
 

 
 
 
 
 
 

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน 2565 งบก าไร
ขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล)  
ของบริษทั ออโตคอร์ป โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ออโตคอร์ป โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 
ตามล าดับ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี 
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส  2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่  
เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
(บุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 7900 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
10 สิงหาคม 2565 



บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 157,979,256         169,628,015 7,994,311        12,024,656

ลูกหนีการคา้ 3 40,060,435           45,382,459 -                      -                      

ลูกหนีหมุนเวียนอืน 2 8,622,535             9,099,692 10,633,953      5,290,609        

สินคา้คงเหลือ 4 68,050,849           140,956,485 -                      -                      

สินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 1,383,694             895,860 1,364,781        846,197

สินทรพัยห์มุนเวียนอืน 9,434,424             6,272,245 153,895           36,349

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 285,531,193         372,234,756 20,146,940 18,197,811

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัย่อย -                       -                      549,590,000    549,590,000

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย 2 -                       -                      35,000,000      35,000,000

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 11 69,596,683           69,596,683 -                      -                      

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5, 11 712,521,078         707,186,726 -                      -                      

สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 6 148,649,581         132,731,260 -                      -                      

สินทรพัยไ์มม่ีตวัตน 6,904,942             7,396,393 5,183,504        5,312,430        

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,285,880             5,083,007 529,764           488,487           

สินทรพัยไ์มห่มุนเวียนอืน 7,263,790             4,169,510 -                      -                      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 951,221,954         926,163,579 590,303,268 590,390,917

รวมสินทรัพย์ 1,236,753,147      1,298,398,335 610,450,208 608,588,728

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

งบการเงินรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 240,000,000         300,000,000    -                      -                      

เจา้หนีการคา้ 71,125,302           85,823,654      -                      -                      

เจา้หนีหมุนเวียนอืน 28,658,167           34,333,650      1,434,636        1,125,136        

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

     ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16,200,000           16,200,000      -                      -                      

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึง

     กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 6 5,301,054             3,777,262        -                      -                      

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 5,489,473             2,647,881        -                      -                      

หนีสินหมุนเวียนอืน 3,941,152             2,509,120        392,235           400,765           

รวมหนีสินหมุนเวียน 370,715,148         445,291,567    1,826,871        1,525,901        

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 35,450,000           43,550,000      -                      -                      

หนีสินตามสญัญาเช่า 6 150,936,750         135,578,671    -                      -                      

ประมาณการหนีสินไมห่มุนเวียนอืน 3,183,932             1,506,718        -                      -                      

ประมาณการหนีสินไมห่มุนเวียนสาํหรับ

     ผลประโยชน์พนกังาน 5,375,256             5,192,218        2,648,819        2,442,435        

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 194,945,938         185,827,607    2,648,819        2,442,435        

รวมหนีสิน 565,661,086         631,119,174    4,475,690        3,968,336        

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

งบการเงินรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

 4



บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

     ทุนจดทะเบียน 7

     (หุ้นสามญัจาํนวน 624,000,000 หุ้น สาํหรับ 30 มิถนุายน 2565 312,000,000         300,000,000    312,000,000    300,000,000    

      และ 600,000,000 หุ้น สาํหรับ 31 ธันวาคม 2564 มลูค่า 0.5 บาทต่อหุ้น)

     ทุนทีออกและชาํระแลว้

     (หุ้นสามญัจาํนวน 600,000,000 หุ้น มลูค่า 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    

ส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสรา้งธุรกิจ

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

กาํไรสะสม

     จดัสรรแลว้

         ทุนสาํรองตามกฎหมาย 5,888,303             5,888,303        5,888,303        5,888,303        

     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 95,015,396           91,286,545      162,976,706    161,622,580    

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 668,904,507         665,175,656    605,974,518    604,620,392    

ส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุม 2,187,554             2,103,505        -                      -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 671,092,061         667,279,161    605,974,518    604,620,392    

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,236,753,147      1,298,398,335 610,450,208    608,588,728    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

งบการเงินรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 429,168,027     401,545,742     13,974,290       13,301,128       

รายไดค้่านายหนา้ 13,355,944       11,848,009       -                        -                        

รายไดเ้งินปันผล -                        -                        7,979,636         -                        

รายไดอื้น 5,545,223         5,411,523         135,719            157,255            

รวมรายได้ 448,069,194     418,805,274     22,089,645       13,458,383       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 384,481,570     359,524,617     -                        -                        

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 14,626,156       13,282,225       -                        -                        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 36,412,733       31,498,621       13,464,116       12,873,356       

รวมค่าใช้จ่าย 435,520,459     404,305,463     13,464,116       12,873,356       

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนนิงาน 12,548,735       14,499,811       8,625,529         585,027            

ตน้ทุนทางการเงิน 4,376,931         4,341,799         -                        -                        

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 8,171,804         10,158,012       8,625,529         585,027            

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 3,669,942         2,748,543         (21,828)             121,986            

กาํไรสําหรับงวด 4,501,862         7,409,469         8,647,357         463,041            

การแบ่งปันกาํไร

    ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่ 4,463,609         7,340,028         8,647,357         463,041            

    ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียที

         ไม่มีอาํนาจควบคุม 38,253              69,441              -                        -                        

กาํไรสําหรับงวด 4,501,862         7,409,469         8,647,357         463,041            

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 0.01                  0.01                  0.01                  0.001                

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

30 มิถุนายน

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กาํไรสําหรับงวด 4,501,862         7,409,469         8,647,357         463,041            

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน -                        -                        -                        -                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 4,501,862         7,409,469         8,647,357         463,041            

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่ 4,463,609         7,340,028         8,647,357         463,041            

    ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียที

        ไม่มีอาํนาจควบคุม 38,253              69,441              -                        -                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 4,501,862         7,409,469         8,647,357         463,041            

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 2, 8 927,354,251     833,104,058     27,512,544       25,417,519       

รายไดค้่านายหนา้ 28,755,369       25,461,817       -                        -                        

รายไดเ้งินปันผล 2 -                        -                        7,979,636         -                        

รายไดอื้น 2 9,163,513         7,949,277         517,232            174,088            

รวมรายได้ 965,273,133     866,515,152     36,009,412       25,591,607       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 835,121,685     748,229,629     -                        -                        

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 30,804,693       26,145,863       -                        -                        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2 71,182,308       62,132,195       26,527,953       24,523,759       

รวมค่าใช้จ่าย 937,108,686     836,507,687     26,527,953       24,523,759       

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนนิงาน 28,164,447       30,007,465       9,481,459         1,067,848         

ตน้ทุนทางการเงิน 6 8,888,469         8,363,330         -                        -                        

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 19,275,978       21,644,135       9,481,459         1,067,848         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 7,462,733         5,512,001         147,350            218,550            

กาํไรสําหรับงวด 11,813,245       16,132,134       9,334,109         849,298            

การแบ่งปันกาํไร

    ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่ 11,708,834       15,978,048       9,334,109         849,298            

    ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียที

         ไม่มีอาํนาจควบคุม 104,411            154,086            -                        -                        

กาํไรสําหรับงวด 11,813,245       16,132,134       9,334,109         849,298            

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 0.02                  0.03                  0.02                  0.001                

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กาํไรสําหรับงวด 11,813,245       16,132,134       9,334,109         849,298            

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน -                        -                        -                        -                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 11,813,245       16,132,134       9,334,109         849,298            

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่ 11,708,834       15,978,048       9,334,109         849,298            

    ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียที

        ไม่มีอาํนาจควบคุม 104,411            154,086            -                        -                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 11,813,245       16,132,134       9,334,109         849,298            

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดงิ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกินทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน จดัโครงสร้างธุรกิจ รวมส่วนของ

ทีออกและ มูลค่า ภายใตก้ารควบคุม ทุนสาํรอง ผูถื้อหุน้ของ ส่วนไดเ้สียทีไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั เดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 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    

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้นของบริษทัใหญ่

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 9 -                      -                      -                            -                      (24,000,000)    (24,000,000)    -                         (24,000,000)    

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                      -                      -                            -                      (24,000,000)    (24,000,000)    -                         (24,000,000)    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                      -                      -                            -                      -                      -                      -                         -                      

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดงิ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกินทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน จดัโครงสร้างธุรกิจ รวมส่วนของ

ทีออกและ มูลค่า ภายใตก้ารควบคุม ทุนสาํรอง ผูถื้อหุน้ของ ส่วนไดเ้สียทีไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั เดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2565

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้นของบริษทัใหญ่

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 9 -                      -                      -                            -                      (7,979,983)      (7,979,983)      (20,362)              (8,000,345)      

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                      -                      -                            -                      (7,979,983)      (7,979,983)      (20,362)              (8,000,345)      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                      -                      -                            -                      11,708,834      11,708,834      104,411             11,813,245      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                      -                      -                            -                      -                      -                      -                         -                      

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด -                      -                      -                            -                      11,708,834      11,708,834      104,411             11,813,245      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2565 300,000,000    137,109,509    130,891,299          5,888,303        95,015,396      668,904,507    2,187,554          671,092,061    

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน

ทีออกและ มูลค่า ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2564

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

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 9 -                            -                            -                            (24,000,000)          (24,000,000)          

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                            -                            -                            849,298                849,298                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                            -                            -                            -                            -                            

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                            -                            -                            849,298                849,298                

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

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน

ทีออกและ มูลค่า ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2565

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2565 300,000,000      137,109,509      5,888,303          161,622,580      604,620,392      

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 9 -                            -                            -                            (7,979,983)            (7,979,983)            

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                            -                            -                            (7,979,983)            (7,979,983)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                            -                            -                            9,334,109             9,334,109             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                            -                            -                            -                            -                            

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                            -                            -                            9,334,109             9,334,109             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2565 300,000,000         137,109,509         5,888,303             162,976,706         605,974,518         

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

13



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 11,813,245       16,132,134       9,334,109        849,298           

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 7,462,733         5,512,001         147,350           218,550           

ตน้ทุนทางการเงิน 8,888,469         8,363,330         - -

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 25,127,300       19,922,746       362,516           284,224           

ประมาณการหนีสินไมห่มุนเวียน

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 183,038            322,879            206,384           187,345           

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้คงเหลือ 347,161            796,988            - -

กาํไรจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (4,182,648)        (2,740,196)        - -

เงินปันผลรับ - - (7,979,636)       -

ดอกเบียรับ (77,252)             (59,261)             (265,168)          (173,826)          

49,562,046       48,250,621       1,805,555        1,365,591        

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ 5,322,024         8,755,951         - -

ลูกหนีหมุนเวียนอืน 477,157            (1,835,892)        (5,344,782)       (1,264,998)       

สินคา้คงเหลือ 72,558,475       98,145,796       - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (3,162,179)        (1,636,445)        (117,546)          6,854               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (3,094,280)        (1,473,866)        - -

เจา้หนีการคา้ (14,698,352)      (29,765,924)      - -

เจา้หนีหมุนเวียนอืน (796,094)           (1,490,641)        304,918           864,762           

หนีสินหมุนเวียนอืน 1,432,032         (354,589)           (8,530)              -

หนีสินไมห่มุนเวียนอืน - - - 33,125             

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 107,600,829     118,595,011     (3,360,385)       1,005,334        

ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) (6,311,848)        (5,206,397)        (707,211)          565,128           

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 101,288,981     113,388,614     (4,067,596)       1,570,462        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท) 

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพอืซืออาคารและอุปกรณ์ (40,548,482)      (22,132,271)      - -

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 15,312,193       8,322,094         - -

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (367,060)           (331,800)           (233,590)          (171,000)          

เงินสดจ่ายเพอืให้เงินกูย้ืมแก่บริษทัยอ่ย - - - (25,000,000)     

เงินปันผลรับ - - 7,979,636        -

ดอกเบียรับ 77,252              59,261              266,606           61,727             

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (25,526,097)      (14,082,716)      8,012,652        (25,109,273)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 840,000,000     480,000,000     - -

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (908,100,000)    (620,600,000)    - -

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (5,598,022)        (2,112,502)        - -

เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (7,975,401)        (23,982,828)      (7,975,401)       (23,982,828)     

เงินปันผลจ่ายให้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (20,362)             - - -

ดอกเบียจ่าย (5,717,858)        (6,131,369)        - -

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (87,411,643)      (172,826,699)    (7,975,401)       (23,982,828)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (11,648,759)      (73,520,801)      (4,030,345)       (47,521,639)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 169,628,015     162,539,975     12,024,656      58,226,429      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน 157,979,256     89,019,174       7,994,311        10,704,790      

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนีจากการซืออาคารและอุปกรณ์ 2,723,205         1,877,667         - -

เงินปันผลคา้งจ่าย 4,582                17,172              4,582               17,172             

(บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

15



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   
1  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
2  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
3  ลูกหน้ีการคา้ 
4  สินคา้คงเหลือ 
5  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
6  สัญญาเช่า 
7  ทุนเรือนหุน้ 
8  ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
9  เงินปันผล 
10  เคร่ืองมือทางการเงิน 
11  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2565 
 

1 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 
งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจ าปีและจดัท า 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหวา่งกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
เน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดน้ าเสนอไป
แลว้ในงบการเงินประจ าปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการท่ีอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

2 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน   

    งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565  2564  2565 ¤  2564 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย      ¤   
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  27,513  25,418 
ดอกเบ้ียรับ -  -  260  161 
เงินปันผลรับ -  -  7,980 ¤  - 
ค่าเช่าจ่าย -  -  984  735 
        

        



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน   

    งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565  2564  2565 ¤  2564 
 (พันบาท) 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน        

เงินปันผลจ่าย 4  -  -  - 
        

ผู้บริหำรส ำคัญ        
เงินปันผลจ่าย 5,604  16,762  5,588  16,762 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 3,600  3,600  3,600  3,600 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 99  97  99  97 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 3,699  3,697  3,699  3,697 

 
ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น  
บริษทัยอ่ย -  -  9,026  4,718 
        
เงินให้กู้ยืม        
บริษทัยอ่ย -  -  35,000  35,000 

 
 
 
 
 
 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

  19 

สัญญาส าคัญที่ท ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
สัญญาบริหารจัดการ 
 
บริษทัมีสัญญาบริหารจัดการกับบริษัทย่อยหลายแห่ง โดยบริษทัจะให้บริการในด้านการบริหารจัดการ การให้
ค าปรึกษา และการให้บริการดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงค่าบริการจะเป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 1 ปี 
และหลงัจากวนัส้ินสุดสัญญาจะมีการต่ออายุสัญญาอตัโนมติัไปคราวละ 1 ปี จนกว่าคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดยกเลิก
สัญญา 

 
สัญญาเช่าอาคารส านักงานและบริการอุปกรณ์ส านักงาน 
 
บริษทัมีสัญญาเช่าอาคารส านกังานและบริการอุปกรณ์ส านกังานกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง โดยบริษทัย่อยดงักล่าวให้
เช่าอาคารส านกังานรวมทั้งบริการอุปกรณ์ส านกังานเพื่อใชเ้ป็นส านกังานประกอบธุรกิจแก่บริษทั ซ่ึงค่าบริการจะ
เป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุได้โดยแจ้งความจ านงเป็น
หนงัสือใหแ้ก่บริษทัยอ่ยดงักล่าวทราบไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัส้ินสุดสัญญา 
 
สัญญากู้เงินยืมระยะยาว 
 
เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2563 บริษทัไดท้ าสัญญาใหกู้ย้มืเงินระยะยาวกบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงชนิดไม่มีหลกัประกนั โดย
มีวงเงินใหกู้ย้มืเป็นจ านวน 35 ลา้นบาท เงินใหกู้ย้มืน้ีมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.5 ต่อปี ซ่ึงมีก าหนดจ่ายช าระ
ดอกเบ้ียเป็นรายเดือน และก าหนดจ่ายช าระเงินต้นเม่ือทวงถาม ภายในเดือนสิงหาคม 2568 ต่อมาเม่ือวันท่ี 
16 สิงหาคม 2564 บริษทัไดท้ าบนัทึกแนบทา้ยสัญญา เพื่อเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเป็นร้อยละ 1.5 ต่อปี ซ่ึงมีผล
ยอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ีท าสัญญา 
 

  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
กิจกำรอ่ืน ๆ        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 34,251  43,659  -  - 
เกินก าหนดช าระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 3,089  986  -  - 
3 - 6 เดือน 1,299  832  -  - 
6 - 12 เดือน 1,421  7  -  - 
มากกวา่ 12 เดือน 319  217  -  - 

 40,379  45,701  -  - 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        
         ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (319)  (319)  -  - 
สุทธ ิ 40,060  45,382  -  - 

 
4 สินค้ำคงเหลือ 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
รถยนต ์ 25,158  107,589  -  - 
อะไหล่รถยนตแ์ละอ่ืน ๆ 49,669  39,796  -  - 
รวม 74,827  147,385  -  - 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (6,776)  (6,429)  -  - 
สุทธ ิ 68,051  140,956  -  - 

 
  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

  21 

5 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
 

งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 
ซ้ือสินทรัพย ์- ราคาทุน 35,665  - 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชีสุทธิ (11,130)  - 

 
การค า้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัมูลค่าตามบญัชีจ านวน 490.16 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 
494.21 ล้านบาท) ไดจ้ดจ านองไวเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและสินเช่ืออ่ืนจากสถาบนัการเงิน 
 

6 สัญญำเช่ำ 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
 

งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์สิทธิการใช้    
ท่ีดิน 148,650  - 
รวม 148,650  - 

 
ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ของกลุ่มบริษทัเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 
20.99 ลา้นบาท 
 
กลุ่มบริษทัเช่าท่ีดินหลายแห่งเป็นระยะเวลา 6 - 33 ปี โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าเม่ือส้ินสุดอายุสัญญา ค่าเช่า
ก าหนดช าระเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 
  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน          
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้        
- ท่ีดิน 5,068  2,853  -  - 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 3,171  2,231  -  - 
 
ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัมี
จ านวน 5.60 ลา้นบาท 
 

7 ทุนเรือนหุ้น 
 
ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2565 ผูถื้อหุน้มีมติรายการดงัต่อไปน้ี 

 
(1) การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ

บริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย จ านวน 24 ลา้นหน่วย 
(2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจ านวน 12 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 300 ลา้นบาท เป็นจ านวน 312 

ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 24 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท เพื่อรองรับการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน
ของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อย ต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวง
พาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 
8 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 

 
ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัท่ีมีสินคา้และ
การบริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่ม
บริษทั โดยสรุปมีดงัน้ี 
 
• ส่วนงาน 1  ส่วนงานจ าหน่ายรถยนตแ์ละอุปกรณ์ตกแต่ง 
• ส่วนงาน 2  ส่วนงานบริการซ่อมบ ารุงและจ าหน่ายอะไหล่ 
  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชก้ าไรก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและ
ค่าตดัจ าหน่ายของส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือวา่การใชก้ าไรก่อนหกัตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่า
ตดัจ าหน่าย ในการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและ
สอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม ทั้งน้ีการก าหนดราคาระหวา่งส่วนงานเป็นไปตามการซ้ือขาย
ตามปกติธุรกิจ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ส่วนงำนจ ำหน่ำย  ส่วนงำนบริกำร     

 รถยนต์และ  ซ่อมบ ำรุงและ     

ส าหรับงวดหกเดือน อุปกรณ์ตกแต่ง  จ ำหน่ำยอะไหล่  รวม 

   ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน            
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 709,568  639,163  217,786  193,941  927,354  833,104 
รวมรำยได้ 709,568  639,163  217,786  193,941  927,354  833,104 
            

EBITDA ตามส่วนงาน 45,481  36,344  60,773  62,129  106,254  98,473 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย         (25,127)  (19,923) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (8,888)  (8,363) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (7,463)  (5,512) 
ค่าใชจ่้ายด าเนินงานอ่ืน            
   ท่ีไม่ไดปั้นส่วน         (52,963)  (48,543) 
ก ำไรส ำหรับงวด         11,813  16,132 
            

สินทรัพยส่์วนงาน ณ วนัท่ี            
   30 มิถุนายน/31 ธนัวาคม 282,198  392,402  456,024  409,444  738,222  801,846 
หน้ีสินส่วนงาน ณ วนัท่ี            
   30 มิถุนายน/31 ธนัวาคม 288,818  360,572  115,389  105,384  404,207  465,956 

 
รายไดด้งักล่าวมีจงัหวะเวลาของการรับรู้รายไดจ้ากการโอนสินคา้หรือบริการท่ีรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

 
  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การกระทบยอดสินทรัพย์และหน้ีสินของส่วนงานที่รายงาน  
 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

  2565  2564 

  (พันบาท) 
สินทรัพย์     
รวมสินทรัพยข์องส่วนงานท่ีรายงาน  738,222  801,846 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน  498,531  496,552 
สินทรัพย์รวม  1,236,753  1,298,398 

     
หนีสิ้น     
รวมหน้ีสินของส่วนงานท่ีรายงาน  404,207  465,956 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน  161,454  165,163 
หนีสิ้นรวม  565,661  631,119 

 
9 เงินปันผล 
 

รายละเอียดเงินปันผลในระหวา่งปี 2565 มีดงัน้ี 
 

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

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

  
10 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัมีมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีทุกรายการ 
 
 
 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 2,703  5,482  -  - 
รวม 2,703  5,482  -  - 

        

ภาระผูกพนัอื่น ๆ        
ค าสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้ 100,642  73,919  -  - 
หนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 812  812  -  - 
หนงัสือค ้าประกนัส าหรับการซ้ืออะไหล่ 3,000  3,000  -  - 
หนงัสือค ้าประกนัส าหรับการซ้ือรถยนต ์        
   อะไหล่และ อุปกรณ์ตกแต่งภายใต ้        
   เคร่ืองหมายการคา้ “ฮอนดา้” 82,000  82,000  -  - 
หนงัสือค ้าประกนัอ่ืนๆ 200  -  -  - 
รวม 186,654  159,731  -  - 

 
การค ้าประกัน 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลักประกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ถูกค ้ าประกันโดยกรรมการ และการ 
จดจ านองท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษทั (31 ธันวาคม 2564: ถูกค า้ประกันโดยกรรมการ การจดจ านองท่ีดิน ส่ิง
ปลูกสร้างของกลุ่มบริษัท) โดยมีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยข์องบริษทัดงัน้ี 
 
 
 
 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

  (พันบาท) 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  23,642  23,642  -  - 
ท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุง  490,161  494,208  -  - 
รวม  513,803  517,850  -  - 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 951 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2564: 891 ล้านบาท) 
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