
 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน)  

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบกาํไร

ขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) 

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

ตามลาํดับ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดทาํและนําเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป

เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึง

อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

 

(บุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 7900 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

10 พฤศจิกายน 2564 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 74,117,302      162,539,975 8,075,493        58,226,429

ลูกหนีการคา้ 3 37,481,410      46,785,759 -                       -                      

ลูกหนีหมุนเวียนอืน 2 6,394,971        6,988,502 9,764,016        4,982,754       

สินคา้คงเหลือ 4 246,617,418    240,075,280 -                       -                      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 1,554,062        2,258,218 1,504,671        2,212,575

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 9,914,341        3,447,359 39,759             42,541

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 376,079,504 462,095,093 19,383,939 65,464,299

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       549,590,000    549,590,000

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 2 -                       -                       35,000,000      10,000,000

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

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 5 676,545,451    671,932,824 -                       -                      

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 6 106,526,179    106,205,157 -                       -                      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,298,777        7,143,639 3,966,431        4,226,479       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,605,993        3,152,407 520,315           464,111          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 4,488,660        2,439,864 -                       -                      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 870,061,743 860,470,574 589,076,746 564,280,590

รวมสินทรัพย์ 1,246,141,247 1,322,565,667 608,460,685 629,744,889

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนสิีนหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 300,000,000    320,000,000    -                       -                      

เจา้หนีการคา้ 79,034,889      107,193,010    -                       -                      

เจา้หนีหมุนเวียนอืน 20,959,763      25,513,879      1,843,617        827,975          

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

     ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16,200,000      28,700,000      -                       -                      

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึง

     กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 6 1,527,896        1,515,112        -                       -                      

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 306,681           2,153,339        -                       -                      

หนีสินหมุนเวียนอืน 830,503           1,246,483        405,339           384,383          

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 418,859,732    486,321,823    2,248,956        1,212,358       

หนสิีนไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 47,600,000      59,750,000      -                       -                      

หนีสินตามสญัญาเช่า 6 113,206,789    108,851,336    -                       -                      

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

     ผลประโยชน์พนกังาน 5,271,490        4,787,171        2,601,574        2,320,556       

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 166,078,279    173,388,507    2,601,574        2,320,556       

รวมหนสิีน 584,938,011    659,710,330    4,850,530        3,532,914       

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 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 85,381,178      87,244,245      160,732,343    183,334,163    

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 659,150,289    661,013,356    603,610,155    626,211,975    

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,052,947        1,841,981        -                       -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 661,203,236    662,855,337    603,610,155    626,211,975    

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,246,141,247 1,322,565,667 608,460,685    629,744,889    

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 364,593,925       414,037,413     12,460,802       12,789,456       

รายไดค่้านายหนา้ 10,515,204         11,879,133       -                        -                        

รายไดอื้น 3,310,519           2,974,928         171,738            11,204              

รวมรายได้ 378,419,648       428,891,474     12,632,540       12,800,660       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 326,496,470       369,275,613     -                        -                        

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 12,007,576         13,417,190       -                        -                        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 29,662,190         32,766,977       11,945,438       12,406,752       

รวมค่าใช้จ่าย 368,166,236       415,459,780     11,945,438       12,406,752       

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 10,253,412         13,431,694       687,102            393,908            

ตน้ทุนทางการเงิน 4,233,944           5,118,882         -                        -                        

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 6,019,468           8,312,812         687,102            393,908            

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (196,297)            1,730,702         138,220            97,292              

กาํไรสําหรับงวด 6,215,765           6,582,110         548,882            296,616            

การแบ่งปันกาํไร

    ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่ 6,158,885           6,519,255         548,882            296,616            

    ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียที

         ไม่มีอาํนาจควบคุม 56,880                62,855              -                        -                        

กาํไรสําหรับงวด 6,215,765           6,582,110         548,882            296,616            

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 0.01                    0.01                  0.0009              0.0005              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

30 กนัยายน

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กาํไรสําหรับงวด 6,215,765           6,582,110         548,882            296,616            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                         -                        -                        -                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 6,215,765           6,582,110         548,882            296,616            

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่ 6,158,885           6,519,255         548,882            296,616            

    ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียที

        ไม่มีอาํนาจควบคุม 56,880                62,855              -                        -                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 6,215,765           6,582,110         548,882            296,616            

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

30 กนัยายน 30 กนัยายน

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 2, 7 1,197,697,983    1,530,059,213  37,878,321       36,026,427       

รายไดค่้านายหนา้ 35,977,021         47,203,203       -                        -                        

รายไดเ้งินปันผล 2 -                         -                        -                        59,847,273       

รายไดอื้น 2 11,259,796         14,004,376       345,826            35,514              

รวมรายได้ 1,244,934,800    1,591,266,792  38,224,147       95,909,214       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,074,726,099    1,400,984,557  -                        -                        

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 38,153,439         43,529,792       -                        -                        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2 91,794,385         93,888,260       36,469,197       35,239,195       

รวมค่าใช้จ่าย 1,204,673,923    1,538,402,609  36,469,197       35,239,195       

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 40,260,877         52,864,183       1,754,950         60,670,019       

ตน้ทุนทางการเงิน 6 12,597,274 21,238,407 -                        -                        

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 27,663,603         31,625,776       1,754,950         60,670,019       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 5,315,704           6,869,981         356,770            227,326            

กาํไรสําหรับงวด 22,347,899         24,755,795       1,398,180         60,442,693       

การแบ่งปันกาํไร

    ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่ 22,136,933         24,514,192       1,398,180         60,442,693       

    ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียที

         ไม่มีอาํนาจควบคุม 210,966              241,603            -                        -                        

กาํไรสําหรับงวด 22,347,899         24,755,795       1,398,180         60,442,693       

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 0.04                    0.04                  0.002                0.10                  

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที

30 กนัยายน 30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

 8



บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กาํไรสําหรับงวด 22,347,899         24,755,795       1,398,180         60,442,693       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                         -                        -                        -                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 22,347,899         24,755,795       1,398,180         60,442,693       

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่ 22,136,933         24,514,192       1,398,180         60,442,693       

    ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียที

        ไม่มีอาํนาจควบคุม 210,966              241,603            -                        -                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 22,347,899         24,755,795       1,398,180         60,442,693       

30 กนัยายน 30 กนัยายน

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

 9



บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดงิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกินทุนจากการ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน จดัโครงสร้างธุรกิจ รวมส่วนของ

ทีออกและ มูลค่า ภายใตก้ารควบคุม ทุนสาํรอง ผูถื้อหุ้นของ ส่วนไดเ้สียทีไม่มี รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ หุ้นสามญั เดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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    

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

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

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

การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

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

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

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                      -                      -                        -                      (24,000,000)    (24,000,000)    (142,727)         (24,142,727)     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                      -                      -                        -                      -                      -                      -                      -                      

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

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

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

(บาท)

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพมิขนึ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดงิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกินทุนจากการ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน จดัโครงสร้างธุรกิจ รวมส่วนของ

ทีออกและ มูลค่า ภายใตก้ารควบคุม ทุนสาํรอง ผูถื้อหุ้นของ ส่วนไดเ้สียทีไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั เดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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    

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 8 -                      -                      -                        -                      (24,000,000)    (24,000,000)    -                      (24,000,000)     

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                      -                      -                        -                      22,136,933      22,136,933      210,966          22,347,899      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                      -                      -                        -                      -                      -                      -                      -                      

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                      -                      -                        -                      22,136,933      22,136,933      210,966          22,347,899      

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2564 300,000,000    137,109,509    130,891,299      5,768,303        85,381,178      659,150,289    2,052,947        661,203,236    

กาํไรสะสม

(บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดงิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2563

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

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

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

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                             -                             -                             (24,000,000)           (24,000,000)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -                             -                             -                             -                             -                             

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                             -                             -                             60,442,693            60,442,693            

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดงิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2564

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

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 8 -                             -                             -                             (24,000,000)           (24,000,000)           

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                             -                             -                             (24,000,000)           (24,000,000)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                             -                             -                             1,398,180              1,398,180              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -                             -                             -                             -                             -                             

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                             -                             -                             1,398,180              1,398,180              

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 กันยายน 2564 300,000,000          137,109,509          5,768,303              160,732,343          603,610,155          

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 22,347,899        24,755,795        1,398,180          60,442,693        

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 5,315,704          6,869,981          356,770             227,326             

ตน้ทุนทางการเงิน 12,597,274        21,238,407        - -

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 30,026,240        32,241,028        431,048             408,725             

กลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าที

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน - (43,543)              - -

ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 936,280             1,445,069          - -

กาํไรจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (4,674,898)         (1,779,936)         - -

เงินปันผลรับ - - - (59,847,273)       

ดอกเบียรับ (59,262)              (199,896)            (345,562)            (23,149)              

66,489,237        84,526,905        1,840,436          1,208,322          

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ 9,304,349          85,328,829        - -

ลูกหนีหมุนเวียนอืน 270,206             7,225,174          (4,768,381)         (1,657,287)         

สินคา้คงเหลือ (7,478,418)         292,215,006      - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (6,466,982)         11,056,320        2,782                 31,750               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (2,048,796)         (115,150)            - -

เจา้หนีการคา้ (28,158,121)       (60,445,683)       - -

เจา้หนีหมุนเวียนอืน (4,095,230)         (7,443,103)         1,009,252          (350,935)            

หนีสินหมุนเวียนอืน (415,980)            64,085               20,956               3,687                 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน

สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 484,319             257,339             281,018             153,969             

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน - (2,875,773)         - -

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 27,884,584        409,793,949      (1,613,937)         (610,494)            

ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) (9,911,792)         (8,153,815)         294,930             (66,403)              

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนนิงาน 17,972,792        401,640,134      (1,319,007)         (676,897)            

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท) 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที

30 กนัยายน

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที

30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพือซืออาคารและอุปกรณ์ (38,623,599)       (10,151,728)       - -

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 13,693,420        5,784,164          - -

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (331,800)            (447,849)            (171,000)            (223,999)            

เงินสดจ่ายเพือการลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - (990,000)            

เงินสดจ่ายใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย - - (25,000,000)       (10,000,000)       

เงินปันผลรับ - - - 59,847,273        

ดอกเบียรับ 59,262               199,896             332,681             23,149               

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (25,202,717)       (4,615,517)         (24,838,319)       48,656,423        

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารลดลง - (1,193)                - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 780,000,000      1,820,000,000   - -

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (824,650,000)     (2,182,500,000)  - -

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (3,320,002)         (2,909,926)         - -

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (23,993,610)       (23,999,932)       (23,993,610)       (23,999,932)       

เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม - (152,727)            - -

เงินสดรับจากการเรียกทุนชาํระของบริษทัยอ่ย - 10,000               - -

ดอกเบียจ่าย (9,229,136)         (18,091,298)       - -

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (81,192,748)       (407,645,076)     (23,993,610)       (23,999,932)       

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (88,422,673)       (10,620,459)       (50,150,936)       23,979,594        

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

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 30 กนัยายน 74,117,302        143,280,518      8,075,493          29,047,975        

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนีจากการซืออาคารและอุปกรณ์ 810,297             407,861             - -

เงินปันผลคา้งจ่าย 6,390                 - 6,390                 -

(บาท) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที

30 กนัยายน 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

15



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ  สารบัญ 

   

1  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

2  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

3  ลูกหน้ีการคา้ 

4  สินคา้คงเหลือ 

5  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

6  สัญญาเช่า 

7  ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

8  เงินปันผล 

9  เคร่ืองมือทางการเงิน 

10  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 

 

1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีนําเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจาํปีและจดัทาํ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหวา่งกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

เน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดน้าํเสนอไป

แลว้ในงบการเงินประจาํปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและ

บริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 

วิธีการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสําคญัท่ีใช้ในการประมาณการท่ีอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้

อธิบายไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

2 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

รายการที่สําคัญกับบุคคลหรือ    

   กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  37,878  36,026 

ดอกเบ้ียรับ -  -  333  11 

เงินปันผลรับ -  -  -  59,847 

ค่าเช่าจ่าย -  -  1,227  729 
      

 
 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน        

เงินปันผลจ่าย -  33  -  - 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที่สําคัญกับบุคคลหรือ    

   กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ผู้บริหารสําคัญ        

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

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้น (รวมค่าตอบแทน        

   กรรมการ) 3,960  3,960  3,960  3,960 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 119  93  119  93 

รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 4,079  4,053  4,079  4,053 

 

ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น  

บริษทัยอ่ย -  -  8,634  4,396 

        

เงินให้กู้ยืม        

บริษทัยอ่ย -  -  35,000  10,000 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างงวด 

 

สัญญาให้กู้ยืมเงินระยะยาว 

 

เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2563 บริษทัไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินระยะยาวกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึงชนิดไม่มีหลกัประกนั โดย

มีวงเงินให้กูย้ืมเป็นจาํนวน 35 ลา้นบาท เงินให้กูย้ืมน้ีมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.5 ต่อปี ซ่ึงมีกาํหนดจ่ายชาํระ

ดอกเบ้ียเป็นรายเดือน และกาํหนดจ่ายชาํระเงินตน้ภายในเดือนสิงหาคม 2568 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2564 

บริษทัไดท้าํบนัทึกแนบทา้ยสัญญา เพื่อเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเป็นร้อยละ 1.27 ต่อปี ซ่ึงมีผลยอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ี

ทาํสัญญา 

 

3 ลูกหนีก้ารค้า 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

กิจการอ่ืน ๆ        

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 33,462  45,972  -  - 

เกินกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 3,990  814  -  - 

3 - 6 เดือน 28  92  -  - 

6 - 12 เดือน -  103  -  - 

มากกวา่ 12 เดือน 320  124  -  - 

 37,800  47,105  -  - 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        

         ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (319)  (319)  -  - 

สุทธิ 37,481  46,786  -  - 

 

 

 

 

 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 สินค้าคงเหลือ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

รถยนต ์ 220,763  213,112  -  - 

อะไหล่รถยนตแ์ละอ่ืน ๆ 31,576  31,749  -  - 

รวม 252,339  244,861  -  - 

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (5,722)  (4,786)  -  - 

สุทธิ 246,617  240,075  -  - 

 

5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

  (พันบาท) 

ซ้ือสินทรัพย ์- ราคาทุน  38,158  - 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชีสุทธิ  (9,019)  - 

 

การคํา้ประกัน 

 

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

502.21 ล้านบาท) ไดจ้ดจาํนองไวเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและสินเช่ืออ่ืนจากธนาคาร 

  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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6 สัญญาเช่า 

 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์สิทธิการใช้    

ท่ีดิน 106,526  - 

รวม 106,526  - 

 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัเพิ่มขึ้นเป็นจาํนวน 5.59

ลา้นบาท 

 

กลุ่มบริษทัเช่าท่ีดินหลายแห่งเป็นระยะเวลา 6 - 33 ปี โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าเม่ือส้ินสุดอายุสัญญา ค่าเช่า

กาํหนดชาํระเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

จํานวนที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน          

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้        

- ท่ีดิน 4,322  3,772  -  - 

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 3,368  3,105  -  - 

 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัมี

จาํนวน 3.32 ลา้นบาท 
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7 ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

กลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน

ธุรกิจท่ีสําคญัน้ีมีรายการท่ีแตกต่างกัน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการ

ภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของ 

กลุ่มบริษทั โดยสรุปมีดงัน้ี 
 

• ส่วนงาน 1  ส่วนงานจาํหน่ายรถยนตแ์ละอุปกรณ์ตกแต่ง 

• ส่วนงาน 2  ส่วนงานบริการซ่อมบาํรุงและจาํหน่ายอะไหล่ 
 

ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ขา้งล่างน้ี ผลการดาํเนินงาน วดัโดยใชก้าํไรก่อนหัก

ตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายของส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายใน

และสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใช้กาํไรก่อนหัก

ตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย ในการวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสม

ในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั  

 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานจาํหน่าย  ส่วนงานบริการ     

 รถยนตแ์ละ  ซ่อมบาํรุงและ     

สําหรับงวดเก้าเดือน อุปกรณ์ตกแต่ง  จาํหน่ายอะไหล่  รวม 

   ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ข้อมูลตามส่วนงานดําเนินงาน            

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 913,557  1,242,992  284,141  287,067  1,197,698  1,530,059 

รวมรายได้ 913,557  1,242,992  284,141  287,067  1,197,698  1,530,059 
            

EBITDA ตามส่วนงาน 50,295  71,295  91,111  89,999  141,406  161,294 

ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย         (30,026)  (32,241) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (12,597)  (21,238) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (5,316)  (6,870) 

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานอ่ืน            

   ท่ีไม่ไดปั้นส่วน         (71,119)  (76,189) 

กําไรสําหรับงวด         22,348  24,756 
            



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานจาํหน่าย  ส่วนงานบริการ     

 รถยนตแ์ละ  ซ่อมบาํรุงและ     

 อุปกรณ์ตกแต่ง  จาํหน่ายอะไหล่  รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

สินทรัพยส่์วนงาน ณ วนัท่ี            

   30 กนัยายน/31 ธนัวาคม 491,829  497,832  367,165  367,647  858,994  865,479 

หน้ีสินส่วนงาน ณ วนัท่ี            

   30 กนัยายน/31 ธนัวาคม 369,577  414,638  69,531  87,556  439,108  502,194 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น รายไดด้งักล่าวมีจงัหวะเวลาของการรับรู้รายไดจ้ากการโอนสินคา้

หรือบริการท่ีรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

 

การกระทบยอดสินทรัพย์และหน้ีสินของส่วนงานที่รายงาน  

 

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

  2564  2563 

  (พันบาท) 

สินทรัพย์     

รวมสินทรัพยข์องส่วนงานท่ีรายงาน  858,994  865,479 

จาํนวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน  387,147  457,087 

สินทรัพย์รวม        1,246,141  1,322,566 

     

หนีสิ้น     

รวมหน้ีสินของส่วนงานท่ีรายงาน  439,108  502,194 

จาํนวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน  145,830  157,516 

หนีสิ้นรวม  584,938  659,710 

 

  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 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  

 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 

 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัมีมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีทุกรายการ 

 

10 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        

อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 6,839  1,599  -  - 

รวม 6,839  1,599  -  - 

        

ภาระผูกพนัอื่น ๆ        

คาํสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้ 16,563  104,957  -  - 

หนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 846  826  -  - 

หนงัสือคํ้าประกนัสาํหรับการซ้ือรถยนต ์        

   อะไหล่และ อุปกรณ์ตกแต่งภายใต ้        

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

รวม 99,409  185,783  -  - 
 

  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การคํ้าประกัน 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลักประกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 ถูกคํ้ าประกันโดยกรรมการ และการ 

จดจาํนองท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษทั (31 ธันวาคม 2563: ถูกคํา้ประกันโดยกรรมการ การจดจาํนองท่ีดิน ส่ิง

ปลูกสร้างและเงินฝากประจาํท่ีมีข้อจาํกัดในการเบิกใช้ของกลุ่มบริษัท) โดยมีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็น

สินทรัพยข์องบริษทัดงัน้ี 

 

 

  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  23,642  23,642  -  - 

ท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุง 5 498,322  502,213  -  - 

รวม  521,964  525,855  -  - 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 891 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 

2563: 871 ล้านบาท) 
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