
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 และ  

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 



 
 

  

 
 
 
 
 
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ออโตคอร์ป โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทั
ย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั ออโตคอร์ป โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ย 
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนรวมและงบ
ก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ี
ส าคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค   
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจ้า 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม
ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้
ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้
ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

มูลค่าของสินคา้คงเหลือ 
อา้งถึงหมายเหตุ 3 (ง) และ 7 ของงบการเงินรวม  
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่ำวอย่ำงไร 
สินคา้คงเหลือหลกัของกลุ่มบริษทัเป็นสินคา้ประเภท
รถยนต์ ปริมาณการขายสินคา้ของกลุ่มบริษทัข้ึนอยู ่
กบัอุปสงคข์องรถยนตแ์ต่ละรุ่นและอุปทานของบริษทั 
ผูผ้ลิตรถยนต์ เน่ืองจากความผนัผวนในปริมาณการ
ขายรถยนต์ ซ่ึงมีผลต่อราคาขายรถยนต์ในแต่ละ
ช่วงเวลา ท าใหผู้บ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการก าหนด
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยการ
พิจารณาจากการคาดการณ์การซ้ือขายในอนาคต
ประกอบกบัโปรแกรมการส่งเสริมการขายต่าง ๆ จาก
บริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัมีมูลค่าของ
สินคา้คงเหลือท่ีเป็นสาระส าคญั ดงันั้นขา้พเจ้าจึงถือ
เป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้มีดงัน้ี 
• การสอบถามผูบ้ริหารเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความเขา้ใจของ

นโยบายของกลุ่มบริษทัในการประมาณการมูลค่าสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ 

• การท าความเขา้ใจในลกัษณะของระบบการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือ  

• การเขา้ร่วมสงัเกตการณ์การตรวจนบัสินคา้คงเหลือ 
• การพิจารณาความเหมาะสมของการประมาณการใน

อดีต เพื่อเปรียบเทียบกบัการประมาณการมูลค่าสุทธิ 
ท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน 

• การทดสอบการค านวณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บคืน 
• การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลใน 

งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
ข้อมลูอ่ืน  

 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
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ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอใหท้ าการแกไ้ข 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 

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

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ 
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ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและ          

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์            
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซง       
การควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่         
ถา้ขา้พเจ้าได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจ้าตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การ
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการ
น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
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• ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง
เหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก
การส่ือสารดงักล่าว  
 
 

 
 

(ณฐัพงศ ์ตนัติจตัตานนท)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8829 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
24 กมุภาพนัธ์ 2563 

 



บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 153,900,977 166,777,556 5,068,381 3,664,669

ลูกหน้ีการคา้ 6 130,554,150 95,105,207 -                        -                        

ลูกหน้ีอ่ืน 4 16,069,567 11,576,859 8,655,901          9,347,036          

สินคา้คงเหลือ 7 474,297,721 216,537,601 -                        -                        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 3,030,546 4,309,538 2,016,830 1,301,827

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13,344,400 5,855,461 97,413 406,128

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 791,197,361 500,162,222 15,838,525 14,719,660

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4, 8 -                        - 548,600,000 335,600,000

เงินฝากประจาํท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ 11 -                        9,000,000 -                        -                        

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 9 69,596,683 69,596,683 -                        -                        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 695,817,322 619,154,785 -                        -                        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8,347,873 7,622,862 4,553,721          3,548,329          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,834,926 1,868,026 193,756            20,466              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,276,674 2,891,284 -                        -                        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 777,873,478 710,133,640 553,347,477 339,168,795

รวมสินทรัพย์ 1,569,070,839 1,210,295,862 569,186,002 353,888,455

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

     จากสถาบนัการเงิน 11 670,001,193      590,879,849      -                        -                        

เจา้หน้ีการคา้ 162,051,102      120,449,727      -                        -                        

เจา้หน้ีอ่ืน 4 32,611,306        34,737,062        1,516,828          3,490,482          

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

     ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 30,000,000        30,000,000        -                        -                        

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,823,991          3,546,428          -                        -                        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 990,447            780,519            362,217            111,966            

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 897,478,039      780,393,585      1,879,045          3,602,448          

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11 12,500,000        42,500,000        -                        -                        

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

     ผลประโยชน์พนกังาน 2,918,410          1,102,242          968,779            102,329            

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,075,521          1,354,898          -                        -                        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 18,493,931        44,957,140        968,779            102,329            

รวมหนีสิ้น 915,971,970      825,350,725      2,847,824          3,704,777          

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

งบการเงินรวม

31 ธนัวาคม31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 12
     ทุนจดทะเบียน 300,000,000      300,000,000      300,000,000      300,000,000      

     ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 300,000,000      222,000,000      300,000,000      222,000,000      

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 12 137,109,509      -                        137,109,509      -                        

ส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสร้างธุรกิจ

     ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 13 130,891,299      130,891,299      -                        -                        

กาํไรสะสม

     จดัสรรแลว้

         ทุนสาํรองตามกฎหมาย 13 1,518,303          1,450,000          1,518,303          1,450,000          

     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 81,872,685        29,416,757        127,710,366      126,733,678      

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 651,391,796      383,758,056      566,338,178      350,183,678      

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,707,073          1,187,081          -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 653,098,869      384,945,137      566,338,178      350,183,678      

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,569,070,839   1,210,295,862   569,186,002      353,888,455      

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 4, 14 3,027,873,338  2,338,842,617  42,434,556       36,740,067          

รายไดค้่านายหนา้ 77,498,037       58,501,405       -                       -                          

รายไดอ่ื้น 4 18,353,265       16,007,627       210,597            613,555              

รวมรายได้ 3,123,724,640  2,413,351,649  42,645,153       37,353,622          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 16 2,833,107,000  2,162,385,277  -                       -                          

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 16 67,733,144       87,898,925       -                       -                          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4, 16 126,812,401     98,626,025       41,369,540       36,597,976          

ตน้ทุนทางการเงิน 4 27,819,845       28,391,463       -                       -                          

รวมค่าใช้จ่าย 3,055,472,390  2,377,301,690  41,369,540       36,597,976          

กําไรก่อนภาษเีงินได้ 68,252,250       36,049,959       1,275,613         755,646              

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 17 14,735,000       8,371,848         (90,453)             166,698              
กําไรสําหรับปี 53,517,250       27,678,111       1,366,066         588,948              

การแบ่งปันกําไร

    ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 52,995,738       27,412,225       1,366,066         588,948              

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 521,512            265,886            -                       -                          
กําไรสําหรับปี 53,517,250       27,678,111       1,366,066         588,948              

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 18 0.10 0.08 0.003 0.002

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2562 2561 2562 2561

กําไรสําหรับปี 53,517,250               27,678,111 1,366,066         588,948              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

    กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

    ผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว้ (591,284)           -                       (401,344)           -                          

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดั

    ประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

    ในภายหลงั 118,257            -                       80,269              -                          

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี

    - สุทธิจากภาษเีงินได้ (473,027)           -                       (321,075)           -                          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 53,044,223       27,678,111       1,044,991         588,948              

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 52,524,231       27,412,225       1,044,991         588,948              

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 519,992            265,886            -                       -                          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 53,044,223       27,678,111       1,044,991         588,948              

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
 10



บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ จดัโครงสร้างธุรกิจ รวมส่วนของ ส่วนของ

ที่ออกและ ภายใตก้ารควบคุม ทุนสาํรอง ผูถ้ือหุน้ของ ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ เดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 25,000,000        130,891,299     350,000             21,854,532        178,095,831     921,195             179,017,026     

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เพิ่มหุน้สามญั 12 197,000,000     -                        -                        -                        197,000,000     -                        197,000,000     

เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 19 -                        -                        -                        (18,750,000)      (18,750,000)      -                        (18,750,000)      

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 197,000,000     -                        -                        (18,750,000)      178,250,000     -                        178,250,000     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไร -                        -                        -                        27,412,225        27,412,225        265,886             27,678,111        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                        -                        -                        27,412,225        27,412,225        265,886             27,678,111        

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 13 -                        -                        1,100,000          (1,100,000)        -                        -                        -                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 222,000,000     130,891,299     1,450,000          29,416,757        383,758,056     1,187,081          384,945,137     

(บาท)

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
11



บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน จดัโครงสร้างธุรกิจ รวมส่วนของ ส่วนของ

ที่ออกและ มูลค่า ภายใตก้ารควบคุม ทุนสาํรอง ผูถ้ือหุน้ของ ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั เดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 222,000,000    -                       130,891,299     1,450,000       29,416,757       383,758,056     1,187,081         384,945,137     

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เพิ่มหุน้สามญั 12 78,000,000      137,109,509    -                        -                     -                        215,109,509     -                        215,109,509     

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 78,000,000      137,109,509    -                        -                     -                        215,109,509     -                        215,109,509     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไร -                       -                       -                        -                     52,995,738       52,995,738       521,512            53,517,250       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                       -                       -                        -                     (471,507)           (471,507)          (1,520)               (473,027)           

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                       -                       -                        -                     52,524,231       52,524,231       519,992            53,044,223       

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 13 -                       -                       -                        68,303            (68,303)             -                       -                        -                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 300,000,000    137,109,509    130,891,299     1,518,303       81,872,685       651,391,796     1,707,073         653,098,869     

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ทุนสาํรอง รวมส่วนของ
หมายเหตุ และชาํระแลว้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 25,000,000             350,000                  145,994,730           171,344,730           

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เพิ่มหุน้สามญั 12 197,000,000           -                              -                              197,000,000           
เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 19 -                              -                              (18,750,000)            (18,750,000)            

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 197,000,000           -                              (18,750,000)            178,250,000           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กาํไร -                              -                              588,948                  588,948                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                              -                              -                              -                              

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                              -                              588,948                  588,948                  

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 13 -                              1,100,000               (1,100,000)              -                              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 222,000,000           1,450,000               126,733,678           350,183,678           

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง รวมส่วนของ
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 222,000,000           -                              1,450,000           126,733,678        350,183,678           

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เพิ่มหุน้สามญั 12 78,000,000             137,109,509           -                          -                           215,109,509           
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 78,000,000             137,109,509           -                          -                           215,109,509           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กาํไร -                              -                              -                          1,366,066            1,366,066               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                              -                              -                          (321,075)              (321,075)                 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                              -                              -                          1,044,991            1,044,991               

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 13 -                              -                              68,303                (68,303)                -                              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 300,000,000           137,109,509           1,518,303           127,710,366        566,338,178           

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 53,517,250       27,678,111       1,366,066        588,948           
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 14,735,000       8,371,848         (90,453)            166,698           
ตน้ทุนทางการเงิน 27,819,845       28,391,463       -                       -                       
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 31,240,695       23,810,218       543,084           335,958           
หน้ีสงสยัจะสูญ 177,997            49,282              -                       -                       
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้คงเหลือ 654,471            1,327,894         -                       -                       
กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (2,713,629)        (2,712,352)        -                       -                       
ดอกเบ้ียรับ (724,163)           (694,919)           (210,592)          (30,311)            

124,707,466     86,221,545       1,608,105        1,061,293        
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ (35,626,940)      (12,313,921)      -                       -                       
ลูกหน้ีอ่ืน (4,508,071)        (2,276,160)        691,135           (7,870,255)       
สินคา้คงเหลือ (258,414,591)    (12,547,445)      -                       -                       
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (7,488,939)        1,584,572         308,715           (230,468)          
เงินฝากประจาํท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ 9,000,000         -                    -                       -                       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 614,610            (1,875,374)        -                       -                       
เจา้หน้ีการคา้ 41,601,375       66,220,266       -                       -                       
เจา้หน้ีอ่ืน 4,634,538         7,551,215         (1,973,654)       1,903,681        
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ
   ผลประโยชน์พนกังาน 1,224,884         140,856            465,106           55,315             
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 209,928            (994,575)           250,251           (56,023)            
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,720,623         1,354,898         -                       -                       
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน (122,325,117)    133,065,877     1,349,658        (5,136,457)       
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (15,027,088)      (5,929,420)        (717,571)          (878,456)          
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (137,352,205)    127,136,457     632,087           (6,014,913)       

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

(บาท) 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (116,746,463)    (224,507,067)    -                       -                       
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 6,547,791         8,492,975         -                       -                       
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,453,366)        (5,617,917)        (1,548,476)       (3,884,287)       
เงินสดจ่ายเพือ่การลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        (213,000,000)   (197,000,000)   
เงินปันผลรับ -                        -                        -                       30,690,000      
ดอกเบ้ียรับ 739,526            694,768            210,592           30,311             
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (111,912,512)    (220,937,241)    (214,337,884)   (170,163,976)   

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุน้ทุน 224,640,000     197,000,000     224,640,000    197,000,000    
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้ (9,530,491)        -                        (9,530,491)       -                       
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารลดลง (878,656)           (1,601,601)        -                       -                       
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,770,000,000  2,635,000,000  -                       -
เงินสดจ่ายเพือ่ชาํระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (2,690,000,000) (2,585,000,000) -                       -
เงินสดจ่ายเพือ่ชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (30,000,000)      (30,000,000)      -                       -
เงินสดจ่ายเพือ่ชาํระเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคล

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        (29,000,000)      -                       -
เงินปันผลจ่าย -                        (18,750,000)      -                       (18,750,000)     
ดอกเบ้ียจ่าย (27,842,715)      (28,289,347)      -                       -
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงนิ 236,388,138     139,359,052     215,109,509    178,250,000    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (12,876,579)      45,558,268       1,403,712        2,071,111        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 166,777,556     121,219,288     3,664,669        1,593,558        
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 5 153,900,977     166,777,556     5,068,381        3,664,669        

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีจากการซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 3,079,507         9,816,931         -                       -

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

(บาท) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
16
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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6  ลูกหน้ีการคา้ 
7  สินคา้คงเหลือ 
8  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
9  อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
10  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
11  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
12  ทุนเรือนหุน้ 
13  ส่วนเกินทุนและส ารอง 
14  ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
15  ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
16  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
17  ภาษีเงินได ้
18  ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
19  เงินปันผล 
20  เคร่ืองมือทางการเงิน 
21  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
22  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
23  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2563 
 
1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั ออโตคอร์ป โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และจดทะเบียนกบั
ตลาดหลกัทรัพย ์ เอม็ เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 โดยมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนของบริษทัตั้งอยูเ่ลขท่ี 1111 หมู่ 1 
ถนนมะลิวลัย ์ต าบลบา้นทุ่ม อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ประเทศไทย 
 
กลุ่มบริษทัมีสาขาท่ีจดทะเบียนดงัน้ี 
 

ส านกังานใหญ่ : 
 

เลขท่ี 1111 หมู่ท่ี 1 ถนนมะลิวลัย ์ต าบลบา้นทุ่ม 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ประเทศไทย 

สาขาประชาสโมสร : เลขท่ี 345 หมู่ท่ี 6 ถนนประชาสโมสร ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ประเทศไทย 

สาขาสุรินทร์ : เลขท่ี 274 หมู่ท่ี 9 ถนนปัทมานนท ์ต าบลแสลงพนัธ์  
อ าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ ประเทศไทย 

สาขาวีรวฒัน์โยธิน : เลขท่ี 783 หมู่ท่ี 20 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ต าบลนอกเมือง  
อ าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ ประเทศไทย 

สาขาบุรีรัมย ์ : เลขท่ี 65 หมู่ท่ี 9 ถนนบุรีรัมย-์นางรอง ต าบลอิสาณ  
อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์ประเทศไทย 

สาขานางรอง : เลขท่ี 123 หมู่ท่ี 6 ถนนโชคชยั-เดชอุดม ต าบลถนนหกั  
อ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์ประเทศไทย 

สาขาภูเกต็ : เลขท่ี 3/17 หมู่ท่ี 3 ถนนเทพกระษตัรี ต าบลรัษฎา  
อ าเภอเมืองภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ประเทศไทย 

สาขานาคา : เลขท่ี 36/3 หมู่ท่ี 4 ถนนเจา้ฟ้าตะวนัตก ต าบลวิชิต 
อ าเภอเมืองภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ประเทศไทย 

สาขากระบ่ี : เลขท่ี 489/8, 489/10 ถนนอุตรกิจ ต าบลกระบ่ีใหญ่ 
อ าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี ประเทศไทย 

สาขาเมืองกระบ่ี : เลขท่ี 328 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ต าบลกระบ่ีนอ้ย 
อ าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี ประเทศไทย 
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ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีคือ ครอบครัวรังคกลูนุวฒัน์ 
 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการลงทุนในกิจการจ าหน่ายรถยนตแ์ละอะไหล่ และศูนยบ์ริการ โดยรายละเอียด
ของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 8 

 
2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 

 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลา
บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2562  การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่นั้น มีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัซ่ึงไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญั
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้
จากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ (“TFRS 15”) เป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้(“TAS 18”) 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้ง รายละเอียดของนโยบายการบญัชีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ณ) 

 

กลุ่มบริษทัประเมินผลกระทบจากการถือปฏิบติัตาม TFRS 15 โดยใชว้ิธีรับรู้ผลกระทบสะสม ซ่ึงผลกระทบของการ 
ถือปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัน้ีเป็นคร้ังแรกส าหรับสัญญาท่ียงัไม่เสร็จสมบูรณ์ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ไม่มี
สาระส าคญัต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดป้รับปรุงก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2562  และไม่ปรับปรุงขอ้มูลท่ีน าเสนอในปี 2561 ซ่ึงได้เคยรายงานไวต้าม TAS 18 และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ขอ้ก าหนดในการเปิดเผยขอ้มูลของ TFRS 15 จะไม่ถูกน ามาใชก้บั
ขอ้มูลเปรียบเทียบ 
 
นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้น
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 23 
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(ข) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 
งบการเงินน้ีจดัท าเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั 
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ  
 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชว้ิจารณญาณ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่ง
ต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
(1) การใชว้ิจารณญาณ  
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชว้ิจารณญาณในการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดต่อ
จ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี  

 

3 (ณ) และ 14 การพิจารณาเก่ียวกบัการรับรู้รายได ้ 
• การขายสินคา้และบริการหลายประเภทเขา้ดว้ยกนัจะสามารถบนัทึกรายการแยก

จากกนัไดห้รือไม่ 
• การขายสินคา้ควรจะรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง หรือควรจะรับรู้ ณ เวลาใด

เวลาหน่ึง  
• ค่านายหนา้ โดยพิจารณาวา่รายการคา้ท่ีกลุ่มบริษทัท ารายการนั้นมีลกัษณะการเป็น

ตวัแทนมากกวา่การเป็นตวัการหรือไม่ 
 

(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ  
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงมีความเส่ียง
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีจะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ในปีบญัชีถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี  

 
7 การวดัมูลค่าค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือ 
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3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 
 

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน  
 

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนได้เสีย โดยวิธีการ
ดงักล่าวผูซ้ื้อตอ้งรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธุรกิจท่ีถูกซ้ือดว้ยมูลค่าตามบญัชีของธุรกิจดงักล่าวตามงบการเงิน
รวมของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด ณ วนัท่ีเกิดรายการ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของธุรกิจท่ีถูกน ามา
รวมดงักล่าวกบัค่าตอบแทนท่ีจ่ายรับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัใน
ส่วนของผูถื้อหุ้น รายการส่วนเกินหรือส่วนขาดจะถูกโอนไปยงัก าไรสะสมเม่ือมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจท่ีซ้ือ
ดงักล่าวไป  

ผลการด าเนินงานของธุรกิจท่ีถูกซ้ือจะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผูซ้ื้อนับตั้งแต่วนัท่ีต้นงวดของงบการเงิน
เปรียบเทียบหรือวนัท่ีธุรกิจเหล่านั้นอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า จนถึงวนัท่ีการ
ควบคุมส้ินสุด 
 

บริษัทย่อย    
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบั
แต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มอี านาจควบคุม  
 

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า
จากผูถู้กซ้ือ  
 

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าใหก้ลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 
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การสูญเสียการควบคุม  
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น ก าไร
หรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย
เดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม  
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม 
 

(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท                  
กระแสรายวนัและออมทรัพย์ เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง และเช็คในมือ เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึง
จะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

(ค) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 
 
ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษทัรับรู้รายได้
ก่อนท่ีจะมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทน จ านวนส่ิงตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพยท่ี์เกิดจาก
สญัญา 
 
ลูกหน้ีแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และ
การคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดข้ึน 

 
(ง) สินค้าคงเหลือ 

 
สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
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ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใชว้ิธีดงัต่อไปน้ี 
 

รถยนต ์ - ราคาทุนของแต่ละรายการท่ีซ้ือมา (วิธีราคาเจาะจง)  
อะไหล่รถยนตแ์ละอ่ืน ๆ - เขา้ก่อนออกก่อน 
 

ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพ
ปัจจุบนั   
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย 
 

(จ) เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุน 
 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

(ฉ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพิ่มข้ึนหรือทั้งสองอยา่ง  ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน   
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   
 

ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และต้นทุนทางตรงอ่ืนเพื่อให้
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 
 

ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ 
 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเภทท่ีดิน 
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(ช) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมลูค่า 

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ยและการ
บูรณะสถานท่ีตั้ งของสินทรัพย ์ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซ่ึงไม่สามารถท างานได้โดย
ปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 

ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตาม
บญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
เกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
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ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี 
 

อาคารและส่วนปรับปรุง 2 - 40 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 3  -  5 ปี 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 

 วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์ละมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปี
บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 
สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืน ๆ 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจ ากดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่าย
สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าตัดจ าหน่าย 
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ 
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ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 
ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 3 - 10 ปี 
 
วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ฌ) การด้อยค่า 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงิน
สดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุก
วนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีข้อบ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ
เพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย 
เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน  
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(ญ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการ
บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอด
หน้ีเม่ือครบก าหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้มืโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ฎ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฏ) ผลประโยชน์ของพนักงาน  
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 

การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีได้รับ
อนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ ผลจากการค านวณอาจท าให้กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยเ์กิดข้ึน ซ่ึง
การรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ะใช้มูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรั้บคืนในอนาคตจาก
โครงการหรือการหกัการสมทบเขา้โครงการในอนาคต ในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไดมี้
การพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นต ่าส าหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั 
 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ณ ตน้ปี 
โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการ
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จ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก าไร
หรือขาดทุน  
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทั รับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน 
 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

(ฐ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผกูพนัดงักล่าว ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึง
ภาษีเงินได ้เพื่อใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
 

(ฑ) การวัดมูลค่ายติุธรรม 
 
กลุ่มบริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผดิชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 
 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคญัอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวดัมูลค่ายติุธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา กลุ่มผู ้
ประเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
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การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 
• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสงัเกตไดโ้ดยตรง หรือโดยออ้ม ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น นอกเหนือ 

จากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
• ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 
หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 

(ฒ) ทุนเรือนหุ้น 
 

หุ้นสามญั 
 

หุน้สามญัจดัประเภทเป็นทุน ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการออกหุน้สามญั รับรู้เป็นรายการหกัจากส่วน
ของทุน 
 

(ณ) รายได้ 
 
นโยบายการบัญชีส าหรับการรับรู้รายได้ในปี 2562 
 
รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทั  
คาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
และส่วนลดตามปริมาณ 
 
การขายสินค้าและการบริการ 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบั
ลูกคา้ ส าหรับสัญญาท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ใน
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ระดบัสูงมากวา่จะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัส าคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ย
ประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 
 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ส าหรับสัญญาท่ีมีการรวมการขายสินคา้และบริการเขา้ดว้ยกนั กลุ่มบริษทับนัทึกสินคา้และบริการแยกจากกนั หาก
สินคา้และบริการดงักล่าวแตกต่างกนั (เช่น หากสามารถแยกสินคา้หรือบริการดงักล่าวออกจากกนัไดแ้ละลูกคา้
ไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั้น) หรือมีการใหบ้ริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานท่ีแตกต่าง
กนั ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และบริการนั้นๆ ซ่ึงไดร้ะบุ
ไวใ้นรายงานอตัราค่าสินคา้หรือบริการท่ีกลุ่มบริษทัขายสินคา้และบริการเป็นเอกเทศแยกต่างหาก  
 
รายได้ค่านายหน้า 
 

ส าหรับสัญญาท่ีกลุ่มบริษทัด าเนินการจดัหาสินคา้หรือบริการแทนลูกคา้และไม่มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือ
บริการดงักล่าวก่อนท่ีผูข้ายหรือผูใ้ห้บริการหลกัจะโอนสินคา้หรือบริการนั้นให้กบัลูกคา้ กลุ่มบริษทัด าเนินการใน
ลกัษณะการเป็นตวัแทนและรับรู้ผลตอบแทนสุทธิของสญัญาดงักล่าวเป็นรายไดจ้ากค่านายหนา้   
 
นโยบายการบัญชีส าหรับการรับรู้รายได้ในปี 2561 
 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปริมาณ 
 

การขายสินค้าและให้บริการ 
 

รายไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไป
ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่
แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของ
จ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ 
 

ค่านายหน้า 
 

ส าหรับรายการคา้ท่ีบริษทัเขา้ลกัษณะการเป็นตวัแทนมากกว่าการเป็นตวัการ บริษทัจะรับรู้รายไดด้ว้ยจ านวนเงิน
สุทธิเป็นค่านายหนา้ 
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(ด) รายได้จากการลงทุน 
 

รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยเงินปันผลและดอกเบ้ียรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร โดยเงินปันผลรับ
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทั มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล และดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน
ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

(ต) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน  
 

(ถ) สัญญาเช่าด าเนินงาน  
 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บตามสญัญาเช่า จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญาตลอดอายสุญัญาเช่า 

 

(ท) ภาษเีงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พื่อความมุ่งหมายทางภาษี 
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
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ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ  านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ช าระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้ตั้ งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมิน
น้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  
ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะท าให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่ 
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการ
กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะบนัทึก
สินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับ
ลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ธ) ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุ้นสามญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี 

 
(น) บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพล
อยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือบุคคลหรือกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือ
กิจการนั้น 
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(บ) รำยงำนทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน
ของกลุ่มบริษทั) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 
4 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยและบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหว่างกนัท่ีมีนัยส าคญักบั 
กลุ่มบริษทัในระหวา่งปีมีดงัต่อไปน้ี 
 

 ประเทศที่จัดตั้ง/  
ช่ือกจิกำร สัญชำต ิ ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจ และความรับผดิชอบการ 

  

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

บริษทั เอ.วี. บุรีรัมย ์ฮอนดา้คาร์ส์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99 

  
   และมีกรรมการร่วมกัน (โอนกิจการและ 
   ควบรวมบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561) 

บริษทั เอ.วี. คาร์ส์ (สุรินทร์) จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99 

  
   และมีกรรมการร่วมกัน (โอนกิจการและ 
   ควบรวมบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561) 

บริษทั ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ  ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99 

  
   และมีกรรมการร่วมกัน (โอนกิจการและ 
   ควบรวมบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561) 

บริษทั ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ  ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99 
  (บริษทัใหม่ภายหลงัการควบกิจการ)     และมีกรรมการร่วมกนั 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
การใหบ้ริการ ตน้ทุนบวกดว้ยอตัราส่วนเพิ่ม 
การรับบริการ ตน้ทุนบวกดว้ยอตัราส่วนเพิ่ม 
การซ้ือสินทรัพย ์ ราคาท่ีตกลงกนั 
ค่าเช่า ราคาท่ีตกลงกนั 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีก าหนดในสัญญาโดยอา้งอิง อตัราดอกเบ้ีย

เงินฝากประจ า 
 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย      ¤   
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  42,435 ¤  36,740 
รายไดค่้าเช่า -  -  - ¤  560 
รายจ่ายค่าเช่า -  -  972 ¤  830 

 

ผู้บริหำรส ำคญั      ¤   
ค่าเช่าท่ีดิน -  453  - ¤  - 
ดอกเบ้ียจ่าย -  62  -  - 
เงินปันผลจ่าย -  18,563  -  18,563 
ซ้ือสินทรัพย ์ -  155,933 ¤  - ¤  - 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
     ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,035  3,840  5,035  3,840 
     ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 93  9  93  9 
     รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 5,128  3,849  5,128  3,849 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีอื่น  
บริษทัยอ่ย -  -  8,171  9,061 
      ¤   
เงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 8) -  -  548,600  335,600 

      ¤   
เจ้าหน้ีอื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  288  - 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
ผู้บริหำรส ำคญั        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  29,000  -  - 
ลดลง -  (29,000)  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม -  -  -  - 

 

สัญญาส าคญัที่ท ากบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีสญัญาท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
 

สัญญาบริหารจัดการ 
 

บริษทัมีสัญญาบริหารจดัการกบับริษทัยอ่ย โดยบริษทัจะใหบ้ริการในดา้นการบริหารจดัการ การใหค้ าปรึกษา และ
การให้บริการดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงค่าบริการจะเป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 1 ปี และจะมีผล
ส้ินสุดในเดือนธันวาคม 2563 ทั้งน้ี หลงัจากวนัส้ินสุดสัญญาจะมีการต่ออายุสัญญาอตัโนมติัไปคราวละหน่ึงปี 
จนกวา่คู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดยกเลิกสญัญา 
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สัญญาเช่าอาคารส านักงานและบริการอุปกรณ์ส านักงาน 
 
บริษทัมีสัญญาเช่าอาคารส านกังานและบริการอุปกรณ์ส านกังานกบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวให้
เช่าอาคารส านกังานรวมทั้งบริการอุปกรณ์ส านกังานเพื่อใชเ้ป็นส านกังานประกอบธุรกิจแก่บริษทั ซ่ึงค่าบริการจะ
เป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 1 ปี และจะมีผลส้ินสุดในเดือนกนัยายน 2563 และ
สามารถต่ออายไุดโ้ดยแจง้ความจ านงเป็นหนงัสือให้แก่บริษทัยอ่ยดงักล่าวทราบไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัส้ินสุด
สญัญา 

 
5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 135  225  3  3 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 97  3,281  45  59 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 140,582  138,880  5,020  3,603 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง -  536  -  - 
เช็คในมือ 13,087  23,856  -  - 
รวม 153,901  166,778  5,068  3,665 

 
6 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
กิจการอ่ืน ๆ  130,781  95,154  -  - 
รวม  130,781  95,154  -  - 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (227)  (49)  -  - 
สุทธิ  130,554  95,105  -  - 

         
หน้ีสงสยัจะสูญส าหรับปี  178  49  -  - 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
กจิกำรอ่ืน ๆ        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 126,637  94,264  -  - 
เกินก าหนดช าระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 3,792  624  -  - 
3 - 6 เดือน 145  15  -  - 
6 - 12 เดือน 68  124  -  - 
มากกวา่ 12 เดือน 139  127  -  - 

 130,781  95,154  -  - 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (227)  (49)  -  - 
สุทธิ 130,554  95,105  -  - 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนัถึง 60 วนั 

 
7 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
รถยนต ์ 437,918  185,782  -  - 
อะไหล่รถยนตแ์ละอ่ืนๆ 39,333  33,055  -  - 
รวม 477,251  218,837  -  - 
หัก ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (2,953)  (2,299)  -  - 
สุทธิ 474,298  216,538  -  - 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็น   
   ค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย 

       

-  ตน้ทุนขาย 2,751,498  2,103,358  -  - 
-  การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิ 

ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
 

546 
  

1,328 
  

- 
  

- 
สุทธิ 2,752,044  2,104,686  -  - 

 
8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
     2562  2561 

     (พันบาท) 
        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม     335,600  138,600 
ซ้ือเงินลงทุน     213,000  197,000 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม     548,600  335,600 

 
การควบรวมกิจการของบริษัทย่อย 
 
ในการประชุมร่วมระหว่างผูถื้อหุ้นของบริษทั เอ.วี. คาร์ส์ (สุรินทร์) จ ากดั บริษทั เอ.วี. บุรีรัมย ์ฮอนดา้คาร์ส์ จ ากดั
และบริษทั ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ  ากดั (รวมเรียกว่า "กลุ่มบริษทัย่อย") เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2561 ผูถื้อหุ้นของกลุ่ม
บริษทัย่อยมีมติอนุมติัการควบรวมกิจการของกลุ่มบริษทัย่อยดงักล่าว ซ่ึงเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกนัเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างกิจการของบริษทัในกลุ่มซ่ึงประกอบกิจการจ าหน่ายรถยนต ์อะไหล่ และบริการ
ซ่อมรถยนต์เช่นเดียวกนั เพื่อความมีประสิทธิภาพในการบริหารและมุ่งหมายเพื่อสร้างก าไรของกลุ่มบริษทัให้ดี
ยิง่ข้ึน 
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การควบรวมบริษทัมีผลให้ กลุ่มบริษทัย่อยดงักล่าวส้ินสภาพนิติบุคคลในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 ซ่ึงเป็นวนัจด
ทะเบียนของบริษทั ฮอนด้ามะลิวลัย ์จ  ากดั (บริษทัใหม่ภายหลงัการควบบริษทั) และบริษทัดงักล่าวได้รับโอน
สินทรัพย ์หน้ีสิน สิทธิ หน้าท่ีและภาระผูกพนัทั้งหมด ของกลุ่มบริษทัย่อยนับตั้งแต่วนัควบรวม โดย ณ วนัท่ี 28 
กุมภาพนัธ์ 2561 (วนัควบบริษทั) บริษทัดงักล่าวมีทุนจดทะเบียนจ านวน 140 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั
จ านวน 1,400,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 
 
การซื้อเงินลงทุน 
 
ในการประชุมวิสามญัของผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อย ("บริษทั ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ  ากดั" (บริษทัใหม่ภายหลงัการควบ
บริษทั) เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2561 ผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยดงักล่าวมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 140 ลา้น
บาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 337 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจ านวน 3,370,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน ทั้งน้ีบริษทัได้
ลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 197 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุน
กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2561 
 
ในการประชุมวิสามญัของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย ("บริษทั ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ  ากดั") เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2562 ผูถื้อ
หุ้นของบริษทัย่อยมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 337 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,370,000 
หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) เป็น 550 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 5,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 
โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน ทั้งน้ีบริษทัไดล้งทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 
213 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2562 
 

 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

 
บริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจในประเทศไทย กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน  
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  ราคาทุน-สุทธิ 
 

เงินปันผลรับส าหรับปี 
  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทย่อยทางตรง                     

บริษทั ฮอนดา้มะลิวลัย ์
จ  ากดั 

ตวัแทนจ าหน่าย
รถยนต ์อะไหล่
และศูนยบ์ริการ 

 
 

99 

  
 

99 

  
 

550,000 

  
 

337,000 

  
 

548,000 

  
 

335,600 

  
 

548,000 

  
 

335,600 

  
 
- 

  
 
- 

รวม          548,000  335,600  548,000  335,600  -  - 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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9 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
         
ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  69,597  69,597  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  69,597  69,597  -  - 
         
มูลค่าสุทธิทางบัญชี         
ณ วนัที่ 1 มกรำคม  69,597  69,597  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  69,597  69,597  -  - 

 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ย ท่ีดินท่ีบริษทัยอ่ยหลายแห่งยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใช ้      
 
มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ  านวน 152.46 ลา้นบาท (2561: 141.46 
ล้านบาท) ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีมูลค่าตลาดส าหรับการใช้ประโยชน์ปัจจุบนั มูลค่า
ยติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนทั้งหมดถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 
 
การค า้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทัมูลค่าตามบญัชีจ านวน 23.64 ลา้นบาท
(2561: 23.64 ล้านบาท) ไดจ้ดจ านองไวเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนั
การเงินใหก้บับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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10 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง  

เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง
และเคร่ืองใช้
ส านกังาน  

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์  ยานพาหนะ  

สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้างและติดตั้ง 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 125,420  311,752  30,804  40,785  36,937  12,967  558,665 
เพิ่มข้ึน 155,934  980  6,693  12,330  7,211  51,152  234,300 
โอน 643  46,333  (776)  2,348  -  (48,548)  - 
จ าหน่าย -  (77)  (10,401)  (7,728)  (10,169)  -  (28,375) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 281,997  358,988  26,320  47,735  33,979  15,571  764,590 
เพิ่มข้ึน -  567  5,768  9,439  27,525  66,711  110,010 
โอน 1,269  74,216  5,012  114  -  (80,611)  - 
จ าหน่าย -  (20)  (354)  (372)  (8,170)  -  (8,916) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 283,266  433,751  36,746  56,916  53,334  1,671  865,684 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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 งบกำรเงินรวม 

 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและเคร่ืองใช้

ส านกังาน  
เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์  ยานพาหนะ  

สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้างและติดตั้ง 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคา  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 -  77,631  21,651  29,470  16,658  -  145,410 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 19  9,080  3,458  3,698  6,364  -  22,619 
จ าหน่าย -  (77)  (10,077)  (7,434)  (5,006)  -  (22,594) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 19  86,634  15,032  25,734  18,016  -  145,435 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 40  12,845  4,680  4,837  7,113  -  29,515 
จ าหน่าย -  (1)  (273)  (203)  (4,606)  -  (5,083) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 59  99,478  19,439  30,368  20,523  -  169,867 
              
มูลค่าสุทธิทางบัญชี              
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 281,978  272,354  11,288  22,001  15,963  15,571  619,155 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 283,207  334,273  17,307  26,548  32,811  1,671  695,817 

 
ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 78.07 ลา้นบาท (2561: 
72.55 ล้านบาท) 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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การค า้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัมูลค่าตามบญัชีจ านวน 509.83 ลา้นบาท (2561: 504.94 ล้าน
บาท) ไดจ้ดจ านองไวเ้ป็นหลกัประกนัเงินเกินบญัชีธนาคารและสินเช่ืออ่ืนจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 

 
11 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน         
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 
  

1 
  

880 
  

               - 
  

               - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 
  

670,000 
  

590,000 
  

- 
  

- 
เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 
   จำกสถำบันกำรเงิน 

  
670,001 

  
590,880 

  
- 

  
- 

         

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 
  

30,000 
  

30,000 
  

- 
  

- 
         

รวมส่วนที่หมุนเวยีน  700,001  620,880  -  - 
 

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน         
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

 ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 
  

12,500 
  

42,500 
  

- 
  

- 
รวมส่วนไม่หมุนเวยีน  12,500  42,500  -  - 

         

รวม  712,501  663,380  -  - 
         

  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  กลุ่มบริษทัมีเงินกู้ยืมระยะสั้ นกับสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่งเป็นจ านวนเงินรวม  
670 ลา้นบาท (2561: 590 ล้านบาท) โดยมีดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นต ่า (MLR) ลบร้อยละ 2 ต่อปี และอตัราคงท่ี
ร้อยละ 3.95 ต่อปี (2561: อัตราดอกเบีย้เงินเบิกเกินบัญชีขั้นต า่ (MOR) ลบร้อยละ 2.25 ต่อปีและอัตราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมขั้นต า่ 
(MLR) ลบร้อยละ 2 ต่อปี และอัตราคงท่ีร้อยละ 4.00 ต่อปี) 
 
เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเป็นจ านวน
เงิน 150 ลา้นบาท เงินกูย้มืน้ีมีอตัราดอกเบ้ีย THBFIX บวกร้อยละ 1.62 ต่อปี และมีการก าหนดช าระคืนทุกๆ เดือนเร่ิมตั้งแต่
เดือนมิถุนายน 2559 สัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวมีอายุ 5 ปี 6 เดือน ซ่ึงจะครบก าหนดช าระในเดือนพฤษภาคม 2564 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงินต่าง  ๆและเง่ือนไขอ่ืนตามระบุ
ไวใ้นสญัญา 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ถูกค ้าประกนัโดยกรรมการ การจดจ านองท่ีดิน 
ส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษทั (2561: ถูกค า้ประกันโดยกรรมการ การจดจ านองท่ีดินส่ิงปลูกสร้างและเงินฝากประจ าท่ีมี
ข้อจ ากัดในการเบิกใช้ของกลุ่มบริษัท) 
 
สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกนัหน้ีสิน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
หมายเหต ุ 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 
เงินฝากประจ าท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้  -  9,000  -  - 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 9 23,642  23,642  -  - 
ท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุง 10 509,835  504,943  -  - 
รวม  533,477  537,585  -  - 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  กลุม่บริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 601 ลา้นบาท (2561: 570.12 
ล้านบาท) 

 

  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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12 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้  2562  2561 
 ต่อหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   600,000  300,000  600,000  300,000 
          

หุ้นที่ออกและช าระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม           
-  หุน้สามญั 10  -  -  2,500  25,000 
-  หุน้สามญั 0.5  444,000  222,000  -  - 
ออกหุน้ใหม่ 10  -  -  19,700   197,000  
ออกหุน้ใหม่ 0.5  156,000  78,000  -  - 
ลดมูลค่าหุน้          
- จากหุน้ละ 10 บาทเป็นหุน้ละ 0.5 บาท 10                -  -    (22,200)  -    
- จากหุน้ละ 10 บาทเป็นหุน้ละ 0.5 บาท 0.5  -  -  444,000   -    
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม          
-  หุ้นสำมัญ 0.5  600,000  300,000  444,000  222,000 

 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2561 ผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 25 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 222 ลา้นบาท 
(แบ่งออกเป็น 22,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยเสนอขายให้กบัผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนและเรียกช าระค่า
หุน้เตม็จ านวน บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2561 
 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2561 ผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 

• เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ทุนจดทะเบียนของบริษทัท่ีตราไวจ้ากเดิมมูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท  ซ่ึง
มีผลท าให้จ านวนทุนจดทะเบียนของบริษทัเปล่ียนแปลงจ านวนหุ้นสามญัจาก 22.2 ลา้นหุ้น เป็น 444 ลา้นหุ้น การ
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นดงักล่าวไม่ท าให้ทุนจดทะเบียนโดยรวมของบริษทัเปล่ียนแปลง บริษทัไดจ้ดทะเบียนการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2561 

• เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 222 ลา้นบาท (จ านวน 444 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท) เป็น 300 ลา้นบาท 
(จ านวน 600 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท) บริษทัได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวง
พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2561 
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การเสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชนท่ัวไปเป็นคร้ังแรก 

 
เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 บริษัทได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก จ านวน 156 ล้านหุ้น ในตลาด
หลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ดว้ยราคาเสนอขาย 1.44 บาทต่อหุ้น (ราคาตามมูลค่า 0.5 บาทและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 137.11 
บาท) เป็นจ านวนเงิน 224.64 ลา้นบาท โดยมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุ้นจ านวนเงิน 9.53 ลา้น
บาท แสดงหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุน้ใหม่  

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

 
13 ส่วนเกนิทุนและส ำรอง 

 
ส่วนเกนิทุนจากการจัดโครงสร้างธุรกจิภายใต้การควบคมุเดยีวกนั 
 
ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ณ วนัจัดโครงสร้างธุรกิจกับต้นทุนการจัด
โครงสร้างธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัรวมอยู่ในส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสร้างธุรกิจภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนัท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
ส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจัดสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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14 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัท่ีมีสินคา้และ
การบริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่ม
บริษทั โดยสรุปมีดงัน้ี 
 

• ส่วนงาน 1  ส่วนงานจ าหน่ายรถยนตแ์ละอปุกรณ์ตกแต่ง 
• ส่วนงาน 2  ส่วนงานบริการซ่อมบ ารุงและจ าหน่ายอะไหล่ 

 

ผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชก้ าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย
ของส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน
ของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ในการ
วดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกับ
กิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ีการก าหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็นไปตามการซ้ือขาย
ตามปกติธุรกิจ 
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 งบกำรเงินรวม 

 
ส่วนงำนจ ำหน่ำยรถยนต์ 
และอุปกรณ์ตกแต่ง  

ส่วนงำนบริกำรซ่อมบ ำรุง
และจ ำหน่ำยอะไหล่  รวม 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,650,102  2,078,064  377,771  260,779  3,027,873  2,338,843 
รวมรำยได้ 2,650,102  2,078,064  377,771  260,779  3,027,873  2,338,843 

            

EBITDA ตามส่วนงาน         235,375  170,213 

ค่าเส่ือมราคาและ            

  ค่าตดัจ าหน่าย         (31,241)  (23,810) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (27,820)  (28,391) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (14,735)  (8,372) 

ค่าใชจ่้ายด าเนินงานอ่ืน            

   ท่ีไม่ไดปั้นส่วน         (108,062)  (81,962) 

ก ำไรส ำหรับปี         53,517  27,678 
            

สินทรัพยส่์วนงาน  
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 582,697  342,548  364,996  363,988  947,693  706,536 
หน้ีสินส่วนงาน  
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 810,443  722,740  71,374  60,935  881,817  783,675 

 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น รายไดด้งักล่าวมีจงัหวะเวลาของการรับรู้รายไดจ้ากการโอนสินคา้
หรือบริการท่ีรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
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การกระทบยอดสินทรัพย์และหน้ีสินของส่วนงานที่รายงาน  
 

  2562  2561 

  (พันบาท) 
สินทรัพย์     
รวมสินทรัพยข์องส่วนงานท่ีรายงาน  947,693  706,536 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน  621,378  503,760 
สินทรัพย์รวม  1,569,071  1,210,296 

     

หนีสิ้น     
รวมหน้ีสินของส่วนงานท่ีรายงาน  881,817  783,675 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน  34,155  41,676 
หนีสิ้นรวม  915,972  825,351 

 
15 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน  

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง 74,710  42,666  27,922  19,030 
เงินสมทบประกนัสงัคม 2,313  1,356  553  355 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 1,691  141  670  55 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้ 1,641  942  930  656 
อ่ืนๆ 4,371  1,503  294  29 
รวม 84,726  46,608  30,369  20,125 

 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนกังานในการ
เป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือนทุกเดือน และ
บริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีได้
จดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ี
ไดรั้บอนุญาต 
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16 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 

 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือ  (258,415)  (12,548)  -  - 
ซ้ือสินคา้คงเหลือ  3,010,459  2,117,233  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่าย  16,302  52,461  -  - 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  31,240  23,810  543  336 
ค่านายหนา้  22,181  18,462  -  - 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 15 84,726  46,608  30,369  20,125 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ  4,228  12,957  2,485  8,349 
ค่าเช่า  7,962  5,862  1,005  1,629 
อ่ืนๆ  108,970  84,065  6,968  6,159 
รวมต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร 
   ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำยและ 
   ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

  
 

3,027,653 

  
 

2,348,910 

  
 

41,370 

  
 

36,598 
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17 ภำษีเงินได้ 
 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน        
ส าหรับงวดปัจจุบนั  14,581  8,922  -  178 
 14,581  8,922  -  178 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว    154  (550)  (90)  (11) 
 154  (550)  (90)  (11) 

        
รวมค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ 14,735  8,372  (90)  167 

 
การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง 
 
 งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   68,252    36,050 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.0  13,650  20.0  7,210 
ค่าใชจ่้ายท่ีหกัไดเ้พิ่มข้ึน   (615)    (14) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   1,700    803 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

   
- 

    
373 

รวม 21.6  14,735  23.2  8,372 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   1,276    756 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.0  255  20.0  151 
ค่าใชจ่้ายท่ีหกัไดเ้พิ่มข้ึน   (483)    - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   138    16 
รวม -  (90)  22.1  167 

 
18 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 

 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วน
ของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั โดยไดมี้
การปรับจ านวนหุน้สามญัตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจ านวนหุน้สามญัท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงราคาหุน้ท่ีตราไว้
จากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท โดยให้ถือเสมือนวา่การเปล่ียนแปลงจ านวนหุ้นไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่
แรก  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท/พันหุ้น) 

ก าไรที่เป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 

ก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้
สามญัของบริษทั (ขั้นพื้นฐาน) 

 
52,996 

  
27,412  

  
1,366 

  
589  

        

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ 1 มกราคม 444,000  50,000   444,000  50,000 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจ าหน่ายใน        
    ระหวา่งปี 80,351  306,564   80,351  306,564  
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วง
น ำ้หนัก (ขั้นพื้นฐำน) 

 
524,351 

                       
356,564  

  
524,351 

                       
356,564 

        

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐำน) (บาท) 0.10  0.08  0.003  0.002  
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19 เงินปันผล  
 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัเม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2561 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรร
ก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 และก าไรสะสม เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 7.5 บาทเป็นจ านวนเงิน
รวม 18.75 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนมีนาคม 2561 
 

20 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
 
นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและจากการไม่ปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดตามสญัญาของคู่สญัญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเกง็ก าไรหรือการคา้ 
 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุล
ของระดบัความเส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหวา่งตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ
ความเส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหม้ัน่ใจ
วา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 
การบริหารจัดการทุน  
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษาความเช่ือมัน่นกัลงทุน เจา้หน้ีและ
ตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึง
กลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั  

 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 

 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงด้านอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้มื (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 
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ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

การด าเนินธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัมีรายรับและรายจ่ายกบัคู่คา้เป็นเงินบาท กลุ่มบริษทัจึงไม่มีความเส่ียงดา้น
เงินตราต่างประเทศ 

 
ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ  

 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลง
ไวเ้ม่ือครบก าหนด 
 
ฝ่ายบริหารไดก้ าหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ  ณ วนัท่ีรายงานไม่พบวา่มีความเส่ียง
จากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จ านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้
คาดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้

 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทั มีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า 
เงินสดให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพื่อท าให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด
ลดลง 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม  
 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัมีมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีทุกรายการ 
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21 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน        

   ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้        
ภายใน 1 ปี 6,947  7,009   -  - 
1 - 5 ปี 19,436  21,597   -  - 
หลงัจาก 5 ปี 82,814  87,641   -  - 
รวม 109,197  116,247   -  - 

    

ภาระผกูพนัอื่นๆ        
ค าสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้ 27,392  95,315  -  - 
หนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 829  875  -  - 
หนงัสือค ้าประกนัส าหรับการซ้ือรถยนต ์        
   อะไหล่และ อุปกรณ์ตกแต่งภายใต ้
   เคร่ืองหมายการคา้ “ฮอนดา้” 

 
80,000 

  
81,000 

  
- 

  
- 

รวม 108,221  177,190  -  - 
 

กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างกบับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัหลายสัญญาเพื่อใช้เป็นโชวรู์มและ
ศูนยบ์ริการเป็นระยะเวลา 2 ปี ถึง 30 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดใน ปี 2564 ถึง 2591 ตามล าดบั กลุ่มบริษทัตกลงช าระค่าเช่าตาม
อตัราและเง่ือนไขท่ีตกลงในสญัญา  
 

22 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำที่รำยงำน 
 

เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
เพื่อพิจารณาและอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

 

• การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และก าไรสะสม ในอตัรา
หุ้นละ 0.04 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 24 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในเดือนพฤษภาคม 
2563 
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• การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไปและ/หรือ 
ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งน้ี
ประเภทหุน้กูท่ี้จะออกและเสนอขายข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอหุน้กูแ้ต่ละ
คร้ัง 

 
23 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยงัไม่ได้ใช้ 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก และจะมีผล
บงัคบัใชก้บังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16* การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ 

ในหน่วยงานต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19* การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชี
ของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้
มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ใน
ปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 

ผูบ้ริหารไดป้ระเมินผลกระทบเบ้ืองตน้ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ขา้งตน้เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่ม
บริษทัในงวดแรกท่ีถือปฏิบติั 
 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ไดน้ าเสนอวิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สินทรัพย์
สิทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้นและสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีมี
มูลค่าต ่า ส่งผลให้กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงาน ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดซ่ึ้งไม่ไดคิ้ดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบนัของกลุ่มบริษทัมีจ านวน 109.20 ลา้นบาท เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้
จะท าใหม้าตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั
ถูกยกเลิกไป 
 
ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้   
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