
 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน)  

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบกาํไร

ขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) 

ของบริษทั ออโตคอร์ป โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ออโตคอร์ป โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 

ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป

เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึง

อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

 

(บุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 7900 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

9 สิงหาคม 2564 

 
 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 89,019,174      162,539,975 10,704,790      58,226,429
ลูกหน้ีการคา้ 3 38,029,808      46,785,759 -                       -                       
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 2 8,501,069        6,988,502 6,359,851        4,982,754        
สินคา้คงเหลือ 4 141,132,496    240,075,280 -                       -                       
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 1,438,504        2,258,218 1,391,428        2,212,575
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,083,804        3,447,359 35,687             42,541
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 283,204,855 462,095,093 18,491,756 65,464,299

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       549,590,000    549,590,000
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 2 -                       -                       35,000,000      10,000,000
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 69,596,683      69,596,683 -                       -                       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5 672,797,154    671,932,824 -                       -                       
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 6 107,995,427    106,205,157 -                       -                       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,693,986        7,143,639 4,113,255        4,226,479        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,264,015        3,152,407 501,580           464,111           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,913,730        2,439,864 -                       -                       
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 865,260,995 860,470,574 589,204,835 564,280,590

รวมสินทรัพย์ 1,148,465,850 1,322,565,667 607,696,591 629,744,889

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

งบการเงินรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 200,000,000    320,000,000    -                       -                       
เจา้หน้ีการคา้ 77,427,086      107,193,010    -                       -                       
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 24,642,504      25,513,879      1,709,909        827,975           
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

     ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16,200,000      28,700,000      -                       -                       
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง

     กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6 1,514,665        1,515,112        -                       -                       
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 2,750,837        2,153,339        -                       -                       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 891,894           1,246,483        417,508           384,383           
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 323,426,986    486,321,823    2,127,417        1,212,358        

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 51,650,000      59,750,000      -                       -                       
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 6 113,291,343    108,851,336    -                       -                       
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

     ผลประโยชน์พนกังาน 5,110,050        4,787,171        2,507,901        2,320,556        
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 170,051,393    173,388,507    2,507,901        2,320,556        

รวมหนีสิ้น 493,478,379    659,710,330    4,635,318        3,532,914        

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

งบการเงินรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้

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

     ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
     (หุ้นสามัญจาํนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 300,000,000    300,000,000    300,000,000    300,000,000    
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 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 79,222,293      87,244,245      160,183,461    183,334,163    
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 652,991,404    661,013,356    603,061,273    626,211,975    
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,996,067        1,841,981        -                       -                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 654,987,471    662,855,337    603,061,273    626,211,975    

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,148,465,850 1,322,565,667 607,696,591    629,744,889    

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

งบการเงินรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

รายได้
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 401,545,742          360,345,108    13,301,128      10,896,793      
รายไดค่้านายหนา้ 11,848,009            11,756,029      -                       -                       
รายไดเ้งินปันผล -                             -                       -                       59,847,273      
รายไดอ่ื้น 5,411,523              8,855,327        157,255           24,208             
รวมรายได้ 418,805,274          380,956,464    13,458,383      70,768,274      

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 359,524,617          330,703,478    -                       -                       
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 13,282,225            12,454,395      -                       -                       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 31,498,621            29,736,891      12,873,356      10,608,458      
รวมค่าใช้จ่าย 404,305,463          372,894,764    12,873,356      10,608,458      

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 14,499,811            8,061,700        585,027           60,159,816      
ตน้ทุนทางการเงิน 4,341,799              7,943,525        -                       -                       
กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 10,158,012            118,175           585,027           60,159,816      
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 2,748,543              (94,531)            121,986           59,100             
กาํไรสําหรับงวด 7,409,469              212,706           463,041           60,100,716      

การแบ่งปันกาํไร

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 7,340,028              213,114           463,041           60,100,716      
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ี
         ไม่มีอาํนาจควบคุม 69,441                   (408)                 -                       -                       
กาํไรสําหรับงวด 7,409,469              212,706           463,041           60,100,716      

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 0.01                       0.0004             0.0008             0.10                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

30 มิถุนายน
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กาํไรสําหรับงวด 7,409,469              212,706           463,041           60,100,716      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                             -                       -                       -                       
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 7,409,469              212,706           463,041           60,100,716      

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 7,340,028              213,114           463,041           60,100,716      
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ี
        ไม่มีอาํนาจควบคุม 69,441                   (408)                 -                       -                       
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 7,409,469              212,706           463,041           60,100,716      

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 2, 7 833,104,058          1,116,021,800 25,417,519      23,236,971      
รายไดค่้านายหนา้ 25,461,817            35,324,070      -                       -                       
รายไดเ้งินปันผล 2 -                             -                       -                       59,847,273      
รายไดอ่ื้น 2 7,949,277              11,029,448      174,088           24,310             
รวมรายได้ 866,515,152          1,162,375,318 25,591,607      83,108,554      

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 748,229,629          1,031,708,944 -                       -                       
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 26,145,863            30,112,602      -                       -                       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2 62,132,195            61,121,283      24,523,759      22,832,443      
รวมค่าใช้จ่าย 836,507,687          1,122,942,829 24,523,759      22,832,443      

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 30,007,465            39,432,489      1,067,848        60,276,111      
ตน้ทุนทางการเงิน 6 8,363,330              16,119,525      -                       -                       
กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 21,644,135            23,312,964      1,067,848        60,276,111      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 5,512,001              5,139,279        218,550           130,034           
กาํไรสําหรับงวด 16,132,134            18,173,685      849,298           60,146,077      

การแบ่งปันกาํไร

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 15,978,048            17,994,937      849,298           60,146,077      
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ี
         ไม่มีอาํนาจควบคุม 154,086                 178,748           -                       -                       
กาํไรสําหรับงวด 16,132,134            18,173,685      849,298           60,146,077      

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 0.03                       0.03                 0.001               0.10                 

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
 8



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กาํไรสําหรับงวด 16,132,134            18,173,685      849,298           60,146,077      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                             -                       -                       -                       
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 16,132,134            18,173,685      849,298           60,146,077      

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 15,978,048            17,994,937      849,298           60,146,077      
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ี
        ไม่มีอาํนาจควบคุม 154,086                 178,748           -                       -                       
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 16,132,134            18,173,685      849,298           60,146,077      

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกินทุนจากการ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน จดัโครงสร้างธุรกิจ รวมส่วนของ

ที่ออกและ มูลค่า ภายใตก้ารควบคุม ทุนสาํรอง ผูถ้ือหุ้นของ ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ หุ้นสามญั เดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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    

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้นของบริษทัใหญ่

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

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                      -                      -                            -                      17,994,937      17,994,937      178,748             18,173,685      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                      -                      -                            -                      -                      -                      -                        -                      

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                      -                      -                            -                      17,994,937      17,994,937      178,748             18,173,685      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 300,000,000    137,109,509    130,891,299          1,518,303        75,867,622      645,386,733    1,733,094          647,119,827    

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกินทุนจากการ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน จดัโครงสร้างธุรกิจ รวมส่วนของ

ที่ออกและ มูลค่า ภายใตก้ารควบคุม ทุนสาํรอง ผูถ้ือหุ้นของ ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั เดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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    

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้นของบริษทัใหญ่

เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 8 -                      -                      -                            -                      (24,000,000)    (24,000,000)    -                        (24,000,000)    

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                      -                      -                            -                      (24,000,000)    (24,000,000)    -                        (24,000,000)    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                      -                      -                            -                      15,978,048      15,978,048      154,086             16,132,134      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                    -                    -                          -                    -                    -                    -                       -                    

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                      -                      -                            -                      15,978,048      15,978,048      154,086             16,132,134      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 300,000,000    137,109,509    130,891,299          5,768,303        79,222,293      652,991,404    1,996,067          654,987,471    

(บาท)

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน

ที่ออกและ มูลค่า ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2563

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

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั -                            -                            -                            (24,000,000)          (24,000,000)          

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                            -                            -                            (24,000,000)          (24,000,000)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                            -                            -                            60,146,077           60,146,077           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                            -                            -                            -                            -                            

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                            -                            -                            60,146,077           60,146,077           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2563 300,000,000         137,109,509         1,518,303             163,856,443         602,484,255         

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน

ที่ออกและ มูลค่า ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564

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

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 8 -                            -                            -                            (24,000,000)          (24,000,000)          

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                            -                            -                            (24,000,000)          (24,000,000)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                            -                            -                            849,298                849,298                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                            -                            -                            -                            -                            

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                            -                            -                            849,298                849,298                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2564 300,000,000         137,109,509         5,768,303             160,183,461         603,061,273         

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 16,132,134       18,173,685       849,298            60,146,077       
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 5,512,001         5,139,279         218,550            130,034            
ตน้ทุนทางการเงิน 8,363,330         16,119,525       - -
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 19,922,746       20,630,708       284,224            270,798            
กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ี

   รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน - (227,424)           - -
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้คงเหลือ 796,988            1,374,490         - -
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (2,740,196)        34,182              - -
เงินปันผลรับ - - - (59,847,273)     
ดอกเบ้ียรับ (59,261)             (196,473)           (173,826)          (11,947)            

47,927,742       61,047,972       1,178,246         687,689            
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ 8,755,951         61,896,583       - -
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (1,835,892)        4,440,788         (1,264,998)       (767,638)          
สินคา้คงเหลือ 98,145,796       200,838,247     - -
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,636,445)        11,345,239       6,854                1,844                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,473,866)        (115,150)           - -
เจา้หน้ีการคา้ (29,765,924)      (120,535,048)    - -
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (1,490,641)        (4,331,400)        864,762            116,280            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (354,589)           8,670,666         - (180)                 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

   สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 322,879            171,559            187,345            102,646            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - (2,943,731)        33,125              -
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 118,595,011     220,485,725     1,005,334         140,641            
ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) (5,206,397)        (3,432,741)        565,128            107,573            
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 113,388,614     217,052,984     1,570,462         248,214            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท) 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 มิถุนายน
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 มิถุนายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
14



บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (22,132,271)      (6,754,282)        - -
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 8,322,094         4,790                - -
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (331,800)           (191,100)           (171,000)          -
เงินสดจ่ายเพื่อใหเ้งินกูย้มืแก่บริษทัยอ่ย - - (25,000,000)     -
เงินปันผลรับ - - - 59,847,273       
ดอกเบ้ียรับ 59,261              196,473            61,727              11,947              
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (14,082,716)      (6,744,119)        (25,109,273)     59,859,220       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารลดลง - (1,193)               - -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 480,000,000     1,390,000,000  - -
เงินสดจ่ายเพื่อชาํระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (620,600,000)    (1,535,000,000) - -
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (2,112,502)        (1,080,000)        - -
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (23,982,828)      (23,920,660)      (23,982,828)     (23,920,660)     
เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                    (152,727)           - -
ดอกเบ้ียจ่าย (6,131,369)        (14,217,271)      - -
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (172,826,699)    (184,371,851)    (23,982,828)     (23,920,660)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (73,520,801)      25,937,014       (47,521,639)     36,186,774       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 162,539,975     153,900,977     58,226,429       5,068,381         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน 89,019,174       179,837,991     10,704,790       41,255,155       

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีจากการซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 1,877,667         8,188                - -
เงินปันผลคา้งจ่าย 17,172              79,340              17,172              79,340              

(บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
15
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หมายเหตุ  สารบัญ 

   

1  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

2  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

3  ลูกหน้ีการคา้ 

4  สินคา้คงเหลือ 

5  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

6  สญัญาเช่า 

7  ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

8  เงินปันผล 

9  เคร่ืองมือทางการเงิน 

10  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

  17 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2564 

 

1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปีและจดัทาํ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหวา่งกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

เน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดน้าํเสนอไป

แลว้ในงบการเงินประจาํปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและ

บริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 

วิธีการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสําคญัท่ีใช้ในการประมาณการท่ีอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้

อธิบายไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

2 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

รายการที่สําคญักบับุคคลหรือ    

   กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563  2564   2563 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย         

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  25,418  23,237 

ดอกเบ้ียรับ -  -  161  - 

เงินปันผลรับ -  -  -   59,847 

ค่าเช่าจ่าย -  -  735  486 
        

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั 
       

เงินปันผลจ่าย -  33  -  - 
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รายการที่สําคญักบับุคคลหรือ    

   กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563  2564   2563 

 (พันบาท) 

ผู้บริหารสําคญั        

เงินปันผลจ่าย 16,762  16,859  16,762  16,739 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้น (รวมค่าตอบแทน        

   กรรมการ) 2,640  2,640  2,640  2,640 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 79  62  79  62 

รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 2,719  2,702  2,719  2,702 

 

ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น  

บริษทัยอ่ย -  -  4,943  4,396 

        

เงินให้กู้ยมื        

บริษทัยอ่ย -  -  35,000  10,000 
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สัญญาสําคญัที่ทํากบักจิการที่เกีย่วข้องกนัในระหว่างงวด 

 

สัญญาให้กู้ ยืมเงินระยะยาว 

 

เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2563 บริษทัไดท้าํสัญญาใหกู้ย้มืเงินระยะยาวกบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงชนิดไม่มีหลกัประกนั โดย

มีวงเงินใหกู้ย้มืเป็นจาํนวน 35 ลา้นบาท เงินใหกู้ย้มืน้ีมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.5 ต่อปี ซ่ึงมีกาํหนดจ่ายชาํระ

ดอกเบ้ียเป็นรายเดือน และกาํหนดจ่ายชาํระเงินตน้ภายในเดือนสิงหาคม 2568 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2564 

บริษทัไดท้าํบนัทึกแนบทา้ยสญัญา เพื่อเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเป็นร้อยละ 1.27 ต่อปี ซ่ึงมีผลยอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ี

ทาํสญัญา 

 

3 ลูกหนีก้ารค้า 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

กจิการอ่ืน ๆ        

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 36,740  45,972  -  - 

เกินกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 1,288  814  -  - 

3 - 6 เดือน -  92  -  - 

6 - 12 เดือน 93  103  -  - 

มากกวา่ 12 เดือน 228  124  -  - 

 38,349  47,105  -  - 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต        

         ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (319)  (319)  -  - 

สุทธิ 38,030  46,786  -  - 
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4 สินค้าคงเหลือ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

รถยนต ์ 113,823  213,112  -  - 

อะไหล่รถยนตแ์ละอ่ืน ๆ 32,892  31,749  -  - 

รวม 146,715  244,861  -  - 

หัก ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (5,583)  (4,786)  -  - 

สุทธิ 141,132  240,075  -  - 

 

5 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

  (พันบาท) 

ซ้ือสินทรัพย ์- ราคาทุน  22,734  - 

จาํหน่ายสินทรัพยแ์ละตดัจาํหน่าย - ราคาตามบญัชีสุทธิ  (5,582)  - 

 

การคํา้ประกัน 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 498.32 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 

502.21 ล้านบาท) ไดจ้ดจาํนองไวเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและสินเช่ืออ่ืนจากธนาคาร 
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6 สัญญาเช่า 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์สิทธิการใช้    

ท่ีดิน 107,995  - 

รวม 107,995  - 

 

ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวน 5.59 

ลา้นบาท 

 

กลุ่มบริษทัเช่าท่ีดินหลายแห่งเป็นระยะเวลา 6 - 33 ปี โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าเม่ือส้ินสุดอายุสัญญา ค่าเช่า

กาํหนดชาํระเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

จํานวนที่รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน          

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้        

- ท่ีดิน 2,853  1,596  -  - 

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 2,231  1,909  -  - 

 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัมี

จาํนวน 2.11 ลา้นบาท 
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7 ส่วนงานดาํเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

กลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน

ธุรกิจท่ีสําคญัน้ีมีรายการท่ีแตกต่างกนั ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการ

ภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของ 

กลุ่มบริษทั โดยสรุปมีดงัน้ี 
 

• ส่วนงาน 1  ส่วนงานจาํหน่ายรถยนตแ์ละอปุกรณ์ตกแต่ง 

• ส่วนงาน 2  ส่วนงานบริการซ่อมบาํรุงและจาํหน่ายอะไหล่ 
 

ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยูข่า้งล่างน้ี ผลการดาํเนินงาน วดัโดยใชก้าํไรก่อนหกั

ตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายของส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายใน

และสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้าํไรก่อนหัก

ตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย ในการวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสม

ในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั  

 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานจาํหน่าย  ส่วนงานบริการ     

 รถยนตแ์ละ  ซ่อมบาํรุงและ     

สําหรับงวดหกเดอืน อุปกรณ์ตกแต่ง  จาํหน่ายอะไหล่  รวม 

   ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ข้อมูลตามส่วนงานดาํเนินงาน            

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 639,163  930,438  193,941  185,584  833,104  1,116,022 

รวมรายได้ 639,163  930,438  193,941  185,584  833,104  1,116,022 
            

EBITDA ตามส่วนงาน 36,344  53,604  62,129  57,405  98,473  111,009 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย         (19,923)  (20,631) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (8,363)  (16,120) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (5,512)  (5,139) 

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานอ่ืน            

   ท่ีไม่ไดปั้นส่วน         (48,543)  (50,945) 

กาํไรสําหรับงวด         16,132  18,174 
            



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

  23 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานจาํหน่าย  ส่วนงานบริการ     

 รถยนตแ์ละ  ซ่อมบาํรุงและ     

สําหรับงวดหกเดอืน อุปกรณ์ตกแต่ง  จาํหน่ายอะไหล่  รวม 

   ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

สินทรัพยส่์วนงาน ณ วนัท่ี            

   30 มิถุนายน/31 ธนัวาคม 382,881  497,832  374,355  367,647  757,236  865,479 

หน้ีสินส่วนงาน ณ วนัท่ี            

   30 มิถุนายน/31 ธนัวาคม 262,135  414,638  77,167  87,556  339,302  502,194 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น รายไดด้งักล่าวมีจงัหวะเวลาของการรับรู้รายไดจ้ากการโอนสินคา้

หรือบริการท่ีรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

 

การกระทบยอดสินทรัพย์และหน้ีสินของส่วนงานที่รายงาน  

 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

  2564  2563 

  (พันบาท) 

สินทรัพย์     

รวมสินทรัพยข์องส่วนงานท่ีรายงาน  757,236  865,479 

จาํนวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน  391,230  457,087 

สินทรัพย์รวม  1,148,466  1,322,566 

     

หนีสิ้น     

รวมหน้ีสินของส่วนงานท่ีรายงาน  339,302  502,194 

จาํนวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน  154,176  157,516 

หนีสิ้นรวม  493,478  659,710 

 

  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินปันผล 

 

รายละเอียดเงินปันผลในระหวา่งปี 2564 มีดงัน้ี 

 

 วนัท่ีอนุมติั กาํหนดจ่าย อตัราต่อหุน้  จาํนวนเงิน 

   (บาท)  (พันบาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2563 19 เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564 0.04  24,000 

 

9 เคร่ืองมือทางการเงิน  

 

มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม 

 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัมีมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีทุกรายการ 

 

10 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        

อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 10,764  1,599  -  - 

รวม 10,764  1,599  -  - 
        

ภาระผกูพนัอื่น ๆ        

คาํสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้ 41,614  104,957  -  - 

หนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 846  826  -  - 

หนงัสือคํ้าประกนัสาํหรับการซ้ือรถยนต ์        

   อะไหล่และ อุปกรณ์ตกแต่งภายใต ้        

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

รวม 124,460  185,783  -  - 

 

 

 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การคํา้ประกนั 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลักประกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ถูกคํ้ าประกันโดยกรรมการ และการ 

จดจาํนองท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษทั (31 ธันวาคม 2563: ถูกคํา้ประกันโดยกรรมการ การจดจาํนองท่ีดิน ส่ิง

ปลูกสร้างและเงินฝากประจาํท่ีมีข้อจาํกัดในการเบิกใช้ของกลุ่มบริษัท) โดยมีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็น

สินทรัพยข์องบริษทัดงัน้ี 

 

 

  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

หมายเหต ุ 2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  23,642  23,642  -  - 

ท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุง 5 498,322  502,213  -  - 

รวม  521,964  525,855  -  - 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 991 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 

2563: 871 ล้านบาท) 
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