
 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง จํากดั (มหาชน)  

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 งบกาํไร

ขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ

กิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ 

และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั ออโตคอร์ป โฮลดิง จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ออโตคอร์ป โฮลดิง จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบใน

การจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบ

ทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้ความเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนยัสําคญัทงัหมดซึง

อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนัขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลทีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือว่าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 

เรือง การรายงานการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

 

(บุญญฤทธิ ถนอมเจริญ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 7900 

 

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

10 พฤษภาคม 2564 

 

 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 124,864,790 162,539,975 44,598,265 58,226,429

ลูกหนีการคา้ 4 46,191,906 46,785,759 -                       -                       

ลูกหนีหมุนเวียนอืน 3 8,784,996 6,988,502 10,730,811      4,982,754        

สินคา้คงเหลือ 5 160,370,647 240,075,280 -                       -                       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 1,060,827 2,258,218 1,015,184 2,212,575

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 3,861,354 3,447,359 65,566 42,541

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 345,134,520 462,095,093 56,409,826 65,464,299

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 3, 6 -                       -                       549,590,000 549,590,000

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 3 -                       -                       20,000,000 10,000,000

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 8 69,596,683 69,596,683 -                       -                       

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 677,467,291 671,932,824 -                       -                       

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 109,695,550 106,205,157 -                       -                       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,883,626 7,143,639 4,087,062        4,226,479        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,696,691 3,152,407 482,846           464,111           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 2,688,412 2,439,864 99,797              -                       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 870,028,253 860,470,574 574,259,705 564,280,590

รวมสินทรัพย์ 1,215,162,773 1,322,565,667 630,669,531 629,744,889

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(บาท)

งบการเงนิรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 8 240,000,000    320,000,000    -                       -                       

เจา้หนีการคา้ 72,810,309      107,193,010    -                       -                       

เจา้หนีหมุนเวียนอืน 26,578,197      25,513,879      1,217,628        827,975           

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

     ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 8 21,200,000      28,700,000      -                       -                       

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึง

     กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 8 1,406,298        1,515,112        -                       -                       

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 3,488,860        2,153,339        -                       -                       

หนีสินหมุนเวียนอืน 3,915,826        1,246,483        439,442           384,383           

รวมหนีสินหมุนเวยีน 369,399,490    486,321,823    1,657,070        1,212,358        

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 8 55,700,000      59,750,000      -                       -                       

หนีสินตามสัญญาเช่า 8 113,536,670    108,851,336    -                       -                       

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

     ผลประโยชน์พนกังาน 4,948,611        4,787,171        2,414,229        2,320,556        

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 174,185,281    173,388,507    2,414,229        2,320,556        

รวมหนีสิน 543,584,771    659,710,330    4,071,299        3,532,914        

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(บาท)

งบการเงนิรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

     ทุนจดทะเบียน

     (หุ้นสามัญจาํนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 300,000,000    300,000,000    300,000,000    300,000,000    

     ทุนทีออกและชาํระแลว้

     (หุ้นสามัญจาํนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 300,000,000    300,000,000    300,000,000    300,000,000    

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

ส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสร้างธุรกิจ

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

กาํไรสะสม

     จดัสรรแลว้

         ทุนสาํรองตามกฎหมาย 5,768,303        5,768,303        5,768,303        5,768,303        

     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 95,882,265      87,244,245      183,720,420    183,334,163    

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 669,651,376    661,013,356    626,598,232    626,211,975    

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,926,626        1,841,981        -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 671,578,002    662,855,337    626,598,232    626,211,975    

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,215,162,773 1,322,565,667 630,669,531    629,744,889    

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(บาท)

งบการเงนิรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

 5



บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดงิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 3, 9 431,558,316     755,676,692     12,116,391       12,340,178       

รายไดค่้านายหนา้ 13,613,808       23,568,041       -                        -                        

รายไดอื้น 3 2,537,754         2,174,121         16,833              102                   

รวมรายได้ 447,709,878     781,418,854     12,133,224       12,340,280       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 388,705,012     701,005,466     -                        -                        

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 12,863,638       17,658,207       -                        -                        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 30,633,574       31,384,392       11,650,403       12,223,985       

รวมค่าใช้จ่าย 432,202,224     750,048,065     11,650,403       12,223,985       

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 15,507,654       31,370,789       482,821            116,295            

ตน้ทุนทางการเงิน 4,021,531         8,176,000         -                        -                        

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 11,486,123       23,194,789       482,821            116,295            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 2,763,458         5,233,810         96,564              70,934              

กําไรสําหรับงวด 8,722,665         17,960,979       386,257            45,361              

การแบ่งปันกําไร

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 8,638,020         17,781,823       386,257            45,361              

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียที

         ไม่มีอาํนาจควบคุม 84,645              179,156            -                        -                        

กําไรสําหรับงวด 8,722,665         17,960,979       386,257            45,361              

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 10 0.01                  0.03                  0.0006              0.0001              

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(บาท)

 31 มีนาคม

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

31 มีนาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดงิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กําไรสําหรับงวด 8,722,665         17,960,979       386,257            45,361              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                        -                        -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 8,722,665         17,960,979       386,257            45,361              

การแบ่งปันกําไรเบด็เสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 8,638,020         17,781,823       386,257            45,361              

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียที

        ไม่มีอาํนาจควบคุม 84,645              179,156            -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 8,722,665         17,960,979       386,257            45,361              

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

31 มีนาคม  31 มีนาคม

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกินทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน จดัโครงสร้างธุรกิจ รวมส่วนของ

ทีออกและ มูลค่า ภายใตก้ารควบคุม ทุนสาํรอง ผูถื้อหุน้ของ ส่วนไดเ้สียทีไม่มี รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ หุน้สามญั เดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม 2563

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                        -                         -                          -                      17,781,823       17,781,823       179,156            17,960,979       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                        -                         -                          -                      -                       -                        -                       -                       

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                        -                         -                          -                      17,781,823       17,781,823       179,156            17,960,979       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มนีาคม 2563 300,000,000      137,109,509       130,891,299        1,518,303        99,654,508       669,173,619     1,886,229         671,059,848     

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

8



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกินทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน จดัโครงสร้างธุรกิจ รวมส่วนของ

ทีออกและ มูลค่า ภายใตก้ารควบคุม ทุนสาํรอง ผูถื้อหุน้ของ ส่วนไดเ้สียทีไม่มี รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ หุน้สามญั เดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 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     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                        -                         -                          -                      8,638,020         8,638,020         84,645              8,722,665         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                        -                         -                          -                      -                       -                        -                       -                       

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                        -                         -                          -                      8,638,020         8,638,020         84,645              8,722,665         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มนีาคม 2564 300,000,000      137,109,509       130,891,299        5,768,303        95,882,265       669,651,376     1,926,626         671,578,002     

(บาท)

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน

ทีออกและ มูลค่า ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                            -                            -                            45,361                  45,361                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -                            -                            -                            -                            -                            

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                            -                            -                            45,361                  45,361                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 300,000,000         137,109,509         1,518,303             127,755,727         566,383,539         

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน

ทีออกและ มูลค่า ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                            -                            -                            386,257                386,257                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -                            -                            -                            -                            -                            

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                            -                            -                            386,257                386,257                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 300,000,000         137,109,509         5,768,303             183,720,420         626,598,232         

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไมได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 8,722,665        17,960,979      386,257           45,361             

ปรับรายการทกีระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 2,763,458        5,233,810        96,564             70,934             

ตน้ทุนทางการเงิน 4,021,531        8,176,000        - -

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 9,790,928        10,397,276      139,417           135,399           

กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน - (227,424)          - -

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้คงเหลือ 623,961           350,376           - -

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (960,371)          34,287             - -

ดอกเบียรับ - (102)                 (16,571)            (102)                 

24,962,172      41,925,202      605,667           251,592           

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ 593,853           81,365,741      - -

ลูกหนีหมุนเวยีนอืน (1,773,994)       1,015,626        (5,739,979)       2,241,445        

สินคา้คงเหลือ 79,080,672      (65,856,605)     - -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (413,995)          (282,417)          (23,025)            26,887             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (248,548)          (115,151)          (99,797)            -

เจา้หนีการคา้ (34,382,701)     (78,605,812)     - -

เจา้หนีหมุนเวยีนอืน (894,791)          (3,052,367)       389,653           679,588           

หนีสินหมุนเวยีนอืน 2,669,343        (60,624)            55,059             14,012             

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีน

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 161,440           85,780             93,673             51,323             

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน - (3,001,018)       - -

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 69,753,451      (26,581,645)     (4,718,749)       3,264,847        

ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) (774,830)          (2,982,852)       1,082,092        (477,306)          

กระแสเงนิสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 68,978,621      (29,564,497)     (3,636,657)       2,787,541        

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท) 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

 31 มีนาคม

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

 31 มีนาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพือซือทดิีน อาคารและอุปกรณ์ (13,256,632)     (5,597,500)       - -

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 2,641,738        3,890               - -

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (132,051)          (156,000)          - -

เงินสดจ่ายเพือใหเ้งินกูย้มืแก่บริษทัยอ่ย - - (10,000,000)     -

ดอกเบียรับ - 102                  8,493               102                  

กระแสเงนิสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (10,746,945)     (5,749,508)       (9,991,507)       102                  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารลดลง - (1,017)              - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 260,000,000    710,000,000    - -

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (351,550,000)   (697,500,000)   - -

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (968,325)          (540,000)          - -

ดอกเบียจ่าย (3,388,536)       (7,229,055)       - -

กระแสเงนิสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (95,906,861)     4,729,928        - -

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (37,675,185)     (30,584,077)     (13,628,164)     2,787,643        

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 162,539,975    153,900,977    58,226,429      5,068,381        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 31 มีนาคม 124,864,790    123,316,900    44,598,265      7,856,024        

รายการทีไม่ใช่เงนิสด

เจา้หนีจากการซืออาคารและอุปกรณ์ 3,234,682        711,196           - -

(บาท) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

31 มีนาคม 31 มีนาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ  สารบัญ 

   

1  ขอ้มูลทวัไป 

2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3  บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

4  ลูกหนีการคา้ 

5  สินคา้คงเหลือ 

6  เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

7  ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

8  หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 

9  ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

10  กาํไรตอ่หุน้ขนัพืนฐาน 

11  เครืองมือทางการเงิน 

12  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 

13  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเมือวนัที 10 พฤษภาคม 2564 

 

1 ข้อมูลทัวไป 

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกียวกบัการลงทุนในกิจการจาํหน่ายรถยนต์และอะไหล่ และศูนยบ์ริการ 

 

กลุ่มบริษทัมีสาขาทีจดทะเบียนดงันี 

 

สาํนกังานใหญ่ : เลขที 1111 หมู่ท ี1 ถนนมะลิวลัย ์ตาํบลบา้นทุ่ม 

อาํเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ประเทศไทย 

สาขาประชาสโมสร : เลขที 345 หมู่ที 6 ถนนประชาสโมสร ตาํบลในเมือง 

อาํเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ประเทศไทย 

สาขาสุรินทร์ : เลขที 274 หมู่ที 9 ถนนปัทมานนท ์ตาํบลแสลงพนัธ์  

อาํเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ ประเทศไทย 

สาขาวีรวฒัน์โยธิน : เลขที 783 หมู่ที 20 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตาํบลนอกเมือง  

อาํเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ ประเทศไทย 

สาขาบุรีรัมย ์ : เลขที 65 หมู่ที 9 ถนนบุรีรัมย-์นางรอง ตาํบลอิสาณ  

อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์ประเทศไทย 

สาขานางรอง : เลขที 123 หมู่ที 6 ถนนโชคชยั-เดชอุดม ตาํบลถนนหัก  

อาํเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์ประเทศไทย 

สาขาภูเก็ต : เลขที 3/17 หมู่ที 3 ถนนเทพกระษตัรี ตาํบลรัษฎา  

อาํเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต ประเทศไทย 

สาขานาคา : เลขที 36/3 หมู่ที 4 ถนนเจา้ฟ้าตะวนัตก ตาํบลวิชิต 

อาํเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต ประเทศไทย 

สาขาเมืองกระบี : เลขที 328 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตาํบลกระบีนอ้ย 

อาํเภอเมืองกระบี จงัหวดักระบี ประเทศไทย 

สาขาภูเก็ต (ศูนยบ์ริการรถยนต์

ทวัไปประเภทเร่งด่วน) 

: เลขที 41/90 หมู่ที 6 ถนนเทพกระษตัรี ตาํบลรัษฎา  

อาํเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต ประเทศไทย 

สาขาภูเก็ต (ศูนยบ์ริการรถยนต์

ทวัไปประเภทเร่งด่วน) 

: เลขที 2/3 ถนนดาํรง ตาํบลตลาดใหญ่  

อาํเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต ประเทศไทย 
 

  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบย่อนีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปีและจดัทาํหมาย

เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 

เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบัญชีทีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง 

 

งบการเงินระหว่างกาลนีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทงัหมดตามขอ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้

ขอ้มูลทีเกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพือไม่ให้ซาํซ้อนกบัขอ้มูลทีได้เคยนาํเสนอรายงานไป

แล้ว ดังนันการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับปี

สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

 

กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงเป็นครังแรกซึงมีผลบงัคบัใชต้งัแต่รอบ

ระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2564 และไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินทียงัไม่มีผล

บงัคบัใช้มาถือปฏิบติัก่อนวนัทีมีผลบังคับใช้ ทงันี การถือปฏิบติัดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อ 

งบการเงิน  

 

(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการและนโยบายการบัญชี 

 

ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างจากทีประมาณการไว ้ทงันี นโยบายการบญัชี 

วิธีการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสําคญัทีใช้ในการประมาณการซึงอาจมีความไม่แน่นอนนันไม่แตกต่างจากทีได้

อธิบายไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

 

  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 บุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน 

 

รายการทีสําคัญกับบุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกัน   

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564  2563  2564 2563 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย       

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  12,116  12,340 

รายจ่ายคา่เช่า -  -  243  243 

ดอกเบียรับ -  -  17  - 

        

ผู้บริหารสําคัญ        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั      

ผลประโยชน์ระยะสัน 1,320 1,320 1,320  1,320 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 40 31 40  31 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 1,360  1,351  1,360  1,351 

 

ยอดคงเหลือกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีดงันี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ลูกหนหีมุนเวียนอืน  

บริษทัยอ่ย -  -  9,024 4,396 

     

เงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 6) -  -  549,590 549,590 

       

        

 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อัตราดอกเบีย  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที      ณ วนัที 

 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม   31 ธันวาคม       31 มีนาคม  

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 2563  2564  2563  เพิมขนึ  ลดลง  2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย 0.5  0.5  10,000  10,000  -  20,000 

รวม     10,000      20,000 

 

สัญญาสําคัญทีทํากับกิจการทีเกยีวข้องกัน  

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสัญญาทีสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนัดงันี 

 

สัญญาบริหารจัดการ 

 

บริษัทมีสัญญาบริหารจัดการกับบริษัทย่อยหลายแห่งโดยบริษัทจะให้บริการในด้านการบริหารจัดการ การให้

คาํปรึกษา และการให้บริการดา้นอืน ๆ ซึงค่าบริการจะเป็นไปตามทีกาํหนดในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 1 ปี 

และจะมีผลสินสุดในเดือนธันวาคม 2564 ทงันี หลงัจากวนัสินสุดสัญญาจะมีการต่ออายสุัญญาอตัโนมติัไปคราวละ

หนึงปี จนกว่าคู่สัญญาฝ่ายหนึงฝ่ายใดยกเลิกสัญญา 

 

สัญญาเช่าอาคารสํานักงานและบริการอุปกรณ์สํานักงาน 

 

บริษทัมีสัญญาเช่าอาคารสํานักงานและบริการอุปกรณ์สํานกังานกบับริษทัย่อยแห่งหนึง โดยบริษทัย่อยดงักล่าวให้

เช่าอาคารสํานกังานรวมทงับริการอุปกรณ์สํานกังานเพือใชเ้ป็นสํานักงานประกอบธุรกิจแก่บริษทั ซึงค่าบริการจะ

เป็นไปตามทีกาํหนดในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 1 ปี และจะมีผลสินสุดในเดือนกันยายน 2564 และ

สามารถต่ออายุไดโ้ดยแจง้ความจาํนงเป็นหนงัสือให้แก่บริษทัย่อยดงักล่าวทราบไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัสินสุด

สัญญา 
 

สัญญาให้กู้ยืมเงินระยะยาว 

 

บริษัทมีสัญญาให้กูย้ืมเงินระยะยาวกบับริษทัย่อยแห่งหนึงชนิดไม่มีหลกัประกัน โดยมีวงเงินให้กูย้ืมเป็นจาํนวน 

35 ลา้นบาท เงินให้กูย้ืมนีมีอตัราดอกเบียในอตัราร้อยละ 0.5 ต่อปี ซึงมีกาํหนดจ่ายชาํระดอกเบียเป็นรายเดือน และ

กาํหนดจ่ายชาํระเงินตน้ภายในเดือนสิงหาคม 2568  

 

 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนกีารค้า 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

กิจการอืน ๆ       

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 45,377  45,972  - - 

เกินกาํหนดชาํระ       

น้อยกวา่ 3 เดือน 813  814  - - 

3 - 6 เดือน 1  92  - - 

6 - 12 เดือน 196  103  - - 

มากกวา่ 12 เดือน 124  124  - - 

 46,511  47,105  - - 

หัก ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิต       

         ทีคาดวา่จะเกิดขึน (319)  (319)  - - 

สุทธิ 46,192  46,786  - - 

 

5 สินค้าคงเหลือ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

รถยนต ์ 132,309  213,112  - - 

อะไหล่รถยนตแ์ละอืน ๆ 33,472  31,749  - - 

รวม 165,781  244,861  - - 

หัก ค่าเผอืมูลค่าสินคา้ลดลง (5,410)  (4,786)  - - 

สุทธิ 160,371  240,075  - - 

 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

 

บริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันนัจึงไม่มีราคาทีเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  

ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  ราคาทุน-สุทธิ 

 เงินปันผลรับสําหรับ 

งวดสามเดือนสินสุดวนัท ี

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 

  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

  (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางตรง           

บริษทั ฮอนดา้มะลิวลัย ์ ตวัแทนจาํหน่าย          

   จาํกดั   รถยนต ์อะไหล ่          

   และศูนยบ์ริการ 99 99 550,000 550,000 548,600 548,600 548,600 548,600 - - 
            

บริษทั ออโตคลิกบาย ศูนยบ์ริการ           

   เอซีจี จาํกดั   รถยนตท์วัไป           

   ประเภทเร่งด่วน 99 99 1,000 1,000 990 990 990 990 - - 

รวม      549,590 549,590 549,590 549,590 - - 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

การซือ จาํหน่าย และโอนทีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 มีดงันี 

 

  งบการเงินรวม 

  การซือและ 

การโอนเขา้ 

-ราคาทุน 

การจาํหน่าย 

และการโอนออก-

ราคาตามบญัชีสุทธิ 

  (พันบาท) 

อาคารและส่วนปรับปรุง  6,182 - 

เครืองตกแต่ง ติดตงัและเครืองใชส้าํนกังาน  1,598 (52) 

เครืองมือและอุปกรณ์  2,596 (61) 

ยานพาหนะ  4,362 (1,567) 

สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตงั  7,526 (6,779) 

รวม  22,264 (8,459) 

 

การคาํประกัน 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 ทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษัทมูลค่าตามบัญชีจาํนวน 500.36 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 

502.21 ล้านบาท) ไดจ้ดจาํนองไวเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและสินเชืออืนจากธนาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 8) 

 

  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

ส่วนทีหมุนเวียน         

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน         

   ส่วนทีมีหลกัประกนั  240,000  320,000  -  - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         

   ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี         

   ส่วนทีมีหลกัประกนั  21,200  28,700  -  - 

หนีสินตามสัญญาเช่าทีถึง         

   กาํหนดชาํระภายในหนึงปี  1,406  1,515  -  - 

รวมส่วนทีหมุนเวียน  262,606  350,215  -  - 
         

ส่วนทีไม่หมุนเวียน         

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน          

   ส่วนทีมีหลกัประกนั  55,700  59,750  -  - 

หนีสินตามสัญญาเช่า  113,537  108,851     

รวมส่วนไม่หมุนเวียน  169,237  168,601  -  - 
         

รวม  431,843  518,816  -  - 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสันกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึงเป็นจาํนวนเงินรวม 240 

ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 320 ล้านบาท) โดยมีดอกเบียในอตัราคงทีร้อยละ 3.5 ต่อปี (31 ธันวาคม 2563: อัตรา

ดอกเบียในอัตราคงทีร้อยละ 3.5 ต่อปี) 

 

เมือวนัที 22 กรกฎาคม 2558 บริษทัย่อยแห่งหนึงไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารในประเทศแห่งหนึงเป็น

จาํนวนเงิน 150 ล้านบาท เงินกู้ยืมนีมีอตัราดอกเบีย THBFIX บวกร้อยละ 1.62 ต่อปี และมีการกาํหนดชาํระคืน 

ทุกๆเดือนเริมตงัแต่เดือนมิถุนายน 2559 สัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวมีอายุ 5 ปี 6 เดือน ซึงจะครบกาํหนดชาํระ

ในเดือนพฤษภาคม 2564 บริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งปฏิบตัิตามเงือนไขบางประการเกียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการ

เงินต่างๆ และเงือนไขอืนตามระบไุวใ้นสัญญา 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

  23 

เมือวนัที 2 เมษายน 2563 บริษทัย่อยแห่งหนึงได้ทาํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารในประเทศแห่งหนึงเป็น

จาํนวนเงิน 80 ล้านบาท บริษทัย่อยได้รับเงินกู้ดังกล่าวในวนัที 25 กันยายน 2563 โดยมีดอกเบียในอัตรา MLR 

ลบร้อยละ 1 ต่อปี สัญญากูย้มืเงินดงักล่าวมีอายุ 5 ปี ซึงมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดเดือนรวม 60 งวด เริมตงัแต่

เดือนตุลาคม 2563 บริษทัย่อยดงักล่าวตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขบางประการเกียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงินต่างๆ 

และเงือนไขอืนตามทีระบุไวใ้นสัญญา 

 

หนีสินทีมีภาระดอกเบียส่วนทีมีหลกัประกนั ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 ถูกคาํประกนัโดยกรรมการ และการจดจาํนอง

ทีดิน สิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษทั (31 ธันวาคม 2563: ถูกคาํประกันโดยกรรมการ การจดจาํนองทีดิน สิงปลูกสร้าง

และเงินฝากประจาํทีมีข้อจาํกัดในการเบิกใช้ของกลุ่มบริษัท) โดยมีรายละเอียดของหลกัประกนัซึงเป็นสินทรัพยข์อง

บริษทัดงันี 

 

 

  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน  23,642  23,642  -  - 

ทีดิน อาคารและส่วนปรับปรุง 7 500,357  502,213  -  - 

รวม  523,999  525,855  -  - 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเชือซึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 951 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 

2563: 871 ล้านบาท) 

 

  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

กลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานทีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซึงเป็นหน่วยงานธุรกิจทีสําคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน

ธุรกิจทีสําคญันีมีรายการทีแตกต่างกัน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการ

ภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจทีสําคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานของ 

กลุ่มบริษทั โดยสรุปมีดงันี 

 

 ส่วนงาน 1  ส่วนงานจาํหน่ายรถยนตแ์ละอุปกรณ์ตกแตง่ 

 ส่วนงาน 2  ส่วนงานบริการซ่อมบาํรุงและจาํหน่ายอะไหล่ 

 

ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานไดร้วมอยู่ขา้งล่างนี ผลการดาํเนินงาน วดัโดยใชก้าํไรก่อนหัก

ตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายของส่วนงาน ซึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายใน

และสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเชือว่าการใช้กาํไรก่อนหัก

ตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย ในการวดัผลการดาํเนินงานนนัเป็นขอ้มูลทีเหมาะสม

ในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอืนทีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั  

 

  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อมูลเกยีวกับส่วนงานทีรายงาน  

 

สําหรับงวดสามเดือน 

ส่วนงานจําหน่าย 

รถยนต์และ 

อุปกรณ์ตกแต่ง  

ส่วนงานบริการ 

ซ่อมบํารุงและ 

จําหน่ายอะไหล่  รวม 

       สินสุดวันที 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 331,201  653,602  100,357  102,075  431,558  755,677 

รวมรายได้ 331,201  653,602  100,357  102,075  431,558  755,677 

           

EBITDA ตามส่วนงาน 17,545  35,699  32,122  32,207  49,667 67,906 

ค่าเสือมราคาและ 

ค่าตดัจาํหน่าย         (9,791) (10,397) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (4,021) (8,176) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้         (2,763) (5,234) 

ค่าใชจ้่ายดาํเนินงานอืน    

ทีไม่ไดปั้นส่วน         (24,369) (26,138) 

กําไรสําหรับงวด         8,723 17,961 

      

 

ส่วนงานจําหน่าย 

รถยนต์และ 

อุปกรณ์ตกแต่ง  

ส่วนงานบริการ 

ซ่อมบํารุงและ 

จําหน่ายอะไหล่  รวม 

 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563  

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563  

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

 (พันบาท) 

สินทรัพยส่์วนงาน 414,483  497,832  373,782  367,647  788,265  865,479 

หนีสินส่วนงาน 292,535  414,638  87,473  87,556  380,008  502,194 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านัน รายไดด้งักล่าวมีจงัหวะเวลาของการรับรู้รายไดจ้ากการโอนสินคา้

หรือบริการทีรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึง 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การกระทบยอดสินทรัพย์และหนีสินของส่วนงานทีรายงาน  

 

  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

  2564  2563 

  (พันบาท) 

สินทรัพย์     

รวมสินทรัพยข์องส่วนงานทีรายงาน  788,265  865,479 

จาํนวนทีไม่ไดปั้นส่วน  426,898  457,087 

สินทรัพย์รวม  1,215,163  1,322,566 

     

หนสิีน     

รวมหนีสินของส่วนงานทีรายงาน  380,008  502,194 

จาํนวนทีไม่ไดปั้นส่วน  163,577  157,516 

หนสิีนรวม  543,585  659,710 

 

10 กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท/พันหุ้น) 

กาํไรสาํหรับงวดทีเป็นส่วนของ        

    ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั (ขนัพนืฐาน) 

 

8,638 

  

17,782 

  

386 

  

45 

จาํนวนหุน้สามญัทีออกจาํหน่าย 600,000  600,000  600,000  600,000 

กําไรต่อหุ้นขันพนืฐาน (บาท) 0.01  0.03  0.0006  0.0001 

 

11 เครืองมือทางการเงิน  

 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัมีมูลค่าทีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีทุกรายการ 

  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

  27 

12 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกจิการทีไม่เกียวข้องกัน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        

อาคารและสิงปลูกสร้างอืน 5,140  1,599  -  - 

รวม 5,140  1,599  -  - 

        

ภาระผูกพนัอืน ๆ        

คาํสังซือทีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้ 70,082  104,957  -  - 

หนงัสือคาํประกนัการใชไ้ฟฟ้า 846  826  -  - 

หนงัสือคาํประกนัสําหรับการซือรถยนต ์        

   อะไหล่และ อุปกรณ์ตกแต่งภายใต ้        

   เครืองหมายการคา้ “ฮอนดา้” 82,000  80,000  -  - 

รวม 152,928  185,783  -  - 

 

13 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในการประชุมสามัญประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทั เมือวนัที 19 เมษายน 2564 ผูถื้อหุ้นมีมติจ่ายเงินปันผลสําหรับ 

ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 24 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวมี

กาํหนดจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภาคม 2564 
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