 22 164,615,355     135,578,671     -                       -                        

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,395,443         1,506,718         -                       -                        

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

     ผลประโยชน์พนกังาน 5,750,384         5,192,218         4,170,811         2,442,435         

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 202,111,182     185,827,607     4,170,811         2,442,435         

รวมหนีสิ้น 606,767,427     631,119,174     5,982,556         3,968,336         

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บาท)

งบกำรเงินรวม

31 ธนัวาคม31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

     ทุนจดทะเบียน 13

     (หุ้นสามัญจ านวน 624,000,000 หุ้น ส าหรับ 31 ธันวาคม 2565

      และ 600,000,000 หุ้น ส าหรับ 31 ธันวาคม 2564 312,000,000     300,000,000     312,000,000     300,000,000      

      มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น)

     ทุนท่ีออกและช าระแลว้

     (หุ้นสามัญจ านวน 600,000,000 หุ้น มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 300,000,000     300,000,000     300,000,000     300,000,000      

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 15 137,109,509     137,109,509     137,109,509     137,109,509      

ส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสร้างธุรกิจ

     ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 15 130,891,299     130,891,299     -                       -                        

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 14 4,202,720         -                       4,202,720         -                        

ก าไรสะสม

     จดัสรรแลว้

         ทุนส ารองตามกฎหมาย 15 6,238,303         5,888,303         6,238,303         5,888,303         

     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 98,742,481       91,286,545       158,682,559     161,622,580      

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 677,184,312     665,175,656     606,233,091     604,620,392      

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 1,821,584         2,103,505         -                   -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 679,005,896     667,279,161     606,233,091     604,620,392      

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,285,773,323  1,298,398,335  612,215,647     608,588,728      

(บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุน

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 4, 16 1,728,513,025  1,663,534,815  56,836,515       49,462,247       

รายไดค้่านายหน้า 49,398,438       49,491,048       -                        -                        

รายไดเ้งินปันผล 4 -                        -                        7,979,636         -                        

รายไดอ่ื้น 4 16,094,004       14,917,279       946,367            987,167            

รวมรำยได้ 1,794,005,467  1,727,943,142  65,762,518       50,449,414       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 18 1,534,621,986  1,495,415,302  -                        -                        

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 18 57,512,820       53,356,079       -                        -                        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4, 18 153,145,694     122,800,688     58,847,672       47,684,488       

รวมค่ำใช้จ่ำย 1,745,280,500  1,671,572,069  58,847,672       47,684,488       

ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 48,724,967       56,371,073       6,914,846         2,764,926         

ตน้ทุนทางการเงิน 17,725,561       17,254,743       -                        -                        

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 30,999,406       39,116,330       6,914,846         2,764,926         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 15,457,273       10,894,755       472,397            558,758            
ก ำไรส ำหรับปี 15,542,133       28,221,575       6,442,449         2,206,168         

กำรแบ่งปันก ำไร

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 15,805,992       27,960,051       6,442,449         2,206,168         

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (263,859)           261,524            -                    -                        
ก ำไรส ำหรับปี 15,542,133       28,221,575       6,442,449         2,206,168         

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 20 0.03 0.05 0.01 0.004

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(บาท)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

2565 2564 2565 2564

ก ำไรส ำหรับปี 15,542,133       28,221,575       6,442,449         2,206,168         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

    ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของ

    ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ (22,216)             252,811            (1,315,609)        252,811            

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดั

    ประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุน

    ในภายหลงั 4,443                (50,562)             263,122            (50,562)             

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี

    - สุทธิจำกภำษี (17,773)             202,249            (1,052,487)        202,249            
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 15,524,360       28,423,824       5,389,962         2,408,417         

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 15,785,919       28,162,300       5,389,962         2,408,417         

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (261,559)           261,524            -                        -                        
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 15,524,360       28,423,824       5,389,962         2,408,417         

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินทนุจากการ
ทนุเรือนหุ้น ส่วนเกิน จดัโครงสร้างธุรกิจ รวมส่วนของ
ท่ีออกและ มลูคา่ ภายใตก้ารควบคุม ทนุส ารอง ผูถื้อหุ้นของ ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั เดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่ อ านาจควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 300,000,000    137,109,509    130,891,299     5,768,303      87,244,245       661,013,356    1,841,981         662,855,337     

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 21 -                      -                      -                        -                     (24,000,000)      (24,000,000)     -                        (24,000,000)      

รวมเงินทุนที่ได้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                      -                      -                        -                     (24,000,000)      (24,000,000)     -                        (24,000,000)      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
ก าไร -                      -                      -                        -                     27,960,051       27,960,051      261,524            28,221,575       
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                      -                      -                        -                     202,249            202,249           -                        202,249            

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                      -                      -                        -                     28,162,300       28,162,300      261,524            28,423,824       

โอนไปส ารองตามกฎหมาย 15 -                      -                      -                        120,000         (120,000)           -                       -                        -                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 300,000,000    137,109,509    130,891,299     5,888,303      91,286,545       665,175,656    2,103,505         667,279,161     

งบกำรเงินรวม

ก าไรสะสม

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินทุนจากการ
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน จดัโครงสร้างธุรกิจ ใบส าคญั รวมส่วนของ
ท่ีออกและ มูลค่า ภายใตก้ารควบคุม แสดงสิทธิ ทุนส ารอง ผูถื้อหุ้นของ ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั เดียวกนั ท่ีจะซ้ือหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่ อ านาจควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2565 300,000,000    137,109,509    130,891,299     -                     5,888,303         91,286,545      665,175,656     2,103,505         667,279,161   

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 14 -                      -                      -                       4,202,720      -                       -                      4,202,720         -                       4,202,720       
เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 21 -                      -                      -                       -                     -                       (7,979,983)       (7,979,983)        (20,362)             (8,000,345)     

รวมเงินทุนที่ได้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                      -                      -                       4,202,720      -                       (7,979,983)       (3,777,263)        (20,362)             (3,797,625)     

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

ก าไร -                      -                      -                       -                     -                       15,805,992      15,805,992       (263,859)           15,542,133     
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                      -                      -                       -                     -                       (20,073)            (20,073)             2,300                (17,773)          

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                      -                      -                       -                     -                       15,785,919      15,785,919       (261,559)           15,524,360     

โอนไปส ารองตามกฎหมาย 15 -                      -                      -                       -                     350,000            (350,000)          -                   -                       -                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2565 300,000,000    137,109,509    130,891,299     4,202,720      6,238,303         98,742,481      677,184,312     1,821,584         679,005,896   

(บาท)

งบกำรเงินรวม

ก าไรสะสม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
12



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน ทนุส ารอง รวมส่วนของ
หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 300,000,000           137,109,509           5,768,303                 183,334,163        626,211,975           

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 21 -                              -                              -                               (24,000,000)         (24,000,000)            
รวมเงนิทุนที่ได้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                              -                              -                               (24,000,000)         (24,000,000)            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

ก าไร -                              -                              -                               2,206,168            2,206,168               
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                              -                              -                               202,249               202,249                  

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                              -                              -                               2,408,417            2,408,417               

โอนไปส ารองตามกฎหมาย 15 -                              -                              120,000                    (120,000)              -                              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 300,000,000           137,109,509           5,888,303                 161,622,580        604,620,392           

(บาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกิน ใบส าคญัแสดง ทุนส ารอง รวมส่วนของ
หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2565 300,000,000           137,109,509           -                               5,888,303            161,622,580           604,620,392       

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 14 -                             -                             4,202,720                -                           -                             4,202,720
เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 21 -                             -                             -                               -                           (7,979,983)             (7,979,983)

รวมเงนิทุนทีไ่ด้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                             -                             4,202,720                -                           (7,979,983)             (3,777,263)         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

ก าไร -                             -                             -                               -                           6,442,449               6,442,449
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                             -                             -                               -                           (1,052,487)             (1,052,487)

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                             -                             -                               -                           5,389,962               5,389,962           

โอนไปส ารองตามกฎหมาย 15 -                             -                             -                               350,000               (350,000)                -                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2565 300,000,000           137,109,509           4,202,720                6,238,303            158,682,559           606,233,091       

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรส าหรับปี 15,542,133         28,221,575         6,442,449           2,206,168           
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15,457,273         10,894,755         472,397              558,758              
ตน้ทุนทางการเงิน 17,725,561         17,254,743         -                          -                          
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 51,331,708         40,636,509         741,867              590,579              
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
   ผลประโยชน์พนกังาน 535,950              657,858              412,767              374,690              
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 2,721,847           -                          -                          -                          
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้คงเหลือ 540,615              1,642,791           -                          -                          
ก าไรจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (3,859,896)          (5,341,552)          -                          -                          
ก าไรจากการยกเลิกสญัญาเช่า (1,571,093)          -                          -                          -                          
เงินปันผลรับ -                          -                          (7,979,636)          -                          
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 4,202,720           -                          4,202,720           -                          
ดอกเบ้ียรับ (183,066)             (111,949)             (536,851)             (481,908)             

102,443,752       93,854,730         3,755,713           3,248,287           
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ 11,196,535         1,403,300           -                          -                          
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (2,312,188)          (2,434,515)          (5,383,759)          (293,536)             
สินคา้คงเหลือ 11,197,814         97,476,004         -                          -                          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,213,984           (2,824,886)          34,531                6,192                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (4,968,620)          (1,729,646)          -                          -                          
เจา้หน้ีการคา้ (25,028,831)        (21,369,356)        -                          -                          
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 746,982              2,487,179           181,074              296,171              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,653,390           1,262,637           103,256              16,382                
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การด าเนินงาน 96,142,818         168,125,447       (1,309,185)          3,273,496           
ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) (15,614,590)        (11,019,017)        (1,560,570)          732,682              
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 80,528,228         157,106,430       (2,869,755)          4,006,178           

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

(บาท) 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (57,854,956)        (71,271,400)        -                          -                          
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 22,010,798         14,706,007         -                          -                          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (590,109)             (1,837,330)          (406,463)             (1,676,530)          
เงินสดจ่ายเพ่ือให้เงินกูย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                          -                          -                          (25,000,000)        
เงินปันผลรับ -                          -                          7,979,636           -                          
ดอกเบ้ียรับ 183,066              111,949              536,851              467,589              
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (36,251,201)        (58,290,774)        8,110,024           (26,208,941)        

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 1,420,000,000    1,350,000,000    -                          -                          
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (1,456,200,000)   (1,398,700,000)   -                          -                          
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (12,545,334)        (6,451,974)          -                          -                          
เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั (7,978,469)          (23,999,010)        (7,978,469)          (23,999,010)        
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (20,362)               -                          -                          -                          
ดอกเบ้ียจ่าย (11,040,090)        (12,576,632)        -                          -                          
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (67,784,255)        (91,727,616)        (7,978,469)          (23,999,010)        

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (23,507,228)        7,088,040           (2,738,200)          (46,201,773)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 169,628,015       162,539,975       12,024,656         58,226,429         
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัที ่31 ธันวำคม 5 146,120,787       169,628,015       9,286,456           12,024,656         

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีจากการซ้ืออุปกรณ์ 3,626,030           7,607,175           -                          -                          
โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 78,924,451         -                          -                          -                          

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

(บาท) 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
16
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2565 

หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6  ลูกหน้ีการคา้ 
7  สินคา้คงเหลือ 
8  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
9  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
10  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
11  สัญญาเช่า 
12  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
13  ทุนเรือนหุน้ 
14  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 
15  ส่วนเกินทุนและส ารองตามกฎหมาย 
16  ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
17  ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
18  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
19  ภาษีเงินได ้
20  ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
21  เงินปันผล 
22  เคร่ืองมือทางการเงิน 
23  การบริหารจดัการทุน 
24  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
25  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2566 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั ออโตคอร์ป โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกบั
ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 ต่อมาบริษทัไดย้ื่นขอให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET) พิจารณาอนุมัติให้หลักทรัพย์ของบริษัทซ้ือขายใน SET และได้รับอนุมัติการซ้ือขายหลักทรัพย์  
จดทะเบียนใน SET ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนของบริษทัตั้งอยู่เลขท่ี 1111 หมู่ 1 
ถนนมะลิวลัย ์ต าบลบา้นทุ่ม อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ประเทศไทย กลุ่มบริษทัมีส านกังานสาขา 16 แห่ง
ท่ีกรุงเทพมหานคร จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัสุรินทร์ จงัหวดับุรีรัมย ์จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดักระบ่ี จงัหวดัเชียงใหม่ 
จงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดันนทบุรี ประเทศไทย 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีคือ ครอบครัวรังคกูลนุวฒัน์ 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการลงทุนในกิจการจ าหน่ายรถยนต์และอะไหล่ และศูนยบ์ริการ โดยรายละเอียด
ของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 8 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 
งบการเงินน้ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง  
งบการเงินน้ีน าเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษทั นโยบายการบญัชีท่ีเปิดเผยใน
หมายเหตุขอ้ 3 ไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชว้ิจารณญาณ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั  ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดขึ้น
จริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวน
อยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 
 
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน  
 
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันบนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนได้เสีย โดยวิธีการ
ดงักล่าวผูซ้ื้อตอ้งรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธุรกิจท่ีถูกซ้ือดว้ยมูลค่าตามบญัชีของธุรกิจดงักล่าวตามงบการเงิน
รวมของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด ณ วนัท่ีเกิดรายการ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของธุรกิจท่ีถูกน ามา
รวมดงักล่าวกบัค่าตอบแทนท่ีจ่ายรับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัใน
ส่วนของผูถื้อหุ้น รายการส่วนเกินหรือส่วนขาดจะถูกโอนไปยงัก าไรสะสมเม่ือมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจท่ีซ้ือ
ดงักล่าวไป  
 
ผลการด าเนินงานของธุรกิจท่ีถูกซ้ือจะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผูซ้ื้อนับตั้ งแต่วนัท่ีต้นงวดของงบการเงิน
เปรียบเทียบหรือวนัท่ีธุรกิจเหล่านั้นอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า จนถึงวนัท่ีการ
ควบคุมส้ินสุด 
 
บริษัทย่อย    
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบั
แต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุม  ผลต่าง
ระหว่างส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีการปรับปรุงแล้วและมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ีจ่ายจากการ
ไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมโดยอ านาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลงรับรู้เป็นทุนอ่ืนในส่วนของเจา้ของ 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม 
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(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า  เงินปันผล
รับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลกรณี ท่ีบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนบางส่วนตน้ทุน
เงินลงทุนค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

(ค) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
(ค.1) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า 
 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 3 (จ))) รับรู้รายการ
เม่ือเร่ิมแรกเม่ือบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น และวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วย
มูลค่ายุติธรรม ทั้งน้ีสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุนจะรวมหรือหกัตน้ทุนการท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าดว้ย 

 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่ 
กลุ่มบริษทัมีการเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีได้รับผลกระทบทั้ งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็นต้นไปนับจากวันท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงการจดัประเภท 

 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
ดอกเบ้ียจ่าย ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน และก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจาก
บญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธี
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจ าหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น รายไดด้อกเบ้ีย ก าไร
และขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดั
รายการออกจากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
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(ค.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ 
 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจาก
สินทรัพยท์างการเงินหมดอายหุรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียง
และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้ งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรือในกรณีท่ี 
กลุ่มบริษทัไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ได้
คงไวซ่ึ้งการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน 

 
กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือ
หมดอายุ กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแส 
เงินสดจากการเปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมท่ีสะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้ 

 
ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือตอ้งจ่าย รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวน
สุทธิก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ีจะ
ช าระดว้ยจ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 

 
(ค.3) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากลูกหนีก้ารค้า 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วย 
ราคาทุนตดัจ าหน่าย และวงเงินใหสิ้นเช่ือท่ีอนุมติัซ่ึงไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 
กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 
เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การ
รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อ
ผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสัญญา 

 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนัก
โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกบัประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงค านวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของ
จ านวนเงินท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน 
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กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญัหากเกินก าหนด
ช าระมากกว่า 30 วนั มีการเปล่ียนแปลงของอันดับความน่าเช่ือถือท่ีลดระดับลงอย่างมีนัยส าคัญ  มีการ
ด าเนินงานท่ีถดถอยอย่างมีนัยส าคญัของลูกหน้ี หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถ
ของลูกหน้ีในการจ่ายช าระภาระผกูพนัใหก้บักลุ่มบริษทั 

 
กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเม่ือ 
- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายช าระภาระผกูพนัดา้นเครดิตใหแ้ก่กลุ่มบริษทัไดเ้ตม็จ านวน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิ

ในการไล่เบ้ีย เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  
- สินทรัพยท์างการเงินคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั 

 
(ค.4) การตัดจ าหน่าย 
 

มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจ าหน่ายแลว้ จะรับรู้
เป็นการกลบัรายการการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 

 
(ค.5) ดอกเบีย้ 
 

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ในการค านวณดอกเบ้ียรับและ
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะน ามาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการ
ดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน 

 

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ
คล่องสูงซ่ึงมีระยะเวลาครบก าหนดไม่เกินสามเดือนนบัแต่วนัท่ีไดม้าเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด  เงินเบิกเกินบญัชี
ธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
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(จ) ลูกหน้ีการค้า 
 

ลูกหน้ีการคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา ลูกหน้ีการคา้วดั
มูลค่าดว้ยราคาของรายการหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดขึ้น 
 

กลุ่มบริษทัประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสัญญา ซ่ึงประมาณการโดยใชต้ารางการตั้ง
ส ารองเพื่อหาอตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหน้ีตามความเส่ียงด้าน
เครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกนัและตามระยะเวลาท่ีเกินก าหนดช าระ โดยน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุง
ปัจจยัท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้น ๆ ตลอดจนการประเมินขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูล
คาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
 

(ฉ) สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 

ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใชวิ้ธีดงัต่อไปน้ี 
 

รถยนต ์ - ราคาทุนของแต่ละรายการท่ีซ้ือมา (วิธีราคาเจาะจง)  
อะไหล่รถยนตแ์ละอ่ืน ๆ - เขา้ก่อนออกก่อน 
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินคา้คงเหลือ ทั้งน้ีมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณ
ราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นโดยประมาณในการขาย 
 

(ช) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ตน้ทุนรวม
ค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  ต้นทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเองรวมถึง
ตน้ทุนการกูย้มื 
 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน 
 

ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน 
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(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกับการได้มาของสินทรัพย ์ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเองรวมถึงตน้ทุนการกูย้มืและตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์ส าหรับ
เคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซ่ึงไม่สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่า
ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 

ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
เม่ือกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้นและสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้น
ไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าในการ
ซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของ
สินทรัพย ์และรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่ง
การก่อสร้าง   
 

ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

อาคารและส่วนปรับปรุง 5 - 40 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 3 - 5 ปี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 

(ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  รายจ่ายภายหลงัการ
รับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวิธี
เส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
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ประมาณการระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 
 
ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 3 - 10 ปี 
 

(ญ) สัญญาเช่า 
 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า เม่ือสัญญานั้นให้
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุส าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
 
ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตาม
สัญญาใหก้บัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยมี์มูลค่าต ่าหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  และปรับปรุงเม่ือมี
การวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือ
เร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยเงินจ่ายล่วงหน้ารวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรก ประมาณการตน้ทุน
ในการบูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ ค่าเส่ือมราคารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนับ
จากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายสุัญญาเช่า 
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งน้ีกลุ่มบริษทั
ใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั กลุ่มบริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ีย
เงินกู้ยืมส่วนเพิ่มโดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้ปรับปรุงบางส่วน
เพื่อใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูก
วดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลด
มูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ 
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(ฎ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่  
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือมูลค่าตามบัญชีหรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการ
ขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย์  ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บ
ในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พื่อให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินได้
ในตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด
รับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ี
สินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ี
ใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย  เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบันทึก
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฏ) ผลประโยชน์ของพนักงาน  
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
พนกังานในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ  
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณจากการประมาณผลประโยชน์ใน
อนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแส
เงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัซ่ึงจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นประจ าทุกปี โดยวิธีคิดลด
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ 
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ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกันภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที  กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ  ตน้ปี 
โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการ
จ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึ้น 
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดขึ้นก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก
ขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ต้นทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง หาก
ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะถูก
คิดลดกระแสเงินสด 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนักงานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

(ฐ) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
มูลค่ายติุธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิแก่พนกังาน (ช าระดว้ยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อม ๆ ไปกบั
การเพิ่มขึ้นในส่วนของผูถื้อหุน้ ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข  จ านวนท่ีรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายจะถูกปรับปรุงเพื่อให้สะทอ้นถึงจ านวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริงซ่ึงเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งและ
เง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีเดิมเคยรับรู้ตามจ านวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีเขา้เง่ือนไข
การใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งและเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ณ วนัท่ีไดรั้บสิทธิ  ส าหรับเง่ือนไข
การไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัท่ีให้สิทธิจะถูกวดัค่า
เพื่อใหส้ะทอ้นถึงเง่ือนไขนั้นและไม่มีการปรับปรุงส าหรับผลต่างระหวา่งจ านวนท่ีคาดไวก้บัผลท่ีเกิดขึ้นจริง 
 
 
 
 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 

 

 28 

มูลค่ายุติธรรมของจ านวนท่ีจ่ายให้แก่พนกังานจากราคาหุ้นท่ีเพิ่มขึ้นท่ีช าระดว้ยเงินสดรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อมๆ ไป
กบัการเพิ่มขึ้นในส่วนของหน้ีสิน ตลอดระยะเวลาท่ีพนักงานมีสิทธิไดรั้บช าระอย่างไม่มีเง่ือนไข หน้ีสินถูกวดัมูลค่า
ใหม่ทุกๆ วนัท่ีในรายงานและวนัท่ีจ่ายช าระ การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
พนกังาน ในก าไรหรือขาดทุน 

 

(ฑ) ประมาณการหน้ีสิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้น
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึง
ภาษีเงินได ้เพื่อใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
 

(ฒ) การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพ
ปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีใหป้ระโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ท่ีกลุ่ม
บริษทัสามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่สามารถ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั 
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินกลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี 
 
- ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
- ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจาก
ราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึ้น 
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หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย กลุ่มบริษทัวดัมูลค่า
สินทรัพยแ์ละสถานะการเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคา
เสนอขาย 
 
หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการท า
รายการ เช่น มูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนท่ีให้หรือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือ
ทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการ ท าใหเ้คร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่า
เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของ
การท ารายการและรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่มูลค่ายุติธรรมท่ีไดม้าถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรม
อยู่ในระดบัท่ี 3 ผลต่างดงักล่าวจะรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑ์ท่ีเหมาะสม
ตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินหรือจนกว่ามูลค่ายุติธรรมมีการโอนเปล่ียนล าดบัชั้นหรือเม่ือรายการดงักล่าว
ส้ินสุดลง 

 
(ณ) รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 

 
รายได้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการด้วยจ านวนเงินท่ีสะท้อนถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทั  
คาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขาย
อ่ืนๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดตามปริมาณ  
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้ ณ วนัท่ีมีการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ ส าหรับสัญญาท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ 
รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอย่างมีนยัส าคัญ
ของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ยประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลใน
อดีต 
 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 
ส าหรับสัญญาท่ีมีการรวมการขายสินคา้และบริการเขา้ดว้ยกัน กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้และการ
ใหบ้ริการแยกจากกนั หากสามารถแยกสินคา้หรือบริการดงักล่าวออกจากกนัไดแ้ละลูกคา้ไดรั้บประโยชน์จากสินคา้
หรือบริการนั้นหรือมีการให้บริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานท่ีแตกต่างกนั ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะ
ถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และบริการนั้นๆ 
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รายได้ค่านายหน้า 
 
ส าหรับสัญญาท่ีกลุ่มบริษทัด าเนินการจัดหาสินคา้หรือบริการแทนลูกคา้และไม่มีอ านาจควบคุมในสินค้าหรือ
บริการดงักล่าวก่อนท่ีผูข้ายหรือผูใ้ห้บริการหลกัจะโอนสินคา้หรือบริการนั้นให้กบัลูกคา้ กลุ่มบริษทัด าเนินการใน
ลกัษณะการเป็นตวัแทนและรับรู้ผลตอบแทนสุทธิของสัญญาดงักล่าวเป็นรายไดค้่านายหน้าเม่ือภาระผูกพนัในการ
จดัหาสินคา้หรือบริการท่ีก าหนดไวเ้สร็จส้ิน 
 

(ด) ภาษีเงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีซ่ึงรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุนเวน้แต่รายการท่ีรับรู้โดยตรงในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนับนัทึกโดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีต้องเสียภาษี  โดยใช้อตัราภาษีท่ี
ประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราว ส าหรับการรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการ
นั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยหาก
เป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดวา่จะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ทั้งน้ี สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวด
ปัจจุบนัจะหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดังกล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
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(ต) ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวั
เฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี 
 

(ถ) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพล
อยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือบุคคลหรือกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือ
กิจการนั้น 
 

(ท) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน
ของกลุ่มบริษทั) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

4 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยและบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหว่างกนัท่ีมีนยัส าคญักบักลุ่ม
บริษทัในระหวา่งปีมีดงัต่อไปน้ี 

 

 ประเทศที่จัดตั้ง/  
ช่ือกิจกำร สัญชำติ ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจ และความรับผิดชอบการ 

  

   วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของ 
   กิจการไม่วา่ทางตรง หรือทางออ้ม ทั้งน้ีรวมถึง 
   คณะกรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่วา่จะท า 
   หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

บริษทั ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นร้อยละ 99 
       และมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ออโตคลิกบายเอซีจี จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นร้อยละ 99 
     และมีกรรมการร่วมกนั 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือ 
   กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 
งบกำรเงินรวม 

  
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย      ¤   
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  56,837 ¤  49,462 
ดอกเบ้ียรับ -  -  525 ¤  465 
เงินปันผลรับ -  -  7,980 ¤  - 
ค่าเช่าและบริการ -  -  1,968 ¤  1,719 
      ¤   

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน      ¤   
เงินปันผลจ่าย 4  -  - ¤  - 
      ¤   

ผู้บริหำรส ำคัญ      ¤   
เงินปันผลจ่าย 5,604  16,762  5,588 ¤  16,762 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,836  7,200  7,836  7,200 
     ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 198  193  198  193 
     รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 8,034  7,393  8,034  7,393 

 

ยอดคงเหลอืกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่วข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น  
บริษทัยอ่ย -  -  10,064  4,718 

        

เงินให้กู้ยืมระยะยาว        

บริษทัยอ่ย -  -  35,000  35,000 
        

เงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 8) -  -  549,590  549,590 

 
 
 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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สัญญาส าคัญที่ท ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีสัญญาท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
 

สัญญาบริหารจัดการ 
 
บริษทัมีสัญญาบริหารจัดการกับบริษัทย่อยหลายแห่ง โดยบริษทัจะให้บริการในด้านการบริหารจัดการ การให้
ค าปรึกษา และการให้บริการดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงค่าบริการจะเป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 1 ปี 
และหลงัจากวนัส้ินสุดสัญญาจะมีการต่ออายุสัญญาอตัโนมติัไปคราวละหน่ึงปี จนกว่าคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด
ยกเลิกสัญญา 
 

สัญญาเช่าอาคารส านักงานและบริการอุปกรณ์ส านักงาน 
 
บริษทัมีสัญญาเช่าอาคารส านกังานและบริการอุปกรณ์ส านกังานกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง โดยบริษทัย่อยดงักล่าวให้
เช่าอาคารส านกังานรวมทั้งบริการอุปกรณ์ส านกังานเพื่อใชเ้ป็นส านกังานประกอบธุรกิจแก่บริษทั ซ่ึงค่าบริการจะ
เป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุได้โดยแจ้งความจ านงเป็น
หนงัสือใหแ้ก่บริษทัยอ่ยดงักล่าวทราบไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัส้ินสุดสัญญา 
 

สัญญาให้กู้เงินยืมระยะยาว 
 
เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2563 บริษทัไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมเงินระยะยาวกับบริษทัย่อยแห่งหน่ึงชนิดไม่มีหลกัประกัน  
โดยมีวงเงินให้กูย้ืมเป็นจ านวน 35 ลา้นบาท เงินให้กูย้ืมน้ีมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.5 ต่อปี ซ่ึงมีก าหนดจ่าย
ช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน และก าหนดจ่ายช าระเงินตน้เม่ือทวงถาม ภายในเดือนสิงหาคม 2568 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
16 สิงหาคม 2564 บริษทัไดท้ าบนัทึกแนบทา้ยสัญญา เพื่อเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเป็นร้อยละ 1.5 ต่อปี ซ่ึงมีผล
ยอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ีท าสัญญา 
 

  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 274  358  7  7 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 446  18,961  50  14 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 145,100  146,625  9,229  12,004 
เช็คในมือ 301  3,684  -  - 
รวม 146,121  169,628  9,286  12,025 

 
6 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2565  2564  2565  2564 
  (พันบาท) 
กิจกำรอ่ืน ๆ         
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  31,019  43,659  -  - 
เกินก าหนดช าระ         

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  417  986  -  - 
3 - 6 เดือน  11  832  -  - 
6 - 12 เดือน  688  7  -  - 
มากกวา่ 12 เดือน  2,371  217  -  - 

รวม  34,506  45,701  -  - 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต         
         ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  (3,042)  (319)  -  - 
สุทธ ิ  31,464  45,382  -  - 

 
 
 
 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
วนัท่ี 1 มกราคม 319  319  -  - 
เพิ่มขึ้น 2,723  -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 3,042  319  -  - 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนัถึง 60 วนั 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงดา้นเครดิตเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 22 
 

7 สินค้ำคงเหลือ 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
รถยนต ์ 83,413  107,589  -  - 
อะไหล่รถยนตแ์ละอ่ืนๆ 52,774  39,796  -  - 
รวม 136,187  147,385  -  - 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (6,969)  (6,429)  -  - 
สุทธ ิ 129,218  140,956  -  - 

 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึก 
   รวมในบญัชีตน้ทุนขาย 

       

-  ตน้ทุนขาย 1,421,975  1,411,054  -  - 
-  การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิ 

ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
 

540 
  

1,643 
  

- 
  

- 
สุทธ ิ 1,422,515  1,412,697  -  - 

 
  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 549,590  549,590 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 549,590  549,590 

 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

 
บริษทัยอ่ยทั้งหมดจดทะเบียนและด าเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  ราคาทุน-สุทธิ 
 

เงินปันผลรับส าหรับปี 
  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
  (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 

  
 

7,980 

  
 
- 

บริษทั ออโตคลิกบายเอซีจี 
จ ากดั 

ศูนยบ์ริการ 
   รถยนตท์ัว่ไป 
   ประเภทเร่งด่วน 

 
 

99 

  
 

99 

  
 

1,000 

  
 

1,000 

  
 

990 

  
 

990 

  
 

990 

  
 

990 

  
 
- 

  
 
- 

รวม          549,590  549,590  549,590  549,590  7,980  - 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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9 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 

 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน  
อาคารและส่วน

ปรับปรุง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 69,597  -  69,597 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 1 มกรำคม 2565 69,597  -  69,597 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 35,955  60,673  96,628 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565 105,552  60,673  166,225 
      

ค่าเส่ือมราคา      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 1 มกรำคม 2565 -  -  - 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  17,704  17,704 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565 -  17,704  17,704 
      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 69,597  -  69,597 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565 105,552  42,969  148,521 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ย ท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้างหลายแห่งท่ีบริษทัยอ่ยยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงค์
ของการใช ้      
 

มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 จ านวน 265.08 ลา้นบาท (2564: 156.22 
ล้านบาท) ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีมูลค่าตลาดส าหรับการใช้ประโยชน์ปัจจุบนั มูลค่า
ยติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนทั้งหมดถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 
 

การค า้ประกัน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทัมูลค่าตามบญัชีจ านวน 58.97 ลา้นบาท
(2564: 23.64 ล้านบาท) ไดจ้ดจ านองไวเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั
การเงินใหก้บับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 12) 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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10 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

  
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง 

  
เคร่ืองมือและ 
อุปกรณ์ 

 เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง
และเคร่ืองใช้
ส านกังาน 

  
 

ยานพาหนะ 

  
สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้างและติดตั้ง 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 283,266  436,689  57,375  35,872  49,786  4,912  867,900 
เพิ่มขึ้น -  271  12,232  3,507  19,414  42,450  77,874 
โอน -  34,185  166  3,368  -  (37,719)  - 
จ าหน่าย -  -     (618)  (903)  (17,716)  (39)  (19,276) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 1 มกรำคม 2565 283,266  471,145  69,155  41,844  51,484  9,604  926,498 
เพิ่มขึ้น -  35  14,320  5,185  -  34,322  53,862 
โอน -  35,435  298  1,570  -  (37,303)  - 
โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (35,955)  (60,673)  -  -  -  -  (96,628) 
จ าหน่าย -  (2,677)  (719)  (1,611)  (23,718)  (1,287)  (30,012) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565 247,311  443,265  83,054  46,988  27,766  5,336  853,720 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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 งบกำรเงินรวม 

 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง 

ท่ีดิน  
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง  
เคร่ืองมือและ 
อุปกรณ์  

เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง
และเคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้างและติดตั้ง 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคา  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 116  112,656  35,715  24,991  22,489  -  195,967 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 57  16,261  4,678  4,328  7,931  -  33,255 
จ าหน่าย -  -  (539)  (848)  (8,524)  -  (9,911) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 1 มกรำคม 2565 173  128,917  39,854  28,471  21,896  -  219,311 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 57  20,803  6,878  5,464  5,365  -  38,567 
หกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารท่ีโอน 
ไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  (17,703)  -  -  -  - 

 

(17,703) 
จ าหน่าย -  (1,537)  (680)  (1,546)  (8,109)  -  (11,872) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565 230  130,480  46,052  32,389  19,152  -  228,303 

            
  

มูลค่าสุทธิทางบัญชี              
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 283,093  342,228  29,301  13,373  29,588  9,604  707,187 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565 247,081  312,785  37,002  14,599  8,614  5,336  625,417 
 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
 

  41 

ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดค้ิดค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวน
แลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 มีจ านวน 94.04 ลา้นบาท (2564: 94.37 ล้านบาท) 
 
การค า้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัมูลค่าตามบญัชีจ านวน 288.15 ลา้นบาท (2564: 494.21 ล้านบาท) 
ไดจ้ดจ านองไวเ้ป็นหลกัประกนัเงินเกินบญัชีธนาคารและสินเช่ืออ่ืนจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 12) 
 

11 สัญญำเช่ำ 
 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
ท่ีดิน 163,230  132,731  -  - 
รวม 163,230  132,731  -  - 
 
ในปี 2565 สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 48.75 ลา้นบาท (2564: 31.56 ล้านบาท) 
 
กลุ่มบริษทัเช่าท่ีดินหลายแห่งเป็นระยะเวลา 6 - 33 ปี โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าเม่ือส้ินสุดอายุสัญญา ค่าเช่า
ก าหนดช าระเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 
สิทธิเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่า 
 
กลุ่มบริษทัมีสิทธิเลือกขยายอายุสัญญาเช่าท่ีดินส าหรับบางสัญญาภายใน 30 วนัก่อนส้ินสุดระยะเวลาเช่า ซ่ึงกลุ่ม
บริษทัจะประเมินตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่ามีผลวา่มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิในการขยายอายสุัญญา
เช่าหรือไม่และจะทบทวนการประเมินดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ 
 
 
 
 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน          
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้        
- ท่ีดิน 11,014  6,067  -  - 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 6,685  4,675  -  - 
ค่าเช่าจ่ายสัญญาเช่าระยะสั้น 162  3  -  - 
ค่าใชจ่้ายสัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 888  706  -  - 

 

ในปี 2565 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัมีจ านวน 12.55 ลา้นบาท (2564: 6.45 ล้านบาท) 
 

12 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2565  2564  2565  2564 

  (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน         
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 
  

280,000 
  

300,000 
  

- 
  

- 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 
  

16,200 
  

16,200 
  

- 
  

- 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง 
   ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

  
6,195 

  
3,777 

  
- 

  
- 

รวมส่วนที่หมุนเวียน  302,395  319,977  -  - 
         

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน         
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

 ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 
  

27,350 
  

43,550 
  

- 
  

- 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  164,615  135,579  -  - 
รวมส่วนที่ไม่หมุนเวียน  191,965  179,129  -  - 

         

รวม  494,360  499,106  -  - 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้ นกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงินรวม  
280 ลา้นบาท (2564: 300 ล้านบาท) โดยมีดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีร้อยละ 3.10 ต่อปี (2564: อัตราดอกเบีย้ในอัตราคงท่ีร้อยละ 
2.35 ต่อปี) 
 

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 บริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงินต่างๆ 
และเง่ือนไขอ่ืนตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ถูกค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง
ของกลุ่มบริษทั (2564: ถูกค า้ประกันโดยกรรมการ การจดจ านองท่ีดินส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษัท) 
 

สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันหนี้สิน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
หมายเหตุ 2565  2564  2565  2564 

  (พันบาท) 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 9 58,967  23,642  -  - 
ท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุง 10 288,151  494,208  -  - 
รวม  347,118  517,850  -  - 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 461 ลา้นบาท (2564: 891 ล้าน
บาท) 
 

13 ทุนเรือนหุ้น 
 

ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2565 ผูถื้อหุน้มีมติรายการดงัต่อไปน้ี 
 

(1) การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ
บริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย จ านวน 24 ลา้นหน่วย 

(2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจ านวน 12 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 300 ลา้นบาท เป็นจ านวน 312 
ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 24 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท เพื่อรองรับการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน
ของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อย ต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวง
พาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
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เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 บริษทัไดแ้จง้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหารและ
พนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อยเป็นรายบุคคลตามมติท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 
27 เมษายน 2565 โดยสามารถใชสิ้ทธิในคร้ังท่ี 1 ไดใ้นวนัท่ี 31 มกราคม 2566 
 

14 ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญ 
 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2565 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ” หรือ “ESOP Warrant-1”) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่
สามารถโอนเปล่ียนมือได ้จดัสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อย โดยไม่ผา่น
ผูรั้บช่วงซ้ือหลกัทรัพย ์จ านวน 2,400,000 หน่วย อาย ุ5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังแรก 
โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดงัน้ี 
 

รายการ  รายละเอียด 
วนัท่ีใหสิ้ทธิ  1 พฤศจิกายน 2565 
อตัราการใชสิ้ทธิ  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 1 หุน้สามญั เวน้แต่จะ 

มีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 
ราคาการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั  3.80 บาท ต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตาม

เง่ือนไขการปรับสิทธิ 
มูลค่ายติุธรรมของใบส าคญัแสดงสิทธิ  0.24 ถึง 0.82 บาท ต่อ 1 หน่วย 
ระยะเวลาและสัดส่วนการใชสิ้ทธิ  ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ในวนัท่ี 31 มกราคม และ 31 กรกฎาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยจะสามารถใช้สิทธิคร้ังแรกได้ใน
วนัท่ี 31 มกราคม 2566 และวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยจะตรงกบัวนัท่ี
ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 5 ปี 

   
มูลค่ายุติธรรมของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัวดัมูลค่าโดยวิธี Binomial Option Price Model (BOPM) 
ภายใตส้มมติฐานทางการเงิน ดงัน้ี 
 

ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหใ้บส าคญัแสดงสิทธิ (บาท)  1.64 
ราคาใชสิ้ทธิ (บาท)  3.80 
อตัราเงินปันผลตอบแทนตอบแทนท่ีคาดหวงั (ร้อยละ)  1.96 
อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง (ร้อยละ)  2.63 
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ (ปี)  5 
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ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑส์ าหรับ ESOP Warrant-1 รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร ในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 มีจ านวน 4.2 ลา้นบาท 

 

15 ส่วนเกินทุนและส ำรองตำมกฎหมำย   
 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ี
จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

ส่วนเกินทุนจากการจัดโครงสร้างธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
 
ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ณ วนัจัดโครงสร้างธุรกิจกับต้นทุนการจัด
โครงสร้างธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันรวมอยู่ในส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสร้างธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกนัท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

ส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญติับริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

16 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

(ก) ส่วนงานด าเนินงาน 
 
ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัท่ีมีสินคา้และ
การบริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่ม
บริษทั โดยสรุปมีดงัน้ี 
 
• ส่วนงาน 1  ส่วนงานจ าหน่ายรถยนตแ์ละอุปกรณ์ตกแต่ง 
• ส่วนงาน 2  ส่วนงานบริการซ่อมบ ารุงและจ าหน่ายอะไหล่ 
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ผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใช้ก าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้  ค่าเส่ือมราคาและ 
ค่าตดัจ าหน่ายของส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไรก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ ค่าเส่ือมราคาและ 
ค่าตดัจ าหน่าย ในการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน
และสอดคล้องกับกิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน  ทั้งน้ีการก าหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็น 
ไปตามการซ้ือขายตามปกติธุรกิจ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 
ส่วนงำนจ ำหน่ำยรถยนต์ 
และอุปกรณ์ตกแต่ง  

ส่วนงำนบริกำรซ่อมบ ำรุง
และจ ำหน่ำยอะไหล่  รวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,269,523  1,275,066  458,990  388,469  1,728,513  1,663,535 
รวมรำยได้ 1,269,523  1,275,066  458,990  388,469  1,728,513  1,663,535 
            

EBITDA ตามส่วนงาน         214,892  191,561 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย         (51,332)  (40,637) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (17,726)  (17,255) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้         (15,457)  (10,895) 
ค่าใชจ้่ายด าเนินงานอืน่            
   ท่ีไม่ไดปั้นส่วน         (114,835)  (94,552) 

ก ำไรส ำหรับปี         15,542  28,222 

            
สินทรัพยส่์วนงาน  
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 269,698  392,402  455,568  409,444  725,266  801,846 
หน้ีสินส่วนงาน  
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 312,195  360,572  134,798  105,384  446,993  465,956 
 
รายไดด้งักล่าวมีจงัหวะเวลาของการรับรู้รายไดจ้ากการโอนสินคา้หรือบริการท่ีรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
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(ข) การกระทบยอดสินทรัพย์และหนีสิ้นของส่วนงานท่ีรายงาน 
 

 2565  2564 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์    
รวมสินทรัพยข์องส่วนงานท่ีรายงาน 725,266  801,846 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน 560,507  496,552 
สินทรัพย์รวม 1,285,773  1,298,398 

    

หนีสิ้น    
รวมหน้ีสินของส่วนงานท่ีรายงาน 446,993  465,956 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน 159,774  165,163 
หนีสิ้นรวม 606,767  631,119 
 

(ค) ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศ 
 

(ง) ลูกค้ารายใหญ่ 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีรายได้จากลูกคา้ภายนอกรายใดรายหน่ึง ซ่ึงมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้ของกลุ่มบริษทั
ส าหรับปี 2565 และ 2564 
 

17 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน  
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง 109,098  89,476  38,039  34,191 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 4,949  658  4,615  375 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้ 2,432  1,791  1,283  1,043 
เงินสมทบประกนัสังคม 2,384  2,005  576  489 
อ่ืนๆ 6,213  4,984  833  556 
รวม 125,076  98,914  45,346  36,654 
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โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนกังานในการ
เป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือนทุกเดือน และ
บริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีได้
จดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ี
ไดรั้บอนุญาต 
 

18 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2565  2564  2565  2564 
  (พันบาท) 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือ  11,198  97,476  -  - 
ซ้ือสินคา้คงเหลือ  1,420,702  1,325,894  -  - 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 17 125,076  98,914  45,346  36,654 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย  51,332  40,637  742  591 
ค่านายหนา้  14,837  16,678  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่าย  9,174  8,009  -  - 
อ่ืนๆ  112,962  83,964  12,760  10,439 
รวมต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร ต้นทุนใน
กำรจัดจ ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

  
1,745,281 

  
1,671,572 

  
58,848 

  
47,684 

 

19 ภำษีเงินได้ 
 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน        
ส าหรับงวดปัจจุบนั  18,255  12,876  656  633 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกสูงไป (101)  -  (101)  - 
 18,154  12,876  555  633 
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ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว    (2,697)  (1,981)  (83)  (74) 
        

รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 15,457  10,895  472  559 
 

 งบกำรเงินรวม 

ภาษีเงินได้ 

2565  2564 
ก่อน 

ภาษีเงินได ้  
รายได ้

ภาษีเงินได ้  
สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

ค่าใชจ้่าย 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน             
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (22)  4  (18)  253  (51)  202 

            
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ภาษีเงินได้ 

2565  2564 
ก่อน 

ภาษีเงินได ้  
รายได ้

ภาษีเงินได ้  
สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

ค่าใชจ้่าย 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน             
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณ
ตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั (1,315)  263  (1,052)  253  (51)  202 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2565  2564 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   30,999    39,116 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.0  6,200  20.0  7,823 
ค่าใชจ่้ายท่ีหกัไดเ้พิ่มขึ้นทางภาษี   (268)    (137) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   2,153    243 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็น 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
   

7,473 
    

2,966 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกสูงไป   (101)    - 
รวม 49.9  15,457  27.9  10,895 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   6,915    2,765 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.0  1,383  20.0  553 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (1,596)    - 
ค่าใชจ่้ายท่ีหกัไดเ้พิ่มขึ้นทางภาษี   (56)    - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   842    6 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกสูงไป   (101)    - 
รวม 6.8  472  20.2  559 

 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกิดจากผลขาดทุนทางภาษียกไปท่ีมิได้รับรู้ในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม 2565 เป็นจ านวน 7.47 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทาง
ภาษีดงักล่าว 
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20 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท/พันหุ้น) 

ก าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ  
ก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญั 
 ของบริษทั (ขั้นพื้นฐาน) 

 
15,806 

  
27,960 

  
6,442 

  
2,206 

จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
(ขั้นพื้นฐาน) 

 
600,000 

  
600,000 

  
600,000 

  
600,000 

        

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท) 0.03  0.05  0.01  0.004 

 
21 เงินปันผล  
 

 วนัท่ีอนุมติั ก าหนดจ่าย อตัราต่อหุน้  จ านวนเงิน 
   (บาท)  (พันบาท) 

2565      
เงินปันผลประจ าปี 2564 27 เมษายน 2565 พฤษภาคม 2565 0.0133  7,980 
      
2564      
เงินปันผลประจ าปี 2563 19 เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564 0.04  24,000 

 
22 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
 
(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัมีมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีทุกรายการ 
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(ข) นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหาร
ความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตั้งคณะท างานบริหารความเส่ียงซ่ึงรับผิดชอบในการพฒันาและ
ติดตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษัท คณะท างานบริหารความเส่ียงจะรายงานการด าเนินการ
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 

 

นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั จัดท าขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญเพื่อ
ก าหนดระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้ นโยบายและ
ระบบการบริหารความเส่ียงไดรั้บการทบทวนอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ใน
ตลาดและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั  กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็น
ระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัใหมี้การฝึกอบรมและก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อใหพ้นักงาน
ทั้งหมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ท่ีของตน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลวา่ผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบายการ
บริหารความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทั 
เผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั ก ากบัดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในท า
หนา้ท่ีในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอและในกรณีพิเศษและจะ
รายงานผลท่ีไดต้่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

(ข.1) ความเส่ียงด้านเครดิต 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั  หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตาม
เคร่ืองมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็นลูกคา้
ของกลุ่มบริษทั 

 

(ข.1.1) ลูกหน้ีการคา้ 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตของของกลุ่มบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่ละราย 
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจัยอ่ืนๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกคา้    
ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงของการผิดนดัช าระซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศท่ีลูกคา้ด าเนินธุรกิจอยู่ 
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คณะท างานบริหารความเส่ียงก าหนดนโยบายดา้นเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของลูกคา้ราย
ใหม่แต่ละรายก่อนท่ีกลุ่มบริษัทจะเสนอระยะเวลาและเง่ือนไขทางการคา้ กลุ่มบริษทัจะทบทวน
อนัดบัความน่าเช่ือถือภายนอก (ถา้มี) งบการเงิน ขอ้มูลของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ขอ้มูล
อุตสาหกรรมและหนงัสือรับรองฐานะทางการเงินของธนาคารส าหรับบางกรณี 

 
กลุ่มบริษทัจ ากดัฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีการคา้ดว้ยการก าหนดระยะเวลาการจ่าย
ช าระสูงสุดท่ี 60 วนั และมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้อยา่งสม ่าเสมอ กลุ่มบริษทัพิจารณา
การดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นค านวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงคา้งนับจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีมี
รูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนัและสะทอ้นผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจใน
อดีตท่ีผ่านมาสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทัท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายุ
ท่ีคาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี 

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกหน้ีการคา้เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 6 
 

(ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจ ากัดเน่ืองจาก
คู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงิน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่มีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า 

 
(ข.2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 
กลุ่มบริษทัก ากับดูแลความเส่ียงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพื่อใช้ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั  และลดผลกระทบจาก
ความผนัผวนในกระแสเงินสด 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน    
โดยแสดงจ านวนเงินเป็นจ านวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดค้ิดลด รวมดอกเบ้ียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหัก
กลบตามสัญญา 
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 งบกำรเงินรวม 

  กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกว่า 
 มากกว่า 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 
2565          
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์           
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 280,000  280,000  -  -  280,000 
เจา้หน้ีการคา้  60,795  60,795  -  -  60,795 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 43,550  17,813  28,434  -  46,247 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 170,811  13,282  58,809  192,843  264,934 
 555,156  371,890  87,243  192,843  651,976 

 
2564          
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์           
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 300,000  300,000  -  -  300,000 
เจา้หน้ีการคา้  85,824  85,824  -  -  85,824 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 59,750  18,537  46,247  -  64,784 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 139,356  9,310  43,026  177,069  229,405 
 584,930  413,671  89,273  177,069  680,013 

 

(ข.3) ความเส่ียงด้านตลาด 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือทางการเงินจะมีความผนั
ผวนอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด ความเส่ียงดา้นตลาดมีดงัน้ี 

 
(ข.3.1) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

 
การด าเนินธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัมีรายรับและรายจ่ายกบัคู่คา้เป็นเงินบาท กลุ่มบริษทัจึงไม่มีความ
เส่ียงดา้นเงินตราต่างประเทศ 

 
(ข.3.2) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ีย
ตลาดซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั  เน่ืองจากเงินกูย้ืมของ 
กลุ่มบริษทัมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและลอยตวั กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียโดย
หลกัมาจากเงินกูย้มื (ดูหมายเหตุขอ้ 12) 
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23 กำรบริหำรจัดกำรทุน   
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษาความเช่ือมัน่นักลงทุน เจา้หน้ีและ
ตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
อยา่งสม ่าเสมอโดยพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวม
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั  

 
24 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 2,461  5,482  -  - 
รวม 2,461  5,482  -  - 

        

ภาระผูกพนัอื่นๆ        
ค าสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้ 98,760  73,919  -  - 
หนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 803  812  -  - 
หนงัสือค ้าประกนัส าหรับการซ้ืออะไหล่ 4,000  3,000  -  - 
หนงัสือค ้าประกนัส าหรับการซ้ือรถยนต ์        
   อะไหล่และ อุปกรณ์ตกแต่งภายใต ้
   เคร่ืองหมายการคา้ “ฮอนดา้” 

 
72,000 

  
82,000 

  
- 

  
- 

หนงัสือค ้าประกนัอ่ืนๆ 200  -  -  - 
รวม 175,763  159,731  -  - 
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25 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2566 มีมติรายการดงัต่อไปน้ี 
 
(1)   เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั ส าหรับ 

ผลการด าเนินงานประจ าปี  2565 ในอัตราหุ้นละ 0.0133 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 8.0 ล้านบาท  ทั้ งน้ี 
การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขึ้นอยูก่บัการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
 

(2)   พิจารณาและอนุมติัการลงทุนเพิ่มในบริษทั ออโตคลิกบายเอซีจี จ ากดั (บริษทัย่อย) อีกจ านวน 49.0 ลา้นบาท
จากเดิม 1.0 ลา้นบาท เป็นจ านวน 50.0 ลา้นบาท 
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