
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 และ  

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกัด (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 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนรวมและ 
งบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ี
ส าคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน วรรค   
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจ้า 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม
ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้
ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้
ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
มูลค่าของสินคา้คงเหลือ 
อา้งถึงหมายเหตุ 4 (ฉ) และ 8 ของงบการเงินรวม  
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 
สินคา้คงเหลือหลกัของกลุ่มบริษทัเป็นสินคา้ประเภท
รถยนต์ ปริมาณการขายสินค้าของกลุ่มบริษทัขึ้นอยู ่
กบัอุปสงคข์องรถยนตแ์ต่ละรุ่นและอุปทานของบริษทั 
ผูผ้ลิตรถยนต์ เน่ืองจากความผนัผวนในปริมาณการ
ขายรถยนต์ ซ่ึงมีผลต่อราคาขายรถยนต์ในแต่ละ
ช่วงเวลา ท าใหผู้บ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการก าหนด
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยการ
พิจารณาจากการคาดการณ์การซ้ือขายในอนาคต
ประกอบกบัโปรแกรมการส่งเสริมการขายต่าง ๆ จาก
บริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัมีมูลค่าของ
สินคา้คงเหลือท่ีเป็นสาระส าคญั ดังนั้นขา้พเจ้าจึงถือ
เป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้มีดงัน้ี 
• การสอบถามผูบ้ริหารเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความเขา้ใจของ

นโยบายของกลุ่มบริษทัในการประมาณการมูลค่าสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ 

• การท าความเขา้ใจในลักษณะของระบบการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือ  

• การเขา้ร่วมสังเกตการณ์การตรวจนบัสินคา้คงเหลือ 
• การพิจารณาความเหมาะสมของการประมาณการใน

อดีต เพื่อเปรียบเทียบกับการประมาณการมูลค่าสุทธิ 
ท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน 

• การทดสอบการค านวณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บคืน 
• การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลใน 

งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
ข้อมูลอ่ืน  
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
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ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอให้ท าการแกไ้ข 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 

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

ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรื อ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ 
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ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและ          

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์            
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซง       
การควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่         
ถ้าขา้พเจ้าได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การ
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการ
น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
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• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจ้าเป็นผู ้ รับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือ
ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก
การส่ือสารดงักล่าว  
 
 

 
 

(ณฐัพงศ ์ตนัติจตัตานนท)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8829 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
22 กุมภาพนัธ์ 2564 

 

 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 162,539,975 153,900,977 58,226,429 5,068,381

ลูกหน้ีการคา้ 7, 22 46,785,759 130,554,150 -                        -                        

ลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 5 6,988,502 16,069,567 4,982,754         8,655,901         

สินคา้คงเหลือ 8 240,075,280 474,297,721 -                        -                        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 2,258,218 3,030,546 2,212,575 2,016,830

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 3,447,359 13,344,400 42,541 97,413

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 462,095,093 791,197,361 65,464,299 15,838,525

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5, 9 -                        -                        549,590,000 548,600,000

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 5 -                        -                        10,000,000 -                        

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10 69,596,683 69,596,683 -                        -                        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 671,932,824 695,817,322 -                        -                        

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 3, 12 106,205,157 -                        -                        -                        

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 7,143,639 8,347,873 4,226,479         4,553,721         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,152,407 1,834,926 464,111            193,756            

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 2,439,864 2,276,674 -                        -                        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 860,470,574 777,873,478 564,280,590 553,347,477

รวมสินทรัพย์ 1,322,565,667 1,569,070,839 629,744,889 569,186,002

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนี้สินหมนุเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น

     จากสถาบนัการเงิน 13 320,000,000      670,001,193      -                        -                        

เจา้หน้ีการคา้ 107,193,010      162,051,102      -                        -                        

เจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 5 25,513,879        32,611,306        827,975            1,516,828         

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

     ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13, 22 28,700,000        30,000,000        -                        -                        

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึง

     ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3, 12, 13, 22 1,515,112         -                        -                        -                        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 2,153,339         1,823,991         -                        -                        

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 1,246,483         990,447            384,383            362,217            

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 486,321,823      897,478,039      1,212,358         1,879,045         

หนี้สินไม่หมนุเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13, 22 59,750,000        12,500,000        -                        -                        

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 3, 12, 13, 22 108,851,336      -                        -                        -                        

ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับ

     ผลประโยชน์พนกังาน 4,787,171         2,918,410         2,320,556         968,779            

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน -                        3,075,521         -                        -                        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 173,388,507      18,493,931        2,320,556         968,779            

รวมหนีสิ้น 659,710,330      915,971,970      3,532,914         2,847,824         

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(บาท)

งบกำรเงินรวม

31 ธนัวาคม31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 14
     ทุนจดทะเบียน 300,000,000      300,000,000      300,000,000      300,000,000      

     ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 300,000,000      300,000,000      300,000,000      300,000,000      

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 14 137,109,509      137,109,509      137,109,509      137,109,509      

ส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสร้างธุรกิจ

     ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 15 130,891,299      130,891,299      -                        -                        

ก าไรสะสม

     จดัสรรแลว้

         ทุนส ารองตามกฎหมาย 15 5,768,303         1,518,303         5,768,303         1,518,303         

     ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 87,244,245        81,872,685        183,334,163      127,710,366      

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 661,013,356      651,391,796      626,211,975      566,338,178      

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 1,841,981         1,707,073         -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 662,855,337      653,098,869      626,211,975      566,338,178      

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,322,565,667   1,569,070,839   629,744,889      569,186,002      

(บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำรงบกำรเงินรวม

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุน

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 5, 16 1,997,465,542  3,027,873,338  48,344,435       42,434,556       

รายไดค้่านายหน้า 60,916,044       77,498,037       -                        -                        

รายไดเ้งินปันผล 5 -                        -                        83,786,182       -                        

รายไดอ่ื้น 5 17,144,531       18,353,265       58,394              210,597            

รวมรำยได้ 2,075,526,117  3,123,724,640  132,189,011     42,645,153       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 18 1,822,156,803  2,833,107,000  -                        -                        

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 18 56,520,825       67,733,144       -                        -                        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5, 18 125,954,498     126,812,401     47,086,134       41,369,540       

รวมค่ำใช้จ่ำย 2,004,632,126  3,027,652,545  47,086,134       41,369,540       

ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 70,893,991       96,072,095       85,102,877       1,275,613         

ตน้ทุนทางการเงิน (25,787,261)      (27,819,845)      -                        -                        

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 45,106,730       68,252,250       85,102,877       1,275,613         

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 19 9,938,682         14,735,000       325,690            (90,453)             
ก ำไรส ำหรับปี 35,168,048       53,517,250       84,777,187       1,366,066         

กำรแบ่งปันก ำไร

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 34,826,278       52,995,738       84,777,187       1,366,066         

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 341,770            521,512            -                        -                        
ก ำไรส ำหรับปี 35,168,048       53,517,250       84,777,187       1,366,066         

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 20 0.06 0.10 0.14 0.003

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(บาท)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

2563 2562 2563 2562

ก ำไรส ำหรับปี 35,168,048       53,517,250       84,777,187       1,366,066         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

    ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

    ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ (1,509,703)        (591,284)           (1,129,238)        (401,344)           

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดั

    ประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุน

    ในภายหลงั 301,941            118,257            225,848            80,269              

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี

    - สุทธิจำกภำษี (1,207,762)        (473,027)           (903,390)           (321,075)           
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 33,960,286       53,044,223       83,873,797       1,044,991         

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 33,621,560       52,524,231       83,873,797       1,044,991         

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 338,726            519,992            -                        -                        
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 33,960,286       53,044,223       83,873,797       1,044,991         

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินทุนจากการ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน จดัโครงสร้างธุรกิจ รวมส่วนของ

ท่ีออกและ มูลค่า ภายใตก้ารควบคุม ทุนส ารอง ผูถื้อหุ้นของ ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั เดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่ อ านาจควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

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

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้น

เพ่ิมหุ้นสามญั 14 78,000,000      137,109,509    -                        -                     -                        215,109,509    -                        215,109,509     

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

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

ก าไร -                       -                      -                        -                     52,995,738       52,995,738      521,512            53,517,250       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                       -                      -                        -                     (471,507)           (471,507)          (1,520)               (473,027)           

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                       -                      -                        -                     52,524,231       52,524,231      519,992            53,044,223       

โอนไปส ารองตามกฎหมาย 15 -                       -                      -                        68,303           (68,303)             -                       -                        -                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 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     

งบกำรเงินรวม

ก าไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินทนุจากการ

ทนุเรือนหุ้น ส่วนเกิน จดัโครงสร้างธุรกิจ รวมส่วนของ

ท่ีออกและ มลูคา่ ภายใตก้ารควบคุม ทนุส ารอง ผูถื้อหุ้นของ ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั เดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่ อ านาจควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563

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

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

การจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 21 -                      -                      -                        -                     (24,000,000)      (24,000,000)     (213,818)           (24,213,818)      

รวมกำรจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                      -                      -                        -                     (24,000,000)      (24,000,000)     (213,818)           (24,213,818)      

การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

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

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

รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                      -                      -                        -                     (24,000,000)      (24,000,000)     (203,818)           (24,203,818)      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

ก าไร -                      -                      -                        -                     34,826,278       34,826,278      341,770            35,168,048       

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                      -                      -                        -                     (1,204,718)        (1,204,718)       (3,044)               (1,207,762)        

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                      -                      -                        -                     33,621,560       33,621,560      338,726            33,960,286       

โอนไปส ารองตามกฎหมาย 15 -                      -                      -                        4,250,000      (4,250,000)        -                       -                        -                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 300,000,000    137,109,509    130,891,299     5,768,303      87,244,245       661,013,356    1,841,981         662,855,337     

งบกำรเงินรวม

ก าไรสะสม

(บาท)

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน ทุนส ารอง รวมส่วนของ
หมายเหตุ และช าระแลว้ มลูคา่หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 222,000,000          -                             1,450,000           126,733,678        350,183,678          

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้น
เพ่ิมหุ้นสามญั 14 78,000,000            137,109,509          -                         -                          215,109,509          

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

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
ก าไร -                             -                             -                         1,366,066            1,366,066              
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                             -                             -                         (321,075)             (321,075)                

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                             -                             -                         1,044,991            1,044,991              

โอนไปส ารองตามกฎหมาย 15 -                             -                             68,303               (68,303)               -                             

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

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน ทุนส ารอง รวมส่วนของ
หมายเหตุ และช าระแลว้ มลูคา่หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

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

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 21 -                             -                             -                         (24,000,000)        (24,000,000)           

รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                             -                             -                         (24,000,000)        (24,000,000)           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
ก าไร -                             -                             -                         84,777,187          84,777,187            
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                             -                             -                         (903,390)             (903,390)                

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                             -                             -                         83,873,797          83,873,797            

โอนไปส ารองตามกฎหมาย 15 -                             -                             4,250,000           (4,250,000)          -                             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 300,000,000          137,109,509          5,768,303           183,334,163        626,211,975          

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรส าหรับปี 35,168,048       53,517,250       84,777,187    1,366,066      
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 9,938,682         14,735,000       325,690         (90,453)          
ตน้ทุนทางการเงิน 25,787,261       27,819,845       -                     -                     
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 42,596,991       31,240,695       551,242         543,084         
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 152,164            -                        -                     -                     
หน้ีสงสยัจะสูญ -                        177,997            -                     -                     
ขาดทุนจากการปรับมูลคา่สินคา้คงเหลือ 1,832,620         654,471            -                     -                     
ก าไรจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (3,067,727)        (2,713,629)        -                     -                     
เงินปันผลรับ -                        -                        (83,786,182)   -                     
ดอกเบ้ียรับ (267,743)           (724,163)           (46,027)          (210,592)        

112,140,296     124,707,466     1,821,910      1,608,105      
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ 83,676,059       (35,626,940)      -                     -                     
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 9,021,233         (4,508,071)        3,673,147      691,135         
สินคา้คงเหลือ 232,389,821     (258,414,591)    -                     -                     
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9,897,041         (7,488,939)        54,872           308,715         
เงินฝากประจ าท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใช้ -                        9,000,000         -                     -                     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (163,190)           614,610            -                     -                     
เจา้หน้ีการคา้ (54,858,092)      41,601,375       -                     -                     
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (5,286,507)        4,634,538         (688,921)        (1,973,654)     
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
   ผลประโยชน์พนกังาน 359,058            1,224,884         222,539         465,106         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 256,036            209,928            22,166           250,251         
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (3,075,521)        1,720,623         -                     -                     
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การด าเนินงาน 384,356,234     (122,325,117)    5,105,713      1,349,658      
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (9,852,546)        (15,027,088)      (565,942)        (717,571)        
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 374,503,688     (137,352,205)    4,539,771      632,087         

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

(บาท) 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (20,620,970)      (116,746,463)    -                     -                     
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 9,897,385         6,547,791         -                     -                     
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (447,851)           (2,453,366)        (224,000)        (1,548,476)     
เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        (990,000)        (213,000,000) 
เงินสดจ่ายเพ่ือให้เงินกูย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                        -                        (10,000,000)   -                     
เงินปันผลรับ -                        -                        83,786,182    -                     
ดอกเบ้ียรับ 267,743            739,526            46,027           210,592         
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (10,903,693)      (111,912,512)    72,618,209    (214,337,884) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน -                        224,640,000     -                     224,640,000  
คา่ใชจ่้ายในการออกหุ้น -                        (9,530,491)        -                     (9,530,491)     
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารลดลง (1,193)               (878,656)           -                     -                     
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 2,190,000,000  2,770,000,000  -                     -                     
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (2,494,050,000) (2,720,000,000) -                     -                     
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (5,079,900)        -                        -                     -                     
เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (23,999,932)      -                        (23,999,932)   -                     
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (213,818)           -                        -                     -                     
เงินสดรับจากการเรียกทุนช าระของบริษทัยอ่ย 10,000              -                        -                     -                     
ดอกเบ้ียจ่าย (21,626,154)      (27,842,715)      -                     -                     
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหำเงิน (354,960,997)    236,388,138     (23,999,932)   215,109,509  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 8,638,998         (12,876,579)      53,158,048    1,403,712      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 153,900,977     166,777,556     5,068,381      3,664,669      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 6 162,539,975     153,900,977     58,226,429    5,068,381      

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีจากการซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 1,275,573         3,079,507         -                     -                     

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

(บาท) 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

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

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564 
 
1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั ออโตคอร์ป โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกบั
ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 ต่อมาบริษทัไดย้ื่นขอให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET) พิจารณาอนุมตัิให้หล ักทรัพยข์องบริษ ัทซ้ือขายใน SET และได้รับอนุม ัติการซ้ือขายหล ักทรัพย์ 
จดทะเบียนใน SET ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนของบริษทัตั้งอยู่เลขท่ี 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 าบลถนนหัก  
อ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์ประเทศไทย 

สาขาภูเก็ต : เลขท่ี 3/17 หมู่ท่ี 3 ถนนเทพกระษตัรี ต าบลรัษฎา  
อ าเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต ประเทศไทย 

สาขานาคา : เลขท่ี 36/3 หมู่ท่ี 4 ถนนเจา้ฟ้าตะวนัตก ต าบลวิชิต 
อ าเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต ประเทศไทย 

สาขาเมืองกระบ่ี : เลขท่ี 328 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ต าบลกระบ่ีนอ้ย 
อ าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี ประเทศไทย 
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ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีคือ ครอบครัวรังคกูลนุวฒัน์ 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการลงทุนในกิจการจ าหน่ายรถยนต์และอะไหล่ และศูนยบ์ริการ โดยรายละเอียด
ของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 9 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินน้ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง
ใหม่นั้น มีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 
 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ี
เก่ียวขอ้ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผย
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 
นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั
มาถือปฏิบติัในการจัดท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ กลุ่มบริษทัได้ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อ 
งบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ี
มีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
 

(ข) สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 
งบการเงินน้ีน าเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั 
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(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ  
 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชว้ิจารณญาณ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่ง
ต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

(1) การใชว้ิจารณญาณ  
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใช้วิจารณญาณในการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดต่อ
จ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี  

 

4(ญ) และ 12 สัญญาเช่า 
• การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
• กลุ่มบริษทัพิจารณาถึงความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิต่ออายุสัญญา

เช่าหรือไม่ 
• กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิยกเลิกสัญญาเช่าหรือไม่ 
 

4(ณ) และ 16 การพิจารณาเก่ียวกบัการรับรู้รายได ้ 
• การขายสินคา้และบริการหลายประเภทเขา้ดว้ยกนัจะสามารถบนัทึกรายการแยก

จากกนัไดห้รือไม่ 
• การขายสินคา้ควรจะรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง หรือควรจะรับรู้ ณ เวลาใด

เวลาหน่ึง  
• ค่านายหนา้ โดยพิจารณาวา่รายการคา้ท่ีกลุ่มบริษทัท ารายการนั้นมีลกัษณะการเป็น

ตวัแทนมากกวา่การเป็นตวัการหรือไม่ 
 

(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ  
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงมีความเส่ียง
อย่างมีนยัส าคญัท่ีจะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ในปีบญัชีถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี  

 

4(ญ) การก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
8 การวดัมูลค่าค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือ 
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3 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
และ TFRS 16 เป็นคร้ังแรก 
 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงิน
และหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของ
อนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง โดยรายละเอียดของนโยบายการบญัชีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4(ค) 
และขอ้ 4(ฎ) ทั้งน้ีการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินไม่มีผลกระทบ
อยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 

(ข) TFRS 16 สัญญาเช่า 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็นสัญญา
เช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  (TFRIC 4) ด้วยวิธีปรับปรุง
ยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach) 

 
เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุสัญญาเช่า ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า
หรือไม่ หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบ
แทนท่ีต้องจ่ายตามราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้ลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าว
เปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่า 
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ในการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปน้ี 
 

- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีอายุสัญญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 
เดือน   

- ใชข้อ้เทจ็จริงท่ีทราบภายหลงัในการก าหนดอายสุัญญาเช่า   
- พิจารณาตามการประเมินก่อนหน้าว่าสัญญาเป็นสัญญาท่ีสร้างภาระหรือไม่ เพื่อเป็นทางเลือกในการ 

ทบทวนการดอ้ยค่า และ 
- ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 

 

ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16 
  
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

  (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563     
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มขึ้น  94,510  - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น  94,510  - 

 

การวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
 

งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยไว ้ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2562 
 

109,197 
 

- 
คิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 96,341  - 
ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (1,831)  - 
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำที่รับรู้ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 94,510  - 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  (ร้อยละต่อปี) 4.06 - 4.18  - 
 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าขา้งตน้แสดงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนงานจ าหน่ายรถยนต์และ
อุปกรณ์ตกแต่ง และส่วนงานซ่อมบ ารุงและจ าหน่ายอะไหล่ 
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4 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดังต่อไปน้ีได้ถือปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 
 
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน  
 
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันบนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนได้เสีย โดยวิธีการ
ดงักล่าวผูซ้ื้อตอ้งรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธุรกิจท่ีถูกซ้ือดว้ยมูลค่าตามบญัชีของธุรกิจดงักล่าวตามงบการเงิน
รวมของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด ณ วนัท่ีเกิดรายการ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของธุรกิจท่ีถูกน ามา
รวมดงักล่าวกบัค่าตอบแทนท่ีจ่ายรับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัใน
ส่วนของผูถื้อหุ้น รายการส่วนเกินหรือส่วนขาดจะถูกโอนไปยงัก าไรสะสมเม่ือมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจท่ีซ้ือ
ดงักล่าวไป  
 
ผลการด าเนินงานของธุรกิจท่ีถูกซ้ือจะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผูซ้ื้อนับตั้ งแต่วนัท่ีต้นงวดของงบการเงิน
เปรียบเทียบหรือวนัท่ีธุรกิจเหล่านั้นอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า จนถึงวนัท่ีการ
ควบคุมส้ินสุด 
 
บริษัทย่อย    
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้ านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิด
ผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่
วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
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ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  
 
ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า
จากผูถู้กซ้ือ  
 
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 
 
การสูญเสียการควบคุม  
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัทย่อยนั้น ก าไร
หรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย
เดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม  
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม 
 

(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
 
การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี จะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 
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(ค) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 
(ค.1) การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก 
 

ลูกหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือมีการออกตราสารเหล่านั้น สินทรัพยท์างการเงิน
และหน้ีสินทางการเงินอ่ืน ๆ ทั้งหมดรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้ก าหนดของ
เคร่ืองมือทางการเงินนั้น 

 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการ
จดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั หรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน) จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วย
มูลค่ายติุธรรมบวกตน้ทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร ลูกหน้ีการคา้ท่ี
ไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินท่ีมีนัยส าคัญวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาของการท ารายการ 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน วดัมูลค่าเม่ือ
เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

 
(ค.2) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าภายหลัง 
 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การจัดประเภท 
 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน 

 
สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่กลุ่มบริษทัมี
การเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงินท่ีไดรั้บ
ผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นต้นไปนับจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจัด
ประเภท 
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สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดถู้กก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน  
ตดัจ าหน่ายหากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี 
- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ 
- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ
ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

 

ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดถู้กก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนไดห้ากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี 
- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อ
ขายสินทรัพยท์างการเงิน และ 

- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ
ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ได้ถือไวเ้พื่อคา้ กลุ่มบริษทัอาจเลือกให้ 
เงินลงทุนดงักล่าวแสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ซ่ึงการเลือก
น้ีสามารถเลือกไดเ้ป็นรายเงินลงทุนและเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้

 

สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดท่ีไม่ไดจ้ดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้จะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ 
 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจของสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวใ้นระดบัพอร์ตโฟลิโอ เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีดี
ท่ีสุดท่ีจะสะทอ้นวิธีการจดัการธุรกิจและเป็นขอ้มูลท่ีน าเสนอใหแ้ก่ผูบ้ริหาร ขอ้มูลท่ีใชใ้นการพิจารณารวมถึง 

 

- นโยบายและวัตถุประสงค์ของพอร์ตโฟลิโอและการด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าวในทางปฏิบัติ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์ของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการรับดอกเบ้ียรับตามสัญญา การด ารงระดบัอตัราดอกเบ้ีย 
การจบัคู่ระหวา่งระยะเวลาของสินทรัพยท์างการเงินกบัระยะเวลาของหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกระแสเงินสด
ออกท่ีคาดการณ์หรือรับรู้กระแส  เงินสดผา่นการขายสินทรัพยท์างการเงิน 

- วิธีการประเมินผลการด าเนินงานของพอร์ตโฟลิโอและการรายงานใหผู้บ้ริหารของกลุ่มบริษทั 
- ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของโมเดลธุรกิจ (และสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือตามโมเดล
ธุรกิจ) และกลยทุธ์ในการบริหารจดัการความเส่ียง 
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- วิธีการประมาณผลตอบแทนใหผู้จ้ดัการเงินลงทุน (เช่น ผลตอบแทนอา้งอิงจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ท่ีบริหารจดัการหรืออา้งอิงตามการรับกระแสเงินสดตามสัญญา) และ 

- ความถ่ี ปริมาณและเวลาท่ีขายในงวดก่อน เหตุผลท่ีขายและการคาดการณ์การขายในอนาคต 
 

การโอนสินทรัพยท์างการเงินไปยงับุคคลท่ีสามท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการตดัรายการออกจากบญัชีจะไม่ถือเป็น 
การขายซ่ึงสอดคลอ้งกบัการรับรู้รายการสินทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั 

 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือใชใ้นการบริหารและประเมินผลงานดว้ยมูลค่ายติุธรรมจะถูกวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 
สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จากยอด
คงเหลือของเงินต้นหรือไม่ 

 
ส าหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินน้ี 
“เงินตน้” หมายถึง มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 
“ดอกเบ้ีย” หมายถึง ส่ิงตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนเงินตน้
ท่ีคา้งช าระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงและความเส่ียงในการกูย้มืโดยทัว่ไป และตน้ทุน (เช่น ความเส่ียง
ดา้นสภาพคล่องและค่าใชจ่้ายในการบริหาร) รวมถึงอตัราก าไรขั้นตน้ 

 
ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่ กลุ่มบริษทัพิจารณา
ขอ้ก าหนดตามสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินประกอบด้วย
ขอ้ก าหนดตามสัญญาท่ีสามารถเปล่ียนแปลงระยะเวลาและจ านวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซ่ึงอาจท า
ใหไ้ม่เขา้เง่ือนไข ในการประเมินกลุ่มบริษทัพิจารณาถึง 
- เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นซ่ึงเป็นเหตุใหมี้การเปล่ียนแปลงจ านวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 
- เง่ือนไขท่ีอาจเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตามสัญญา ซ่ึงรวมถึงอตัราดอกเบ้ียผนัแปร และ 
- เง่ือนไขเม่ือสิทธิเรียกร้องของกลุ่มบริษทัถูกจ ากดัเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพยต์ามท่ีก าหนด  (เช่น 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีผูใ้หกู้ไ้ม่มีสิทธิไล่เบ้ีย) 
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สินทรัพย์ทางการเงิน - การวัดมูลค่าภายหลังและก าไรและขาดทุน 
 

สินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน 
 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ก าไรและขาดทุนสุทธิ
รวมถึงรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย 

 สินทรัพย์เหล่าน้ีวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยวิธีอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ราคาทุนตัดจ าหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่า 
รายไดด้อกเบ้ีย ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออก
จากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 

หนีสิ้นทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่าในภายหลังและก าไรและขาดทุน 
 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินจะถูกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนหากใหถื้อไวเ้พื่อคา้ 
ถือเป็นอนุพนัธ์หรือก าหนดให้วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธีดงักล่าว หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ก าไรและขาดทุนสุทธิ  รวมถึงดอกเบ้ีย
จ่ายในก าไรหรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง ดอกเบ้ียจ่ายและก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ี
เกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีใหรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 
(ค.3) การตัดรายการออกจากบัญชี 
 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจาก
สินทรัพยท์างการเงินหมดอายหุรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียง
และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้ งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรือในกรณีท่ี 
กลุ่มบริษทัไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ได้
คงไวซ่ึ้งการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน 
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กลุ่มบริษัทเข้าท าธุรกรรมซ่ึงมีการโอนสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงัคงความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในสินทรัพยท่ี์โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย ์
ในกรณีน้ี สินทรัพยท่ี์โอนจะไม่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี 

 

หนีสิ้นทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือ
หมดอายุ กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแส 
เงินสดจากการเปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมท่ีสะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้ 

 

การตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ี
ตอ้งจ่าย (รวมถึงสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดท่ีไดโ้อนไปหรือหน้ีสินท่ีรับมา) รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 

(ค.4) การหักกลบ 
 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวน
สุทธิ ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ี
จะช าระดว้ยจ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 

 

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท  
เผื่อเรียก เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง และเช็คในมือ เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวง
ถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

(จ) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 
 

ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษทัรับรู้รายได้
ก่อนท่ีจะมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทน จ านวนส่ิงตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพยท่ี์เกิดจาก
สัญญา 
 

ลูกหน้ีวดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 
ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกับการช าระหน้ีในอนาคตของลูกค้า 
หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดขึ้น 
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(ฉ) สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 

ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใชวิ้ธีดงัต่อไปน้ี 
 

รถยนต ์ - ราคาทุนของแต่ละรายการท่ีซ้ือมา (วิธีราคาเจาะจง)  
อะไหล่รถยนตแ์ละอ่ืน ๆ - เขา้ก่อนออกก่อน 
 

ตน้ทุนสินคา้ประกอบด้วยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพ
ปัจจุบนั   
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย 
 

(ช) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน   
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   
 

ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และต้นทุนทางตรงอ่ืนเพื่อให้
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 
 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนโดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ 
 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน 
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(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกับการได้มาของสินทรัพย ์ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ยและการ
บูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซ่ึงไม่สามารถท างานได้โดย
ปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 
 
ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตาม
บญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
เกิดขึ้น 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
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ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี 
 
อาคารและส่วนปรับปรุง 2 - 40 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 3  -  5 ปี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยู่ระหวา่งการก่อสร้าง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์ละมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอยา่งน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบปี
บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน ๆ 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจ ากัด วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่าย
สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 
ค่าตัดจ าหน่าย 
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
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ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มี
ตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
ประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 
ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 3 - 10 ปี 
 
วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ญ) สัญญาเช่า 
 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 
ณ วันเร่ิมต้นของสัญญา กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  
กลุ่มบริษทัน าค านิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใชใ้นการประเมินว่าสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพยท่ี์ระบุหรือไม่ 
 
ในฐานะผู้เช่า 
 
ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่า กลุ่มบริษทั
จะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีต้องจ่ายตามสัญญาให้กับแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาขายท่ีเป็น
เอกเทศ ส าหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยก์ลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญา
เช่าและส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าเพียงอยา่งเดียว 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยมี์มูลค่าต ่าหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมี
การวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือ
เร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือ
ก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลรวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกและประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจ
ในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ ค่าเส่ือมราคารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนั
ส้ินสุดของอายุสัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าดังกล่าวมีการโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าให้กับกลุ่มบริษทัเม่ือ
ส้ินสุดสัญญาเช่า หรือตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้สะทอ้นว่ากลุ่มบริษทัจะมีการใช้สิทธิในการซ้ือสินทรัพย ์ 
ในกรณีน้ีสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะบนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า ซ่ึงก าหนดตาม
เกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า เวน้แต่อตัรานั้นไม่สามารถก าหนดได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงิน
กูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงท่ีหกัส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าคา้งรับ 
 
กลุ่มบริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มโดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลาย
แห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพื่อใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูก
วดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายสุัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงค่าเช่า การเปล่ียนแปลงประมาณการจ านวนเงินท่ี
คาดวา่ตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปล่ียนแปลงการประเมินการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือก
ในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ จะ
ปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้  หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ 
 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 
สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าอ่ืนไดจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานและค่าเช่าจ่ายบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดย
วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่า จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของ 
ค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญาตลอดอายสุัญญาเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตาม
ระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการยนืยนัการปรับค่าเช่า 
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(ฎ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจ าหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน รวมถึงเงินให้กูย้ืมแก่กิจการอ่ืน
และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั) 
 
การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
 
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตด้วยความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก  
ผลขาดทุนดา้นเครดิตค านวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแส
เงินสดท่ีกิจการจะตอ้งจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้น คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน 
 
การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนั้นค านวณดงัต่อไปน้ี 
- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ีคาด
วา่จะเกิดขึ้นจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลา
ท่ีรายงาน หรือ 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ีคาดวา่
จะเกิดขึ้นจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาทั้งหมดท่ีเหลืออยูข่องสัญญา 

 
ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีการคา้ และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ี
ประมาณการโดยใชต้ารางการตั้งส ารอง ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุงปัจจยั
ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหน้ีนั้ นๆ และการประเมินทั้ งข้อมูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและข้อมูล
คาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตส าหรับสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น
ดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่าง
มีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า 
ดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสัญญา 
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ระยะเวลาสูงสุดท่ีใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากระยะเวลาท่ียาวท่ีสุดตาม
สัญญาท่ีกลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญัหากเกินก าหนดช าระ
มากกวา่ 30 วนั มีการเปล่ียนแปลงของอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดระดบัลงอยา่งมีนยัส าคญั มีการด าเนินงานท่ีถดถอย
อยา่งมีนยัส าคญัของลูกหน้ี หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของลูกหน้ีในการจ่ายช าระภาระ
ผกูพนัใหก้บักลุ่มบริษทั 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเม่ือ 
- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายช าระภาระผูกพนัดา้นเครดิตให้แก่กลุ่มบริษทัไดเ้ต็มจ านวน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิในการ
ไล่เบ้ีย เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  

- สินทรัพยท์างการเงินคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั 
 

การประเมินการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัส าคญันั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็นรายลูกหน้ีหรือแบบ
กลุ่ม ขึ้นอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน หากการประเมินความเส่ียงเป็นการประเมินแบบกลุ่มตอ้งมีการจดั
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินตามลกัษณะความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เช่น สถานการณ์คา้งช าระและอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ 
 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นมีการประเมินใหม่ ณ ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน เพื่อสะท้อนการ
เปล่ียนแปลงของความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก การเพิ่มขึ้นของ
ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นรายการหักออก
จากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนซ่ึงกลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนซ่ึงเป็นรายการเก่ียวเน่ืองกบั
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต 
 

ณ วนัท่ีรายงาน กลุ่มบริษทัประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายและตราสารหน้ีท่ี 
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือไม่  สินทรัพยท์าง
การเงินมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงเหตุการณ์ซ่ึงส่งผลกระทบเชิง
ลบต่อกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของสินทรัพยท์างการเงิน สถานการณ์ท่ีเป็นขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพย์
ทางการเงินเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตรวมถึง การท่ีลูกหน้ีประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนยัส าคญั การผิดสัญญา 
เช่น การคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั มีความเป็นไปไดท่ี้ลูกหน้ีจะเขา้สู่การลม้ละลาย เป็นตน้ 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 

 

 37 

การตัดจ าหน่าย 
 

มูลค่าตามบญัชีขั้นต้นของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือกลุ่มบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลวา่จะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจ าหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็นการ
กลบัรายการการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 
 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ 
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าท่ีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่า
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นกว่าจะครบก าหนดท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย ค านวณ
โดยการหามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  
 

การกลับรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพิ่มขึ้นในภายหลงั  
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 

(ฏ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่  
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน ส าหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ ยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนหรือมูลค่าตามบญัชีของ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการ
การประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าในเวลา
ต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
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การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลับรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน  ๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุก
วันท่ีท่ีออกรายงานว่ามีข้อบ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ  หากมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียง
เท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึง
ไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฐ) ผลประโยชน์ของพนักงาน  
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
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การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจัดท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  ผลจากการค านวณอาจท าให้กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยเ์กิดขึ้น 
ซ่ึงการรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ะใช้มูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรั้บคืนในอนาคตจาก
โครงการหรือการหกัการสมทบเขา้โครงการในอนาคต ในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไดมี้
การพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นต ่าส าหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั 

 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกันภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที  กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี 
โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการ
จ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก าไร
หรือขาดทุน  

 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึ้น 

 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 

(ฑ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้น
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึง
ภาษีเงินได ้เพื่อใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
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(ฒ) การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพ
ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ท่ี 
กลุ่มบริษทัสามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่สามารถ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั 
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงิน และสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่ใช่ทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หากสามารถ
หาได้ ตลาดจะถือว่ามี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการของสินทรัพยห์รือหน้ีสินเกิดขึ้นอย่างสม ่าเสมอในจ านวนท่ี
เพียงพอซ่ึงสามารถใหข้อ้มูลราคาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 
หากไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องกลุ่มบริษทัใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใช้ขอ้มูลท่ีสามารถ
สังเกตไดท่ี้มีความเก่ียวขอ้งให้มากท่ีสุด และลดการใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดใ้ห้น้อยท่ีสุด การเลือกเทคนิค
การประเมินมูลค่าจะพิจารณาปัจจยัทั้งหมดท่ีผูร่้วมตลาดค านึงถึงในการก าหนดราคาของรายการ 
 
หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขายกลุ่มบริษัทวดัมูลค่า
สินทรัพยแ์ละสถานการณ์เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคา
เสนอขาย 
 
หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการท า
รายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ีให้หรือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการและมูลค่ายุติธรรมไม่วา่จะไดม้าจากราคาเสนอซ้ือเสนอขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเหมือนกนัหรือโดยใช้เทคนิคการวดัมูลค่าซ่ึงใชข้อ้มูลท่ีไม่
สามารถสังเกตไดซ่ึ้งตดัสินว่าไม่มีนัยส าคญัต่อการวดัมูลค่า  ท าให้เคร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ย
มูลค่ายุติธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของการท ารายการ 
และรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑ์ท่ีเหมาะสมตลอดอายุของเคร่ืองมือทาง
การเงินแต่ตอ้งไม่ชา้กว่าการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีใชห้ลกัฐานสนับสนุนทั้งหมดจากขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้นตลาดหรือ
เม่ือรายการดงักล่าวส้ินสุดลง 
 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 

 

 41 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 

• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง หรือโดยออ้ม ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น นอกเหนือ 

จากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
• ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกันตามล าดับชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึ้น 
 

(ณ) รายได้ 
 

รายได้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการด้วยจ านวนเงินท่ีสะท้อนถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทั  
คาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
และส่วนลดตามปริมาณ 
 

การขายสินค้าและการบริการ 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดขึ้นเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบั
ลูกคา้ ส าหรับสัญญาท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ใน
ระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัส าคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ย
ประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 
 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 

ส าหรับสัญญาท่ีมีการรวมการขายสินคา้และบริการเขา้ดว้ยกนั กลุ่มบริษทับนัทึกสินคา้และบริการแยกจากกนั หาก
สินคา้และบริการดงักล่าวแตกต่างกนั (เช่น หากสามารถแยกสินคา้หรือบริการดงักล่าวออกจากกันไดแ้ละลูกคา้
ไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั้น) หรือมีการให้บริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานท่ีแตกต่าง
กนั ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และบริการนั้นๆ ซ่ึงไดร้ะบุ
ไวใ้นรายงานอตัราค่าสินคา้หรือบริการท่ีกลุ่มบริษทัขายสินคา้และบริการเป็นเอกเทศแยกต่างหาก  
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รายได้ค่านายหน้า 
 
ส าหรับสัญญาท่ีกลุ่มบริษทัด าเนินการจัดหาสินคา้หรือบริการแทนลูกคา้และไม่มีอ านาจควบคุมในสินค้าหรือ
บริการดงักล่าวก่อนท่ีผูข้ายหรือผูใ้ห้บริการหลกัจะโอนสินคา้หรือบริการนั้นให้กบัลูกคา้ กลุ่มบริษทัด าเนินการใน
ลกัษณะการเป็นตวัแทนและรับรู้ผลตอบแทนสุทธิของสัญญาดงักล่าวเป็นรายไดจ้ากค่านายหนา้   
 

(ด) รายได้อื่น 
 
รายไดอ่ื้นประกอบดว้ยเงินปันผล ดอกเบ้ียรับและอ่ืนๆ โดยเงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่ม
บริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 

(ต) ดอกเบี้ย 
 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  
 
อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 
 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคืออตัราท่ีใช้
คิดลดประมาณการการจ่ายช าระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องเคร่ืองมือทางการเงินของ 
- มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 
- ราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 
 
ในการค านวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะน ามาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน อย่างไรก็ตามส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก รายไดด้อกเบ้ียจะค านวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงกบัราคาทุนตดัจ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าเครดิตอีกต่อไป การค านวณ
รายไดด้อกเบ้ียจะเปล่ียนกลบัไปค านวณจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 
ดอกเบ้ียรับรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในอตัราท่ีระบุในสัญญา 
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ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึ้น ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย์ อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพื่อขาย 
 

(ถ) ภาษีเงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งใน
การรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีต้องเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พื่อความมุ่งหมายทางภาษี 
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทัค านึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีต้องช าระ 
กลุ่มบริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผล
กระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประ เมินน้ีอยู่บน
พื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูล
ใหม่ๆ อาจจะท าให้กลุ่มบริษัทเปล่ียนการตัดสินใจโดยขึ้ นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายท่ีมีอยู่ 
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการ
กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะบนัทึก
สินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับ
ลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ท) ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 
กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้น
สามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี 
 

(ธ) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพล
อยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือบุคคลหรือกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือ
กิจการนั้น 
 

(น) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน
ของกลุ่มบริษทั) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
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5 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกับบริษทัย่อยและบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกันท่ีมีรายการระหว่างกันท่ีมีนัยส าคัญกับ 
กลุ่มบริษทัในระหวา่งปีมีดงัต่อไปน้ี 
 

 ประเทศที่จัดตั้ง/  
ช่ือกิจกำร สัญชำติ ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจ และความรับผิดชอบการ 

  

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

บริษทั ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นร้อยละ 99 
       และมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ออโตคลิกบายเอซีจี จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นร้อยละ 99 
     และมีกรรมการร่วมกนั 

 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
การให ้/ รับบริการ ตน้ทุนบวกดว้ยอตัราส่วนเพิ่ม 
การซ้ือสินทรัพย ์ ราคาท่ีตกลงกนั 
ค่าเช่า ราคาท่ีตกลงกนั 
ดอกเบ้ียรับ อตัราดอกเบ้ียท่ีก าหนดในสัญญาโดยอา้งอิง  

    อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย      ¤   
เงินปันผลรับ -  -  83,786 ¤  - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  48,344 ¤  42,435 
ดอกเบ้ียรับ -  -  25 ¤  - 
รายจ่ายคา่เช่า -  -  972 ¤  972 
      ¤   

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน      ¤   
เงินปันผลจ่าย 46  -  - ¤  - 
        

ผู้บริหำรส ำคัญ      ¤   
เงินปันผลจ่าย 16,907  -  16,739 ¤  - 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
     ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,280  5,035  5,280  5,035 
     ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 842  93  842  93 
     รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 6,122  5,128  6,122  5,128 
 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น  
บริษทัยอ่ย -  -  4,396  8,171 

        

เงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 9) -  -  549,590  548,600 

      ¤   
      ¤   
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

เจ้าหนีห้มุนเวียนอื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  -  288 
        

 
 อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวาคม   31 ธนัวาคม   31 ธนัวาคม       31 ธนัวาคม  
เงินให้กู้ยืมระยะยาว 2562   2563  2562  เพิ่มขึ้น  ลดลง   2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  0.5  -  35,000  (25,000)  10,000 
รวม     -      10,000 

 

สัญญาส าคัญที่ท ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสัญญาท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
 

สัญญาบริหารจัดการ 
 

บริษัทมีสัญญาบริหารจัดการกับบริษัทย่อยแห่งหน่ึง โดยบริษัทจะให้บริการในด้านการบริหารจัดการ การให้
ค าปรึกษา และการให้บริการดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงค่าบริการจะเป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 1 ปี 
และจะมีผลส้ินสุดในเดือนธันวาคม 2564 ทั้งน้ี หลงัจากวนัส้ินสุดสัญญาจะมีการต่ออายสุัญญาอตัโนมติัไปคราวละ
หน่ึงปี จนกวา่คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดยกเลิกสัญญา 

 

สัญญาเช่าอาคารส านักงานและบริการอุปกรณ์ส านักงาน 
 

บริษทัมีสัญญาเช่าอาคารส านกังานและบริการอุปกรณ์ส านกังานกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง โดยบริษทัย่อยดงักล่าวให้
เช่าอาคารส านกังานรวมทั้งบริการอุปกรณ์ส านกังานเพื่อใชเ้ป็นส านกังานประกอบธุรกิจแก่บริษทั ซ่ึงค่าบริการจะ
เป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 1 ปี และจะมีผลส้ินสุดในเดือนกันยายน 2564 และ
สามารถต่ออายุไดโ้ดยแจง้ความจ านงเป็นหนงัสือให้แก่บริษทัย่อยดงักล่าวทราบไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัส้ินสุด
สัญญา 
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สัญญากู้เงินยืมระยะยาว 
 
บริษทัมีสัญญาให้กูย้ืมเงินระยะยาวกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึงชนิดไม่มีหลกัประกนั โดยมีวงเงินให้กูย้ืมเป็นจ านวน 
35 ลา้นบาท เงินให้กูย้ืมน้ีมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.5 ต่อปี ซ่ึงมีก าหนดจ่ายช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน และ
ก าหนดจ่ายช าระเงินตน้ภายในเดือนสิงหาคม 2568 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทั
ยอ่ยดงักล่าวคงเหลือจ านวน 10 ลา้นบาท  
 

6 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 155  135  4  3 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 74,774  97  60  45 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 77,161  140,582  58,162  5,020 
เช็คในมือ 10,450  13,087  -  - 
รวม 162,540  153,901  58,226  5,068 
 

7 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
กิจการอ่ืน ๆ  47,105  130,781  -  - 
รวม  47,105  130,781  -  - 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่         
   จะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ)  (319)  (227)  -  - 
สุทธ ิ  46,786  130,554  -  - 

         
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับปี         
   (2562 : หนีส้งสัยจะสูญส าหรับปี)  92  178  -  - 

  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
กิจกำรอ่ืน ๆ        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 45,972  126,637  -  - 
เกินก าหนดช าระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 814  3,792  -  - 
3 - 6 เดือน 92  145  -  - 
6 - 12 เดือน 103  68  -  - 
มากกวา่ 12 เดือน 124  139  -  - 

 47,105  130,781  -  - 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่        
   จะเกิดขึ้น(2562 : ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) (319)  (227)  -  - 
สุทธ ิ 46,786  130,554  -  - 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนัถึง 60 วนั 
 

8 สินค้ำคงเหลือ 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
รถยนต ์ 213,112  437,918  -  - 
อะไหล่รถยนตแ์ละอ่ืนๆ 31,749  39,333  -  - 
รวม 244,861  477,251  -  - 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (4,786)  (2,953)  -  - 
สุทธ ิ 240,075  474,298  -  - 

 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึก 
   รวมในบญัชีตน้ทุนขาย 

       

-  ตน้ทุนขาย 1,734,357  2,751,498  -  - 
-  การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิ 

ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
 

1,844 
  

546 
  

- 
  

- 
สุทธ ิ 1,736,201  2,752,044  -  - 

 
9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
     2563  2562 

     (พันบาท) 
        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม     548,600  335,600 
ซ้ือเงินลงทุน     990  213,000 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม     549,590  548,600 

 
การซ้ือเงินลงทุน 

 
ในการประชุมวิสามญัของผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย ("บริษทั ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากดั") เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2562 ผูถื้อหุ้น
ของบริษทัย่อยมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 337 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,370,000 หุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) เป็น 550 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 5,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) โดย
เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน ทั้งน้ีบริษทัไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 213 
ลา้นบาท บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2562 

 
เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดล้งทุนในบริษทั ออโตคลิกบายเอซีจี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นใน
ประเทศไทย ร้อยละ 99 ของทุนท่ีออกและช าระแลว้ เป็นจ านวนเงิน 0.99 ลา้นบาท ดงันั้นบริษทั ออโตค้ลิกบายเอซีจี 
จ ากดั จึงเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

 
บริษทัย่อยทั้งหมดจดทะเบียนและด าเนินธุรกิจในประเทศไทย กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อ
สาธารณชน 
 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  ราคาทุน-สุทธิ 
 

เงินปันผลรับส าหรับปี 
  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทย่อยทางตรง                     
บริษทั ฮอนดา้มะลิวลัย ์
จ ากดั 

ตวัแทนจ าหน่าย  
   รถยนต ์อะไหล่ 
   และศูนยบ์ริการ 

 
 

99 

  
 

99 

  
 

550,000 

  
 

550,000 

  
 

548,600 

  
 

548,600 

  
 

548,600 

  
 

548,600 

  
 

83,786 

  
 
- 

บริษทั ออโตคลิกบายเอซีจี 
จ ากดั 

ศูนยบ์ริการ 
   รถยนตท์ัว่ไป 
   ประเภทเร่งด่วน 

 
 

99 

  
 
- 

  
 

1,000 

  
 
- 

  
 

990 

  
 
- 

  
 

990 

  
 
- 

  
 
- 

  
 
- 

รวม          549,590  548,600  549,590  548,600  83,786  - 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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10 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
         
ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  69,597  69,597  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  69,597  69,597  -  - 
         
มูลค่าสุทธิทางบัญชี         
ณ วันที่ 1 มกรำคม  69,597  69,597  -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม  69,597  69,597  -  - 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ย ท่ีดินหลายแห่งท่ีบริษทัยอ่ยยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใช ้      
 
มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 152.46 ลา้นบาท (2562: 152.46 
ล้านบาท) ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีมูลค่าตลาดส าหรับการใช้ประโยชน์ปัจจุบนั มูลค่า
ยติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนทั้งหมดถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 
 
การค า้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทัมูลค่าตามบญัชีจ านวน 23.64 ลา้นบาท
(2562: 23.64 ล้านบาท) ไดจ้ดจ านองไวเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั
การเงินใหก้บับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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11 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง  

เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง
และเคร่ืองใช้
ส านกังาน  

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์  ยานพาหนะ  

สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้างและติดตั้ง 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 281,997  358,988  26,320  47,735  33,979  15,571  764,590 
เพิ่มขึ้น -  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 วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 283,266  433,751  36,746  56,916  53,334  1,671  865,684 
เพิ่มขึ้น -  -  1,036  1,364  9,640  6,779  18,819 
โอน -  3,412  126  -  -  (3,538)  - 
จ าหน่าย -  (2,157)  (353)  (905)  (13,188)  -  (16,603) 
จดัประเภท -  1,683  (1,683)  -  -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 283,266  436,689  35,872  57,375  49,786  4,912  867,900 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินรวม 

 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง 

ท่ีดิน  
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง  

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง
และเคร่ืองใช้
ส านกังาน  

เคร่ืองมือและ 
อุปกรณ์  ยานพาหนะ  

สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้างและติดตั้ง 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคา  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 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 วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 59  99,478  19,439  30,368  20,523  -  169,867 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 57  15,034  6,099  6,050  8,633  -  35,873 
จ าหน่าย -  (2,157)  (246)  (703)  (6,667)  -  (9,773) 
จดัประเภท -  301  (301)  -  -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 116  112,656  24,991  35,715  22,489  -  195,967 
              

มูลค่าสุทธิทางบัญชี              

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 283,207  334,273  17,307  26,548  32,811  1,671  695,817 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 283,150  324,033  10,881  21,660  27,297  4,912  671,933 
 

ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอุปกรณ์ ซ่ึงไดค้ิดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 88.94 ลา้นบาท (2562: 
78.07 ล้านบาท) 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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การค า้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัมูลค่าตามบญัชีจ านวน 502.21 ลา้นบาท (2562: 509.83 ล้านบาท) 
ไดจ้ดจ านองไวเ้ป็นหลกัประกนัเงินเกินบญัชีธนาคารและสินเช่ืออ่ืนจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 
 

12 สัญญำเช่ำ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงิน       

เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์สิทธิการใช้    
ท่ีดิน 106,205  - 
รวม 106,205  - 
 
ในปี 2563 สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 106.21 ลา้นบาท 
 
กลุ่มบริษทัเช่าท่ีดินหลายแห่งเป็นระยะเวลา 6 - 33 ปี โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าเม่ือส้ินสุดอายุสัญญา ค่าเช่า
ก าหนดช าระเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 
สิทธิเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่า 
 
สัญญาเช่าท่ีดินบางสัญญาให้สิทธิกลุ่มบริษทัในการเลือกขยายอายสุัญญาเช่าภายใน 30 วนัก่อนส้ินสุดระยะเวลาเช่า
ท่ีบอกเลิกไม่ได้ ในทางปฏิบติักลุ่มบริษทัจะพิจารณารวมสิทธิในการขยายอายุสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าใหม่
เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าเป็นสิทธิท่ีให้กลุ่มบริษัทเป็น 
ผูมี้สิทธิเลือกโดยผูใ้ห้เช่าไม่มีสิทธิดังกล่าว กลุ่มบริษทัจะประเมินตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลว่ามีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ และกลุ่มบริษทัจะทบทวนการประเมินว่ายงัมี
ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่  หากมีเหตุการณ์ส าคญัหรือมี
การเปล่ียนแปลงสถานการณ์อยา่งมีสาระส าคญัซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน          
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้        
- ท่ีดิน 5,073  -  -  - 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 4,168  -  -  - 
ค่าเช่าจ่าย -  7,962  -  - 

 
ในปี 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัมีจ านวน 5.08 ลา้นบาท 

 
13 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน         
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 
  

- 
  

1 
  

               - 
  

               - 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 
  

320,000 
  

670,000 
  

- 
  

- 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 
   จำกสถำบันกำรเงิน 

  
320,000 

  
670,001 

  
- 

  
- 

         

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 
  

28,700 
  

30,000 
  

- 
  

- 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง 
    ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

  
1,515 

  
- 

  
- 

  
- 

รวมส่วนที่หมุนเวียน  350,215  700,001  -  - 
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  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน         
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

 ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 
  

59,750 
  

12,500 
  

- 
  

- 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  108,851  -     
รวมส่วนไม่หมุนเวียน  168,601  12,500  -  - 

         

รวม  518,816  712,501  -  - 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  กลุ่มบริษทัมีเงินกู้ยืมระยะสั้ นกับสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่งเป็นจ านวนเงินรวม  
320 ลา้นบาท (2562: 670 ล้านบาท) โดยมีดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีร้อยละ 3.5 ต่อปี (2562: อัตราดอกเบีย้ในอัตราดอกเบีย้เงิน
กู้ยืมขั้นต า่ (MLR) ลบร้อยละ 2 ต่อปี และอัตราคงท่ีร้อยละ 3.95 ต่อปี) 
 
เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2558 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเป็นจ านวน
เงิน 150 ลา้นบาท เงินกูย้ืมน้ีมีอตัราดอกเบ้ีย THBFIX บวกร้อยละ 1.62 ต่อปี และมีการก าหนดช าระคืนทุกๆ เดือนเร่ิมตั้งแต่
เดือนมิถุนายน 2559 สัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวมีอายุ 5 ปี 6 เดือน ซ่ึงจะครบก าหนดช าระในเดือนพฤษภาคม 2564 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงินต่าง  ๆและเง่ือนไขอ่ืนตามระบุ
ไวใ้นสัญญา 
 
เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเป็น
จ านวนเงิน 80 ลา้นบาท บริษทัย่อยไดรั้บเงินกูด้งักล่าวในวนัท่ี 25 กนัยายน 2563 โดยมีดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบ
ร้อยละ 1 ต่อปี สัญญากูย้ืมเงินดงักล่าวมีอายุ 5 ปี ซ่ึงมีก าหนดช าระคืนเงินตน้เป็นงวดเดือนรวม 60 งวด เร่ิมตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2563 บริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงินต่างๆ 
และเง่ือนไขอ่ืนตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ถูกค ้าประกนัโดยกรรมการ การจดจ านองท่ีดิน 
ส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษทั (2562: ถูกค า้ประกันโดยกรรมการ การจดจ านองท่ีดินส่ิงปลูกสร้างและเงินฝากประจ าท่ีมี
ข้อจ ากัดในการเบิกใช้ของกลุ่มบริษัท) 
 

สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันหนี้สิน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 10 23,642  23,642  -  - 
ท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุง 11 502,213  509,835  -  - 
รวม  525,855  533,477  -  - 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 871 ลา้นบาท (2562: 601 ล้าน
บาท) 
 

14 ทุนเรือนหุ้น 
 
 มูลค่าหุน้  2563  2562 
 ต่อหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 0.5  600,000  300,000  600,000  300,000 
          

หุ้นที่ออกและช าระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม           
-  หุน้สามญั 0.5  600,000  300,000  444,000  222,000 
ออกหุ้นใหม่ 0.5  -  -  156,000  78,000 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม          
-  หุ้นสำมัญ 0.5  600,000  300,000  600,000  300,000 
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การเสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชนท่ัวไปเป็นคร้ังแรก 
 
เม่ือวันท่ี 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  
 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ี
จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

15 ส่วนเกินทนุและส ำรอง 
 

ส่วนเกินทุนจากการจัดโครงสร้างธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
 
ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ณ วนัจัดโครงสร้างธุรกิจกับต้นทุนการจัด
โครงสร้างธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันรวมอยู่ในส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสร้างธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกนัท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

ส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญติับริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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16 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 
ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัท่ีมีสินคา้และ
การบริการท่ีแตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของ 
กลุ่มบริษทั โดยสรุปมีดงัน้ี 
 

• ส่วนงาน 1  ส่วนงานจ าหน่ายรถยนตแ์ละอุปกรณ์ตกแต่ง 
• ส่วนงาน 2  ส่วนงานบริการซ่อมบ ารุงและจ าหน่ายอะไหล่ 
 

ผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใช้ก าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้  ค่าเส่ือมราคาและ 
ค่าตดัจ าหน่ายของส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไรก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ ค่าเส่ือมราคาและ 
ค่าตดัจ าหน่าย ในการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน
และสอดคล้องกับกิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน  ทั้งน้ีการก าหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็น 
ไปตามการซ้ือขายตามปกติธุรกิจ 
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 งบกำรเงินรวม 

 
ส่วนงำนจ ำหน่ำยรถยนต์ 
และอุปกรณ์ตกแต่ง  

ส่วนงำนบริกำรซ่อมบ ำรุง
และจ ำหน่ำยอะไหล่  รวม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,604,261  2,650,102  393,205  377,771  1,997,466  3,027,873 
รวมรำยได้ 1,604,261  2,650,102  393,205  377,771  1,997,466  3,027,873 

            

EBITDA ตามส่วนงาน         214,486  235,375 
ค่าเส่ือมราคาและ            
  ค่าตดัจ าหน่าย         (42,597)  (31,241) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (25,787)  (27,820) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้         (9,939)  (14,735) 
ค่าใชจ้่ายด าเนินงานอืน่            
   ท่ีไม่ไดปั้นส่วน         (100,995)  (108,062) 

ก ำไรส ำหรับปี         35,168  53,517 
            

สินทรัพยส่์วนงาน  
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 497,832  582,697  367,647  364,996  865,479  947,693 
หน้ีสินส่วนงาน  
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 414,638  810,443  87,556  71,374  502,194  881,817 
 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น รายไดด้งักล่าวมีจงัหวะเวลาของการรับรู้รายไดจ้ากการโอนสินคา้
หรือบริการท่ีรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
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การกระทบยอดสินทรัพย์และหน้ีสินของส่วนงานที่รายงาน  
 

  2563  2562 
  (พันบาท) 
สินทรัพย์     
รวมสินทรัพยข์องส่วนงานท่ีรายงาน  865,479  947,693 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน  457,087  621,378 
สินทรัพย์รวม  1,322,566  1,569,071 

     

หนีสิ้น     
รวมหน้ีสินของส่วนงานท่ีรายงาน  502,194  881,817 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน  157,516  34,155 
หนีสิ้นรวม  659,710  915,972 

 

17 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง 81,070  74,710  32,363  27,922 
เงินสมทบประกนัสังคม 2,090  2,313  513  553 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 359  1,691  223  670 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้ 1,696  1,641  959  930 
อ่ืนๆ 5,365  4,371  637  294 
รวม 90,580  84,726  34,695  30,369 

 

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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18 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือ  232,390  (258,415)  -  - 
ซ้ือสินคา้คงเหลือ  1,523,757  3,010,459  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่าย  7,965  16,302  -  - 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย  42,597  31,241  551  543 
ค่านายหนา้  19,214  22,181  -  - 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 17 90,580  84,726  34,695  30,369 
อ่ืนๆ  88,129  121,159  11,840  10,458 
รวมต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร 
   ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำยและ 
   ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

  
 

2,004,632 

  
 

3,027,653 

  
 

47,086 

  
 

41,370 
 
19 ภำษีเงินได้ 
 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน        
ส าหรับงวดปัจจุบนั  10,954  14,581  370  - 
 10,954  14,581  370  - 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว    (1,015)  154  (44)  (90) 
 (1,015)  154  (44)  (90) 

        

รวมค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ 9,939  14,735  326  (90) 
 

  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   45,107    68,252 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.0  9,021  20.0  13,650 
ค่าใชจ่้ายท่ีหกัไดเ้พิ่มขึ้น   (135)    (615) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   1,053    1,700 
รวม 22.1  9,939  21.6  14,735 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   85,103    1,276 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.0  17,021  20.0  255 
ค่าใชจ่้ายท่ีหกัไดเ้พิ่มขึ้น   (16,757)    (483) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   62    138 
รวม 0.4  326  -  (90) 
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20 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท/พันหุ้น) 

ก าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 

ก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น
สามญัของบริษทั (ขั้นพื้นฐาน) 

 
34,826 

  
52,996 

  
84,777 

  
1,366 

        

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ 1 มกราคม 600,000  444,000  600,000  444,000 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจ าหน่ายใน        
    ระหวา่งปี -  80,351  -  80,351 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วง
น ้ำหนัก (ขั้นพื้นฐำน) 

 
600,000 

  
524,351 

  
600,000 

  
524,351 

        

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท) 0.06  0.10  0.14  0.003 

 
21 เงินปันผล  
 

ผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทัไดอ้นุมติัเงินปันผลดงัต่อไปน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (พันบาท) 
ปี 2563      
เงินปันผลระหวา่งกาล 7 เมษายน 2563 พฤษภาคม 2563 0.04  24,000 

 
  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

  66 

22 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
 

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัมีมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีทุกรายการ 
 

(ข) นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหาร
ความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตั้งคณะท างานบริหารความเส่ียงซ่ึงรับผิดชอบในการพฒันาและ
ติดตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษัท คณะท างานบริหารความเส่ียงจะรายงานการด าเนินการ
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 

 

นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั จัดท าขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญเพื่อ
ก าหนดระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้นโยบายและ
ระบบการบริหารความเส่ียงไดรั้บการทบทวนอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ใน
ตลาดและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็น
ระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัใหมี้การฝึกอบรมและก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อใหพ้นักงาน
ทั้งหมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ท่ีของตน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลวา่ผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบายการ
บริหารความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทั 
เผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั ก ากบัดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในท า
หนา้ท่ีในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอและในกรณีพิเศษและจะ
รายงานผลท่ีไดต้่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

(ข.1) ความเส่ียงด้านเครดิต 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั  หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตาม
เคร่ืองมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็นลูกคา้
ของกลุ่มบริษทั 
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(ข.1.1) ลูกหน้ีการคา้ 
 

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่
ละราย อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของ
ลูกคา้ ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงของการผิดนดัช าระซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศท่ีลูกคา้ด าเนิน
ธุรกิจอยู ่

 
คณะท างานบริหารความเส่ียงก าหนดนโยบายดา้นเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของลูกคา้ราย
ใหม่แต่ละรายก่อนท่ีกลุ่มบริษทัจะเสนอระยะเวลาและเง่ือนไขมาตรฐานในการช าระเงินและการส่ง
สินคา้ กลุ่มบริษทัจะทบทวนอนัดบัความน่าเช่ือถือภายนอก (ถา้มี) งบการเงิน ขอ้มูลของสถาบนัจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือ ขอ้มูลอุตสาหกรรมและหนังสือรับรองฐานะทางการเงินของธนาคารส าหรับ
บางกรณี 

 
กลุ่มบริษทัจ ากดัฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีการคา้ดว้ยการก าหนดระยะเวลาการจ่าย
ช าระสูงสุดท่ี 60 วนั 

 
ตารางท่ีแสดงไวด้า้นล่างใหข้อ้มูลเก่ียวกบัฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตและผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ีการคา้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหน้ีการคา้ 
 ค่าเผื่อผลขาดทุน 

จากการดอ้ยค่า 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 45,972  - 
เกินก าหนดช าระ    

   1 - 3 เดือน 814  - 
   3 - 6 เดือน 92  92 
   6 - 12 เดือน 103  103 
   มากกวา่ 12 เดือน 124  124 
รวม 47,105  319 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (319)   

สุทธิ 46,786   
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อตัราผลขาดทุนค านวณจากประสบการณ์ของการสูญเสียดา้นเครดิตท่ีเกิดขึ้นจริง 3 ปียอ้นหลงั อตัราเหล่าน้ี
คูณกบัสเกลแฟคเตอร์เพื่อสะทอ้นผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในระหว่างงวดท่ีเก็บขอ้มูล  สภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทัท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี 

 

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการค้า 

 

งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร   

(พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 
227  - 

เพิ่มขึ้น  92  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  319  - 

 
(ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดถูกจ ากดั
เน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงินท่ีมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามีความ
เส่ียงดา้นเครดิตต ่า 

 

(ข.2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษทัก ากับดูแลความเส่ียงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพื่อใช้ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั  และลดผลกระทบจาก
ความผนัผวนในกระแสเงินสด 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน โดย
จ านวนเงินเป็นจ านวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดค้ิดลด รวมดอกเบ้ียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบตาม
สัญญา 
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งบกำรเงินรวม  

  กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกว่า 
 มากกว่า 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 2 ปี  

มากกว่า 2 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์             
เงินเบิกเกินบญัชีและ 
เงินกูยื้มระยะสั้นจาก 
สถาบนัการเงิน 

 
 

320,000 

  
 

321,797 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

321,797 
เจา้หน้ีการคา้  107,193  107,193  -  -  -  107,193 
เงินกูย้ืมระยะยาวจาก 
สถาบนัการเงิน 

 
88,450 

  
31,925 

  
17,017 

  
47,766 

  
- 

  
96,708 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 110,366  5,813  6,006  19,682  164,758  196,259 
 626,009  466,728  23,023  67,448  164,758  721,957 

  
งบกำรเงินรวม 

   ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม  

(ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
หนี้สินทางการเงิน          
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 4 - 5  700,001  12,500  -  712,501 
รวม   700,001  12,500  -  712,501 

 

(ข.3) ความเส่ียงด้านตลาด 
 

(ข3.1) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 
 

การด าเนินธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัมีรายรับและรายจ่ายกบัคู่คา้เป็นเงินบาท กลุ่มบริษทัจึงไม่มีความ
เส่ียงดา้นเงินตราต่างประเทศ 

 

(ข.3.2) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ีย
ตลาดซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท  โดยเงินกู้ยืมของ 
กลุ่มบริษทัมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและลอยตวั กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียโดย
หลกัมาจากเงินกูย้มื (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 
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23 กำรบริหำรจัดกำรทุน   
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษาความเช่ือมัน่นักลงทุน เจา้หน้ีและ
ตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึง
กลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั  

 
24 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 1,599  -  -  - 
รวม 1,599  -  -  - 
    

ภาระผูกพนัอื่นๆ        
ค าสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้ 104,957  27,392  -  - 
หนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 826  829  -  - 
หนงัสือค ้าประกนัส าหรับการซ้ือรถยนต ์        
   อะไหล่และ อุปกรณ์ตกแต่งภายใต ้
   เคร่ืองหมายการคา้ “ฮอนดา้” 

 
80,000 

  
80,000 

  
- 

  
- 

รวม 185,783  108,221  -  - 

 
25 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำที่รำยงำน 
 

เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
เพื่อพิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ในอตัรา
หุ้นละ 0.04 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 24 ลา้นบาท ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขึ้นอยู่กบัการอนุมติัจากท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ 
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