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  ในป พ.ศ. 2563 ตลาดรถยนต์เช่าระยะยาวยังคงเปนทางเลือกของกลุ่มลูกค้าองค์กร จากปจจัยความ

คุ้มค่าและสามารถควบคุมต้นทุนได้ดี หากจะเทียบกับตลาดรถยนต์เช่าระยะสันกลุ่มลูกค้าภาคการท่องเทียว ที

ได้รับผลกระทบโดยตรงกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 จากการทีภาครัฐมีมาตรการควบคุมการ

แพร่ระบาด ด้วยการห้ามการเดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศและรวมถึงการเดินทางข้ามจังหวัด โดยลูกค้า

ตลาดรถยนต์เช่าระยะยาวของบริษัทฯ อยู่ในหลากหลายประเภทธรุกิจ ทําให้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรค 

COVID-19ไม่สูงมากนกั  และจากการทีภาครัฐดําเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ออกมาตรการเยียวยา ช่วยเหลือ

ในด้านต่างๆ ตลาดรถยนต์เช่าระยะยาว โดยภาพรวมจึงมีความต้องการบริการอย่างต่อเนือง 

 พอร์ตรถยนต์เช่าของบริษัทฯ ณ สินป พ.ศ. 2563 รวม 9,340 คัน เทียบเคียงปก่อนหน้าที 9,444 คันโดย

มีรายได้ค่าเช่ารวม 1,297 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 2 รายได้จากการขายรถยนต์รวม 815 ล้านบาท เพิมขึนร้อย

ละ 27 ซึงถือว่าเปนอัตราการเพมิทีสูงภายใต้สภาวการณ์เศรษฐกิจทีปรับลดลง จากการทีบริษัทฯ มีแนวทางการ

บริหารความเสียงในช่วงเริมแพร่ระบาดโรค COVID-19 โดยได้ปรับช่องทางการจําหน่ายในรถบางรุ่น ผ่านการ

ประมูล เพือรักษาระดับจํานวนรถในสต๊อกทีเหมาะสม โดยในปทีผ่านมา บริษัทฯมียอดจําหน่ายรถยนต์ทีครบ

สัญญาเช่า รวม 1,639 คัน ส่งผลให้กําไรจากการขายรถยนต์ครบสัญญาเช่าปรับเพมิขึนร้อยละ 27  

            

 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเนน้ขยายพอร์ตรถยนต์เช่าและให้ความสําคัญคุณภาพงานบริการทีดีกับลูกค้า แม้ในปที

ผ่านมา หลายๆองค์กรชะลอการจัดหารถยนต์เช่าใหม่ รวมถึงได้เน้นการต่ออายุสัญญาเช่าเดิมออกไป เพือ

ควบคุมต้นทุนและรายจ่ายขององค์กร เหตุดังกล่าวส่งผลให้รถครบสัญญาเช่าทีจะมีการนํามาขายออกสู่ตลาด มี

จํานวนทีเหมาะสมกับสภาวการณ์ตลาด จึงส่งผลดีต่อผู้ประกอบการรถยนต์เช่า ไม่มีแรงกดดันการขายรถทีครบ

สัญญาเช่า ภายใต้ความต้องการทางตลาดทีชะลอตัวและรวมถึงภาคสถาบันการเงินทีเข้มงวดเกณฑ์การให้

สินเชือ 

 ในส่วนการตลาดรถยนต์ใช้แล้ว จากพฤติกรรมผู้บริโภคทีเปลียนแปลงตามวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยี 

บริษัทฯมุ่งเน้นวิธกีารทําการตลาดและสร้างเครือข่ายการขายรถยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน ส่งผลให้ยอด

จําหน่ายและราคาขายรถยนต์ใชแ้ลว้ของบริษทัฯ ยังอยู่ในเกณฑ์ทีดี หากเปรียบเทียบผลประกอบการโดยมากใน

อุตสาหกรรม ทีได้รับผลกระทบจากการปรับลดลงของยอดจําหน่ายรถครบสัญญา รวมถึงมูลค่าราคาซากทีตา

กว่าประมาณการ ปจจัยดังกล่าว เปนเหตุให้ค่าเช่าเริมปรับเพิมขึนเพือสะท้อนกับต้นทุนทีแท้จริง ทังนีการปรับ

เพมิค่าเช่าดังกล่าว ได้ส่งผลดีกับบริษัทฯ จากจุดแข็งของบริษัทฯในด้านงานบริการทีดี 
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บริษัทฯ มีแนวทางการดําเนินงานทีสอดคล้องสภาวการณ์ตลาด มีช่องทางจําหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว มีการ

บริหารความเสียงทีดี และดํารงอัตราส่วนหนีสินต่อส่วนผู้ถือหุ้นในเกณฑ์ทีเหมาะสม ภายใต้สภาวการณ์ทีมีการ

เปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว การแข่งขันจากหลายรูปแบบ ดังเช่น การเช่าผ่านระบบ การเช่าเหมาจ่ายแบบสมาชิก

ประเภทกําหนดเงือนไขเวลา บริษัทฯ จึงดําเนินนโยบายปรับกระบวนการทํางานภายในองค์กรให้กระชับ 

คล่องตัว นําเอาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในวิธกีารทํางานในด้านต่างๆ พฒันาศักยภาพทีมงาน การดําเนินการ

ข้างต้น ทําให้บริษัทฯมีพืนฐานทีดี รองรับการเปลียนแปลงด้านเทคโนโลยี และพร้อมทีจะเติบโตได้อย่างมันคง

และยังยืน  

ทางบริษัทฯ ยังคงยึดมันดําเนินธุรกิจภายใต้หลักเกณฑ์ธรรมภิบาลทีดี และดําเนินนโยบายการร่วม

รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิงแวดล้อม โดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน เพอืผลักดันให้บริษัทฯเติบโต

ภายใต้แนวทางการเติบโตธุรกิจอย่างยังยืน  ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณต่อคณะผู้บริหาร

และพนักงาน สําหรับความทุ่มเทและความวิริยะอุตสาหะทีอุทิศให้บริษัทฯ ตลอดช่วงปทียากลําบาก และนํามา

ซึงอัตราเร่งให้องค์กรต้องปรับวิธคิีด และวิธกีารทํางาน เพอืรองรับการเปลยีนแปลงทีรวดเร็ว และผมขอให้คํามัน

ว่าบริษัทฯจะดําเนินธรุกิจอย่างมืออาชีพ ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนือง เสริมสร้างรากฐานให้แข็งแกร่ง มอง

หาโอกาสเพอืสร้างความเจริญเติบโตเพอืบรรลุเปาหมายทีวางไว้

(พเิทพ จันทรเสรีกุล)
                                                                                                                             

ประธานกรรมการ
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                บ ริ ษั ท  ก รุ ง ไ ท ย ค า ร์ เ ร้ น ท์  แ อ น ด์  ลี ส  จํ า กั ด 

(มหาชน) “บริษัท”  จดทะเบียนจัดตังเมือวันที  29  มกราคม  2535   

ในชือ “บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด” โดยคุณ

ไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล  ด้วยทุนจดทะเบียนเริมแรก 4 ล้านบาท โดยมีผู้

ถือหุ้นในกลุ่มจันทรเสรีกุลถือหุ้นร้อยละ 100 ให้บริการเช่ารถยนต์

ประเภทต่างๆ ทังเช่าระยะสัน และเช่าระยะยาว แก่ลูกค้าองค์กรทัง

ภาครัฐ และ บริษัทเอกชน รวมถึงบุคคลทัวไป โดยมีนโยบายทีเน้นการ

ให้บริการทีดีเยียม และยึดมันในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 

การทํางานแบบพันธมิตร และเน้นผลเปนเลิศในการทํางานกับคู่ค้าทุก 

ๆ ราย รวมถึงการปรับปรุงระบบงานเพือให้เกิดการพัฒนางานบริการ

ทีดียิงขึน ทําให้บริษัทมีผลการดําเนินงานทีเติบโตอย่างต่อเนืองและ

มันคง

ในเดือนสิงหาคม 2547 บริษัทได้แปรสภาพเปนบริษัท

มหาชน ภายใต้ชือ “บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด 

(มหาชน)” และเปลียนแปลงมูลค่าทีตราไว้จาก 1,000 บาทต่อหุ้น เปน 

1 บาทต่อหุ้น และในเดือนพฤศจิกายน 2548 บริษัทได้เสนอขายหุ้น

สามัญเพิมทุนให้แก่ประชาชน จํานวน 50 ล้านหุ้น ทําให้ในปจจุบันทุน

จดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทเพิมขึนเปน 250 ล้านบาท และใน

เดือนธันวาคม 2548 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

ทังนีบริษัทฯ ได้มีการจัดตัง และลงทุนในบริษัทย่อย ใน

เดือนมิถุนายน 2548 ในนามของ “บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จํากัด” 

โดยมีวัตถุประสงค์เพือจําหน่ายรถยนต์เก่า เพือรองรับ การจําหน่าย

รถยนต์ทีครบกําหนดสัญญาเช่าของบริษัท ภายใต้ แบรนด์ของ “โต

โยต้าชัวร์ กรุงไทย ยูสคาร์” โดยบริษัทเปนผู้ถือหุ้นจํานวน 

37,999,300 บาท คิดเปนร้อยละ 95 ของทุนจดทะเบียน ในเดือน

มกราคม 2556 ได้ซือหุ้นจากบริษัทย่อยเพิมเติมคิดเปนร้อยละ 100 

1.1 ประวัติ ความเปนมา และการเปลียนแปลงทีสําคัญ 

 ปจจุบันบริษัทย่อยมีศูนย์จําหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว จํานวน 4 แห่ง  คือ 

1. สํานักงานใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก 

2. สาขาศรีนครินทร์ 

3. สาขาเกษตร 

4. สาขากาญจนาภิเษก-บรมราชชนนี  
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ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองสถานะการเปนสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทุจริต(Certified)  จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s 

Private Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC)

ในเดือนสิงหาคม 2563 บริษัทได้แจ้งปดสํานักงานสาขาอโศกด้วยเหตุผลจากต้นทุนดําเนินงานทีสูงโดยมีกิจกรรม

ทางธุรกิจทีไม่คุ้มค่าในเชิงการดําเนินงาน และเพือการควบรวมบริการทีดียิงขึน บริษัทได้ขยายเคาน์เตอร์บริการเพิมขึนใน

เขตกรุงเทพฯ  5 จุด ดังนี 
1.  สาขาพระราม 3 (สํานักงานใหญ่) 

2. เคาน์เตอร์รามอินทรา กม. 9 ( โตโยต้า กรุงไทย สาขารามอินทรา กม. 9) 

3. เคาน์เตอร์เกษตร (โตโยต้า กรุงไทย สาขาเกษตร)  

4. เคาน์เตอร์ศรีนครินทร์ ( โตโยต้าชัวร์ กรุงไทย สาขาศรีนครินทร์ ) 

5. เคาน์เตอร์ตลิงชัน ( โตโยต้ากรุงไทย สาขาตลิงชัน ) 

ในเดือนพฤศจิกายน 2563 บริษัท ทริสเรทติง จํากัด คงอันดับเครดิตองค์กร ขอบบริษัททีระดับ “A-” ด้วยแนวโน้ม

อันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”

ในป 2563 บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลการกํากับดูแลกิจการ จากผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 

ทีระดับดีมาก จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษัทประกอบธุรกิจประเภทการจัดหารถยนต์ให้เช่าแบบสัญญาเช่าเพือการดําเนินงาน (Operating Lease) อายุ

การเช่าส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 1 ป - 5 ป และการให้เช่าระยะสัน (Short Term Rent) อายุการเช่าไม่เกิน 1 ป นอกจากนี

บริษัทยังมีการจําหน่ายรถยนต์เช่าทีครบกําหนดอายุสัญญาเช่าผ่านตัวแทนจําหน่ายคือบริษัทย่อย ซึงทําให้มีกําไรจากการ

ขายรถยนต์ทีมีไว้เพือให้เช่าภายหลังหมดอายุสัญญาเช่าอีกด้วย

รถยนต์ทีบริษัทให้เช่าส่วนใหญ่เปนรถยนต์ทีมีสภาพคล่องในการซือขายสูง โดยแบ่งเปนประเภท รถยนต์นังขนาด

เล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รถตู้ และรถกระบะ ประกอบไปด้วยรถยนต์แบรนด์ต่างๆ เช่น โตโยต้า ฮอนด้า อีซูซุ  นิสสัน 

เปนต้น นอกจากนีบริษัทยังมีรถยนต์ยุโรปให้เช่า เพือตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับ และ เพือเปนการ

สร้างมูลค่าเพิมของการให้บริการ บริษัทได้จัดทําประกันภัยรถยนต์ประเภทชัน 1 ไว้สําหรับรถยนต์ทุกคัน รวมทัง

รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับยานพาหนะ เช่น ค่าใช้จ่ายในการการจดทะเบียนและต่อภาษีรถยนต์  ค่าตรวจสภาพ 

ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา

1.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 
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รวมถึงมีศูนย์ประสานงาน 24 ชัวโมง (Call Center) เพือให้บริการลูกค้าในกรณีฉุกเฉิน มีทีมงานซึงจะ

ช่วยประสานงาน และให้คําแนะนํา พร้อมทีมช่างฉุกเฉิน และรถซ่อมบํารุงเคลือนที ซึงพร้อมออกให้ความ

ช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ พร้อมบริการรถลากจูง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลทุกวัน รวมถึงมีบริการรถทดแทน

ในกรณีทีเกิดอุบัติเหตุ 

ทางส่วนงานของบริษัทย่อย หรือ บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จํากัด ซึงบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ100 

โดยบริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จํากัด ประกอบธรุกิจรับซอื จําหน่าย และแลกเปลียน รถยนต์ใช้แล้วไม่จํากัดยีห้อ จึง

เปนการสนับสนุนบริษัท ให้สามารถดําเนินธุรกิจได้ครบวงจร เนืองจากสามารถจัดจําหน่ายรถยนต์ทีครบสัญญาเช่า 

ผ่านช่องทางนีได้โดยตรงถึงลูกค้า ทําให้ได้ราคาจําหน่ายรถยนต์ทีสูงขึน และตัดค่าดําเนินการในการขายออก 

นอกจากนี บริษัทย่อย ยังสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่กลุ่มบริษัทได้ จากการขายรถยนต์ใช้แล้วทีรับซือจากบุคคล

อืนทัวไป ซึงส่งผลให้บริษัทมยีอดจําหน่ายรถยนต์ และรายได้เพิมสูงขึน

บริ ษัทมีศูนย์บริการทีสํา นักงานใหญ่บนถนน

พระราม 3  และสาขาอโศก รวมทังศูนย์บริการอืนทีมีสัญญา

กับบริษัทมากกว่า 1,000  แห่ง อันเปนการสร้างความมันใจ

ให้ลูกค้าว่าจะได้รับการดูแลเปนอย่างดีทุกเวลา ตลอดจน

เปนการคุ้มครองปองกันความเสียงทีอาจจะเกิดขึนกับ

ทรัพย์สินของบริษัท 
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วิสยัทัศน์

“บริษัทรถเช่าชันนําของประเทศ ทีมุง่เน้น Service and Quality Excellence”

พนัธกจิ

บริษัทเห็นถึงความสําคัญต่อการนําพาองค์กรให้เติบโตอย่างยังยืน จึงได้มีการกําหนดเปนนโยบายของบริษัท 

เพือให้ ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมนําพาองค์กรให้มีความก้าวหน้า และมันคง รวมถึงการสร้างค่านิยมในองค์กรให้

เกิดขึน

นโยบายบรษัิท 

“เปนบริษัทรถเช่าชันนําทีเน้นงานบริการทีเปนเลิศ โดยเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยังยืน ภายใต้การ

ทํางานร่วมกับคู่ค้า มุง่สร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า และพัฒนาพนักงานให้มคีวามก้าวหน้า และมทัีกษะ ทํางานทีเปน

มืออาชีพ โดยการปลูกฝงจริยธรรม และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิงแวดล้อมภายใต้หลักการ

กํากับดแูลกิจการทีดี”

1.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยมในองค์กร 

Professional :   ความเชยีวชาญ และความรบัผดิชอบ เพอืใหง้านมคีณุภาพสงูสดุ

Partnership   :   การบรกิาร และสมัพนัธภาพทีดี นํามาซงึความพอใจสงูสดุของลกูค้า

Dynamic        :   ความมุง่มนั ทุ่มเท และพฒันาอยา่งต่อเนือง เพอืความเปนเลิศใน

  ธุรกิจรถเชา่อยา่งยงัยนื

ค่านิยมในองค์กร หลกั PPD
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1.  บริษัทมีชือเสียงในการดําเนินธุรกิจให้เช่ารถยนต์ เนืองจากบริษัทได้ก่อตัง และให้บริการเช่ารถยนต์แก่

ลูกค้ามาเปนระยะเวลานาน จึงนับเปนผู้บริการให้เช่ารถยนต์ครบวงจรรายใหญ่แห่งหนึงในประเทศไทยทีเน้นบริการ

ให้เช่าทังแบบสัญญาเช่าเพือการดําเนินงานและสัญญาเช่าระยะสัน

2.  ผู้บริหารมีความความสัมพันธ์ทีดีกับลูกค้า เนืองจากมีประสบการณ์ในธุรกิจมานาน ทําให้มีฐานลูกค้า

จํานวนมาก จึงทําให้โอกาสในการเพิมบริการให้เช่ารถยนต์มากขึน รวมถึงการกระจายความเสียงโดยไม่มีการพึงพิง

ลูกค้ารายใดรายหนึงในสัดส่วนทีมากเกินไป

3.  เสนอบริการครบวงจรและมมีาตรฐาน และคุณภาพในงานบริการทีดี 

บริษัทเน้นสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และตอบสนองทุกระดับความต้องการของลูกค้าโดยบริษัทจะ

จัดซือรถยนต์ ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย  และเพือเปนการสร้างมูลค่าเพิมให้กับการบริการ บริษัทได้จัดทํา

ประกันรถยนต์ชัน 1  กับบริษัทประกันภัยทีมีชือเสียงให้กับรถยนต์ทุกคัน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกียวกับรถยนต์ 

เช่น ค่าซ่อมแซม ค่าต่อทะเบียน เปนต้น นอกจากนีบริษัทมีบริการหลังการขายทีครบวงจร เช่น การจัดการซ่อมบํารุง 

การบริการรถยนต์ทดแทน โดยมีศูนย์ซ่อมบํารุงและตรวจเช็คสภาพมากกว่า 1,000 แห่งทัวราชอาณาจักร นอกจากนี

บริษัทยังมีบริการเสริม และกิจกรรมอืนๆ ทีช่วยให้ผู้เช่าได้รับความรู้ และสิทธิประโยชน์จากการเช่าสูงสุด เช่น จัด

อบรมขับขีอย่างปลอดภัยและจัดกิจกรรมเยียมชมโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ 

ขับขี่ปลอดภัย

Save&Safe

1.4 กลยุทธ์ และ ศักยภาพในการแข่งขัน 
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4.เนืองจากการทีบริษัทมีจํานวนรถยนต์ให้เช่ามากกว่า 9,000 คัน ทําให้บริษัทมีการประหยัดจากขนาด 

(Economy of Scale) เช่น บริษัทมีอํานาจในการต่อรองราคา และสามารถประหยัดต้นทุนในการจัดหารถยนต์ อะไหล่

รถยนต์ อัตราดอกเบีย นอกจากนีบริษัทยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานบางส่วน เช่น การใช้ประโยชน์จาก

บุคลากรในส่วนงานสนับสนุนต่อจํานวนรถได้มากขึน เปนต้น  

5. บริษัทมีศูนย์บริการเปนของตนเอง จึงมีช่างทีมีความรู้ความสามารถสําหรับการให้บริการและให้ความรู้แก่ผู้เช่า 

นอกจากนีช่างของบริษัทสามารถประมาณการค่าซ่อมบํารุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้สามารถลดต้นทุนการซ่อมบํารุง

ของบริษัท 

6. เพิมงบประมาณด้านการตลาด   

บริษัทเห็นถึงความสําคัญของกลยุทธด้์านการตลาดจึงได้มุ่งเน้นในการโฆษณาและประชาสัมพันธผ์่านสือต่างๆ 

รวมทังการจัดโปรโมชันต่างๆ บนเว็บไซด์ของบริษัท เพือเปนการสร้างภาพลักษณข์องบริษัทและผลิตภัณฑ์ ให้เปนทีรู้จักกัน

อย่างแพร่หลาย 

7. ส่งเสริมให้ความรู้ถึงประโยชน์ของการเช่ารถยนต์เพือการดําเนินงาน

โดยบริษัทให้ความสําคัญในการฝกอบรมพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงานอย่างสมาเสมอ เพือให้สามารถให้ความรู้

ด้านการบริหารการเงินและผลประโยชน์ทางภาษีทีลูกค้าได้รับสําหรับการเช่ารถยนต์เพือการดําเนินงาน และรวมถึง

ผลประโยชน์ในด้านการดําเนินการต่างๆ ทีลูกค้าได้รับ เช่น การควบคุมงานซ่อมบํารุง การควบคุมงบประมาณรายจ่าย

บริษัท เปนต้น 
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           โครงสร้างรายได้ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สําหรับป 2561 – 2563 สามารถสรุปได้ดังนี

โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

รายได้ ดําเนิน
การโดย

% การ
ถือหุ้น

ของบรษัิท

2561 2562 2563

ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ

1. รายได้จากค่าเช่ารถยนต์ บรษัิท 1,199.37 57.62 1,271.55 64.61 1,297.12 59.14 

2. รายได้จากการขายรถยนต์ที       
หมดอายุสัญญาเช่า บรษัิท 553.64 26.60 446.81 22.70 674.61 30.76 

3. รายได้จากการขายรถยนต์ บรษัิทย่อย 100 271.11 13.03 193.85 9.85 140.59 6.41 

4. รายได้อืน1/ บรษัิท/บรษัิท
ย่อย 57.31 2.75 55.70 2.84 81.08 3.69 

รวม 2,081.43 100 1,967.91 100 2,193.40 100 

หมายเหตุ : 1/ รายได้อืน เช่น  รายได้การบรหิารจัดการศูนย์บรกิาร ดอกเบียรบั ค่าปรบัเลิกสัญญา รายได้จากการส่งเสรมิการขาย เปนต้น 

2.1 ลกัษณะของผลติภัณฑ์ หรอืบรกิาร 

1.บรกิารสญัญาเชา่รถยนต์เพอืการดําเนนิการ (Operating Lease)

 

บริการสัญญาเช่ารถยนต์เพือการดําเนินงาน เปนสัญญาเช่าทีมีระยะเวลาการเช่าตังแต่ 1 ป ถึง 5 ป  กลุ่ม

ลูกค้าจะเปนนิติบุคคลทังขนาดกลางและขนาดใหญ่ บริษัทข้ามชาติ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ทีมีความ

ต้องการใช้บริการยานพาหนะควบคู่ไปกับบริการเสริมครบวงจร  เพือเปนการลดภาระและค่าใช้จ่ายทีไม่จําเปนใน

การบริหารและจัดการยานพาหนะ โดยลูกค้าสามารถเลือกยีห้อและรุ่นของรถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ ได้ตาม

ความต้องการ 

 

 

 

 

 

รถเชา่เพอืการดาํเนินงาน
Operating Lease 

รถเชา่ระยะสนั
Short Term Rental 
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โดยก่อนการส่งมอบรถยนต์ให้ลูกค้า บริษัทจะตรวจเช็คสภาพรถยนต์

และทําประกันภัยรถยนต์ชันหนึงซึงมีบริษัทเปนผู้รับผลประโยชน์ นอกจากนี

ลูกค้าสามารถเลือกใช้การบริการหลังการขายต่างๆ ได้ เช่น การจัดการซ่อมบํารุง

รถยนต์ และการบริการรถยนต์ทดแทนชัวคราว ในส่วนของกรรมสิทธใินรถยนต์

ทีให้เช่านันจะยังคงเปนของบริษัทเมือหมดสัญญาเช่า  

บริษัทมีนโยบายเก็บเงินมัดจํา เปนการประกันการเช่ารถยนต์โดยเฉลีย

ประมาณ 3 เดือนของราคาค่าเช่า อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้เก็บเงินมัดจํากับ

ลูกค้าทุกราย ทังนีจะขึนอยู่กับฐานะทางการเงิน และเครดิตของลูกค้าแต่ละราย 

และในกรณีทีลูกค้าค้างชําระค่าเช่าเปนระยะเวลาติดต่อกัน 3 เดือนขึนไป  

บริษัทจะดําเนินการยึดรถยนต์ทีให้เช่าคืน และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที

ระบุไว้ในสัญญา  

 

2. บริการให้เช่าระยะสัน (Short Term Rental)

บริการให้เช่ารถยนต์ระยะสัน ได้แก่ สัญญาเช่ารายวัน รายสัปดาห์ และ

รายเดือน บริษัทเน้นกลุ่มลูกค้าปจจุบันทีใช้บริการเช่าเพือการดําเนินงานกับ

บริษัทอยู่แล้วซึงมีความต้องการเช่าระยะสันเพิมเติม รวมถึงการให้บริการแก่

ลูกค้าอืนๆ ทัวไปทังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล  ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการ

รถยนต์ทีมีให้เลือกอย่างหลากหลาย ตามขนาดของเครืองยนต์ และประเภทของ

การใช้งาน 

โดยบริษัทจะเก็บค่าเช่าล่วงหน้าจากลูกค้าเต็มจํานวน และเงินประกันการ

เช่ารถยนต์ ซึงการเก็บเงินประกันการเช่ารถยนต์จะขึนอยู่กับคุณสมบัติของลูกค้า 

และประเภทของรถยนต์ทีลูกค้าต้องการเช่า ในกรณีทีลูกค้าไม่ประสงค์จะชําระ

เงินประกันการเช่ารถยนต์ ลูกค้าสามารถหาบุคคลมาคาประกัน และชําระเงินมัด

จําแทนได้ 

นอกจากการให้บริการจัดหารถยนต์ดังกล่าวแล้ว บริษัทได้ตระหนักใน

คุณค่าของลูกค้า การบริการจึงเปนอีกปจจัยหนึงซึงบริษัทให้ความสําคัญเปน

อย่างมาก ทังนีเพือเปนการเพิมมูลค่าของการให้บริการทีครบวงจรและเพือให้

ลูกค้าได้รับบริการทีดีทีสุด ดังนี

รถเชา่เพือการดําเนินงาน 
Operating Lease 

รถเชา่ระยะสัน 
Short Term Rental 
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บริการลกูค้าสมัพนัธ์

เจ้าหน้าทีแผนกลูกค้าสัมพันธ ์ให้คําแนะนําด้านการบริการ 

รับข้อเสนอแนะ คําติชมจากลูกค้า เพือหาแนวทางทีเหมาะสม และ

สอดคล้องกับความต้องการใช้รถยนต์ของลูกค้า เพือให้ลูกค้าใช้

บริการรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ต้นทุนทีเหมาะสม 

นอกจากนีเจ้าหน้าทียังทําหน้าทีสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า

เพือนํามาปรับปรุงการบริการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพิมความพึงพอใจ

สูงสุดของลูกค้าในบริการทีได้รับจากบริษัท

บริการศูนยป์ระสานงาน ตลอด 24 ชวัโมง

บริษัทมีทีมงานซึงจะช่วยประสานงาน และให้คําแนะนํา 

พร้อมทีมช่างฉุกเฉินและรถซ่อมบํารุงเคลือนที ซึงพร้อมออกให้

ความช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ  พร้อมบริการรถลากจูง ในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑลทุกวัน

 

บริการซอ่มบํารุงและตรวจเชค็สภาพตามระยะ

บริษัทมีบริการซ่อมบํารุง และตรวจเช็คสภาพรถตลอด

อายุการใช้งานตามสัญญาเช่า  ด้วย Preventive Maintenance 

Program จึงสามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ ถูกต้อง 

และแม่นยํา เพือให้ลูกค้าได้ใช้รถทีมีประสิทธิภาพสูงสุด และมี

ความปลอดภัยในการขับขีมากทีสุด โดยบริษัทมีนโนบายทีจะ

ตรวจเช็คสภาพรถก่อนการส่งมอบลูกค้าและหลังการซ่อมตัวถังทุก

ครัง และบริษัทยังมีนโยบายในการซ่อมบํารุงและตรวจเช็คสภาพ

รถตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยมีศูนย์บริการซ่อมบํารุงและ

ตรวจเช็คสภาพตามระยะทีสํานักงานใหญ่ถนนพระราม 3 และ

สาขาอโศก รวมถึงศูนย์บริการของบริษัทตามจุดต่างๆ และ

ศูนย์บ ริ การ ที มีสัญญากับบริ ษั ทมากก ว่า  1 ,000  แห่ ง ทั ว

ราชอาณาจักร 

บริการด้านงานประกันภัยรถยนต์

บริษัทเปนพันธมิตรกับบริษัทประกันภัยชันนํา และรถยนต์ทีให้เช่าทุก

คันได้มีการทําประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ไว้ให้กับลูกค้า 

บริการรถทดแทนกรณเีกิดอุบัติเหตุหรือสญูหาย

กรณีรถยนต์เชา่เกิดอุบัติเหตุ หรือสูญหาย บริษัทมีบริการรถทดแทน

ให้กับลูกค้าตามเงือนไขทีระบุไว้ในสัญญาเช่า
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2.1.2 ลกัษณะของธรุกิจรับซอื และจําหน่ายรถยนต์ใชแ้ลว้

 บริษัท มีรายได้หลักจากการดําเนินงาน 2 ส่วน คือ รายได้จากค่าเช่ารถยนต์ และรายได้จากการขายรถยนต์ทีหมด

สัญญาเช่า โดยรายได้จากค่าเช่ารถยนต์จะได้รับจากการกําหนดอัตราค่าเช่าคงทีตลอดอายุของสัญญาเช่า ซึงการกําหนด

อัตราค่าเช่าจะพิจารณาจากมูลค่าทีได้จากการขายรถยนต์ทีคาดว่าจะได้รับในอนาคตมาประกอบการคํานวณค่าเช่าด้วย 

 บริษัทมีนโยบายจําหน่ายรถยนต์เมือหมดสัญญาเช่า โดยขายปลีกให้แก่ผู้ซือรถยนต์โดยตรงภายใต้การจําหน่าย

ของบริษัทย่อยซึงจะได้ราคาขายทีดีกว่าการขายส่ง สําหรับการตัดสินใจว่าจะขายรถยนต์ทีหมดสัญญาเช่าหรือไม่นัน 

บริษัทจะพิจารณาจากปจจัยต่างๆ ประกอบกัน เช่น ปริมาณรถยนต์คงเหลือของบริษัท สภาพรถยนต์ อายุการใช้งาน 

มูลค่าซ่อมแซม และระยะเวลาในการซ่อมแซม หากตัดสินใจขาย  บริษัทจะดําเนินการปรับสภาพรถยนต์ก่อนการขาย

เพือให้ได้ราคาทีสูงขึน โดยการตังราคาขายนันบริษัทจะพิจารณาจากราคารถยนต์ใช้แล้วในตลาด 

ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อย หรือบริษัท กรุงไทย ออ

โตโมบิล จํากัด (“กรุงไทย ออโตโมบิล”)  คือการรับซือและจําหน่าย

รถยนต์ใช้แล้ว  ภายใต้ชือศูนย์ “โตโยต้า กรุงไทย ยูสคาร์” ซึง

ปจจุบันมีศูนย์จําหน่าย 4 แห่ง โดยแห่งแรก สาขากาญจนาภิเษก 

ตังอยู่บนถนนกาญจนาภิเษก เขตบางแค กรุงเทพฯ แห่งทีสอง สาขา

ศรีนครินทร์ ตังอยู่บนถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ แห่งที

สาม สาขาเกษตร ตังอยู่บนถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพฯ 

และแห่งทีสี สาขากาญจนาภิเษก-บรมฯ ตังอยู่บนถนนกาญจนา

ภิเษก เขตตลิงชัน กรุงเทพฯ  

โดยกรุงไทย ออโตโมบิล ได้เข้าร่วมโครงการกับ บริษัท 

โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด (“โตโยต้า ประเทศไทย”) 

ผู้ผลิตและจําหน่ายรถยนต์โตโยต้าในประเทศไทย ในโครงการโต

โยต้า ชัวร์ (Toyota Sure Program) ซึงเปนโครงการจําหน่ายรถยนต์

โตโยต้าใช้แล้วภายใต้รูปแบบและการบริหารงานทีได้รับคําแนะนํา

และความช่วยเหลือด้านต่างๆ จาก            โตโยต้า ประเทศไทย เช่น 

การรับประกันสภาพรถยนต์ใช้แล้วทีจําหน่ายไปโดยโตโยต้า 

ประเทศไทย เปนเวลา 1 ป หรือ ระยะทาง 20,000  กิโลเมตร การ

จัดหาสินค้าคงคลัง และช่องทางการจําหน่าย การช่วยเหลือ

งบประมาณในด้านการตลาด การนําระบบงานและเทคโนโลยีต่างๆ 

ทีใช้ในต่างประเทศมาสนับสนุน ซึงโครงการดังกล่าวประสบ

ความสําเร็จอย่างมากในหลายประเทศทัวโลก เช่น สหรัฐอเมริกา 

ญีปุน เปนต้น โดยนอกเหนือจากรถยนต์ในโครงการโตโยต้า ชัวร์ 

แล้ว กรุงไทย    ออโตโมบิล ยังสามารถจําหน่ายหรือรับซือรถยนต์ใช้

แล้วอืนๆ ได้ทุกยีห้อ มิได้จํากัดเพียงแค่ยีห้อโตโยต้าเท่านัน
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2.2  การตลาด และการแข่งขัน

ตลาดรถยนต์เชา่ในป 2563  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  ตังแต่ต้นป 2563 ส่งผลกระทบเปนวงกว้าง  ทําให้ในปทีผ่านมา 

เศรษฐกิจของประเทศไทยหดตัวรุนแรง ถึง ติดลบร้อยละ -6.4 เทียบกับป 2562 ทีขยายตัวร้อยละ 2.4  อันเกิดจาก

ผลกระทบจากมาตรการควบคุมการระบาดของโรค COVID-19  ทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายประเภทต้องหยุดชะงัก 

โดยเฉพาะธรุกิจทีเกียวเนืองกับการท่องเทียว ส่งผลกระทบต่อรายได้ การจ้างงาน รวมถึงความสามารถในการชําระหนีของ

ภาคครัวเรือน การลงทุนภาคเอกชนหดตัวลง เกิดปญหาสภาพคล่องโดยเฉพาะ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ดังกล่าว จากประโยชน์ของการเช่าทีสามารถควบคุมค่าใช้จ่าย งบประมาณ และลดภาระงาน

บริหารจัดการให้กับลูกค้าองค์กร สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าองค์กรในการเช่ารถยนต์แทนการซือมากขึน  

และจากภาวะการแข่งขันทางด้านราคาเช่ารถทีเกิดขึนอย่างต่อเนืองในช่วงหลายปทีผ่านมา  จากการมุ่งเน้นการขยาย

พอร์ตเพือเพิมส่วนแบ่งทางการตลาด  ซึงในป 2563 ค่าเช่า เริมสะท้อนกับต้นทุนทีแท้จริง จากราคาขายซากทีปรับตัวลง 

ส่งผลให้ราคาค่าเช่าในตลาดเริมปรับเพิมขึน หากแต่ลูกค้ามีการทําสัญญาในระยะเวลาทีนานขึนหากเทียบกับปก่อน เพือ

การควบคุมค่าใช้จ่ายขององค์กรให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

จากสภาวการณ์ข้างต้น บริษัทฯ จึงเพิมความระมัดระวังในการปล่อยสินเชือมากขึน ในขณะทียังคงมุ่งเน้นขยาย

พอร์ตรถยนต์เช่า โดยมุ่งเน้น ใส่ใจ ดูแล ลูกค้าแม้ในยามประสบปญหาวิกฤติ เพอืเปนการช่วยบรรเทาปญหาลูกค้า บริษัทฯ 

จึงได้มีโครงการ “Care”  ดูแลแม้ยามวิกฤติ โดยให้บริการพ่นยาฆ่าเชือไวรัส ให้กับลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และมีการให้

คําปรึกษา วางแผนสภาพคล่อง ให้กับลูกค้าอย่างใกล้ชิด อีกทังยังมีมาตรการผ่อนผันการชําระค่าเช่าให้กับลูกค้าทีมีประวัติ

การชําระดีและมีศักยภาพ เพือให้ผ่านพ้นสถานการณ์อันไม่ปกติเปนการชัวคราวได้ ทําให้ปจจุบัน ลูกค้ากลุ่มดังกล่าว 

สามารถกลับมาดําเนินธรุกิจได้ดีอย่างเดิม  และชําระค่าเช่าได้ตามปกติ   
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นอกจากนีบริษัทฯ ได้เพิมประสิทธิภาพในการบริการควบคู่กับการบริหารต้นทุน โดยปรับเปลียนวิธีการทํางาน

ภายใน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยการนําเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ภายในองค์กรมากขึน  เพือเพิมความสําคัญกับ

คุณภาพงานบริการทีสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้าหลายรายประทับใจในการให้บริการ ใส่ใจ 

ดูแล ลูกค้า และมีหลายรายกลับมาใช้บริการรถเช่าจากเดิมทีพิจารณาเพียงปจจัยค่าเช่าตาเปนเกณฑ์

ตลาดรถยนต์ใชแ้ลว้ ในป 2563

ตลาดรถยนต์ในประเทศหดตัวลง โดยในป 2563 มียอดจําหน่ายรถยนต์ 792,110 คัน ลดลงจากป 2562 จํานวน 

21.4%  ทีมียอดจําหน่าย 1,007,552 คัน ซึงหดตัวตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้เงิน

มากขึน โดยเฉพาะรถยนต์ทีเปนสินค้าคงทน จํานวนการว่างงานเพิมขึน ทําให้สถาบันการเงินเข้มงวดเครดิตมากขึน 

ประกอบกับการออกโปรโมชันของรถยนต์ใหม่ ส่งผลต่อยอดจําหน่ายและราคาขายของรถยนต์ใช้แล้ว   อย่างไรก็ตาม  

บริษัทได้ขยายการสร้างเครือข่าย เพิมช่องทางการจําหน่ายรถยนต์ทางออนไลน์มากขึน เพือเปนการสร้างโอกาสทางการ

ขาย 



ปจจัยความเสียง 

3.1 ความเสยีงจากความผนัผวนของอัตราดอกเบีย 

ในธุรกิจให้บริการสัญญาเช่ารถยนต์เพือการดําเนินงานมีการกําหนดค่าเช่าในอัตราคงทีตลอดอายุของสัญญาเช่า 

ทําให้บริษัทมีรายได้ทีแน่นอนจากค่าเช่ารถยนต์ ในขณะทีต้นทุนในการดําเนินงานของบริษัทซึงเกิดจากอัตราดอกเบียเงิน

กู้ยืมมี 2 ลักษณะ คือ  อัตราดอกเบียคงที และอัตราดอกเบียลอยตัวซึงจะขึนลงตามอัตราดอกเบียในท้องตลาด  จึงทําให้

การดําเนินธุรกิจของบริษัทยังมีความเสียงจากส่วนต่างของรายได้รับ และดอกเบียจ่าย  ซึงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

ต้นทุนและผลกําไรของบริษัท      

ดังนันบริษัทจึงมีนโยบายทีจะลดความเสียงนีลงด้วยการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับลักษณะการดําเนิน

ธรุกิจ โดยจัดการบริหารความเสียงใน 2 ด้าน คือ 

1.ด้านระยะเวลา บริษัทจะกําหนดระยะเวลากู้ยืมเงินจากบริษัทผู้ให้เช่าซือรถยนต์ให้สอดคล้องกับอายุของ

สัญญาเช่า 

2.ด้านอัตราดอกเบยี บริษัทจะพยายามจัดหาแหล่งเงินกู้ทีมีต้นทุนคงทีเพือให้สอดคล้องกับลักษณะการให้เช่า

รถยนต์ โดยจะรักษาให้มีส่วนต่างของอัตราดอกเบียกับรายได้ค่าเช่าอยู่ในระดับทีมีกําไรและมีความสมาเสมอ 

 

สัดส่วนเงินกู้ยืมประเภทอัตราดอกเบียคงที และอัตราดอกเบียลอยตัว มีรายละเอียดดังนี 

ประเภทอัตรา
ดอกเบีย

31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-63

ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ

- คงที 2,348.45 94.58 3,160.04 99.94 2,672.16 90.52

- ลอยตัว 134.48 5.42 1.88 0.06 279.89 9.42

รวม 2,482.93 100 3,161.92 100 2,952.06 100

15
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3.2 ความเสยีงด้านการบริหารทรัพยส์นิทีหมดอายุสญัญาใหเ้ชา่ 

ในการประกอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์เพือการดําเนินงาน มีระยะเวลาเช่าประมาณ 1-5 ป  ซึงหลังจากครบ

กําหนดสัญญาเช่า  บริษัทอาจพิจารณาเก็บรถยนต์ดังกล่าวไว้เพือให้เช่าระยะสันต่อไปอีก 1-2 ป ซึงหากไม่มีการบริหาร

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ อาจทําให้บริษัทมีความเสียงจากการมีรถยนต์ในบริษัทมากเกินไป อย่างไรก็ตามจากการที

บริษัทมีบริษัทย่อย คือ บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จํากัด ซึงเปนศูนย์จําหน่ายรถยนต์มือสองภายใต้แบรนด์    “โตโยต้า 

ชัวร์ กรุงไทย ยูสคาร์” โดยดําเนินธุรกิจ ซือ-ขายและแลกเปลียนรถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดีตามมาตรฐานของ  โตโยต้า 

มอเตอร์ (ประเทศไทย) ทําให้ลูกค้าเกิดความเชือมันในคุณภาพรถยนต์ทีตัดจําหน่าย และช่วยเพิมขีดความสามารถและ

โอกาสในการจําหน่ายรถยนต์ได้มากขึน โดยปจจุบันบริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จํากัด มีศูนย์จําหน่ายรถยนต์ใช้แล้วเปด

ให้บริการทังสิน 4 สาขา คือสาขากาญจนาภิเษก สาขาศรีนครินทร์ สาขาเกษตร และสาขากาญจนาภิเษก-บรมฯ 

ดังนัน ในการบริหารจัดการรถยนต์เพือให้เช่านัน บริษัทได้ตระหนักถึงความสามารถในการจําหน่ายรถยนต์ทีครบ

อายุสัญญาเช่าให้มีประสิทธภิาพสูงสุด ผู้บริหารจึงได้วางนโยบายในการบริหารสินทรัพย์ให้มีคุณภาพดังนี           

1) จัดให้มีศูนย์บริการของตนเองและศูนย์บริการเครือข่ายทัวประเทศกว่า 1,000 แห่ง โดยมีช่างทีชํานาญการด้าน

การบํารุงรักษารถยนต์ คอยให้คําแนะนําและดูแลให้ลูกค้านํารถยนต์เข้าบํารุงรักษาตามระยะเวลา เพือให้รถยนต์มี

คุณภาพตามทีตลาดต้องการ เพือให้การจําหน่ายรถยนต์เมือหมดอายุของสัญญาเช่าทําได้ง่ายขึน และมีราคาทีสูงขึน 

2)  ดําเนินการขายรถยนต์ด้วยตนเอง โดยการจําหน่ายให้กับผู้ซือโดยตรงผ่านตัวแทนจําหน่ายคือ บริษัท กรุงไทย

ออโตโมบิล จํากัด ซึงเปนบริษัทย่อย นโยบายดังกล่าวทําให้บริษัทสามารถบริหารรถยนต์ทีมีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยในป 2563และป 2562 บริษัทมีการจําหน่ายรถยนต์ทีครบอายุสัญญาเช่าจํานวน  1,639  คัน และ 893 คัน ตามลําดับ 

คิดเปนกําไรจากการจําหน่ายรถยนต์ทีครบอายุสัญญาเช่าในป 2563 และ 2562  เปนจํานวนเงิน 215.54 ล้านบาท และ 

170.07 ล้านบาท ตามลําดับ  
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3.3  ความเสยีงด้านสภาพคลอ่งทางการเงิน 
 

บริษัทมีแหล่งเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นและการกู้ยืมเงิน โดยมีสัดส่วนดังนี

งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม

2561 2562 2563
ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ

ส่วนของผู้ถือหุน้ 2,027.36 44.95 2,055.38 39.40 2,127.53 41.88

เงินกู้ยมืตามสัญญาเชา่ซอื

- ทีถึงกําหนดชาํระภายในหนึงป 62.32 1.38 48.69 0.93 81.05 1.60

- ทีถึงกําหนดชาํระมากกว่าหนึงป 51.63 1.14 2.93 0.06 272.48 5.36

รวม เงินกู้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน 113.95 2.52 51.62 0.99 353.53 6.96

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

และการออกตราสารหนรีะยะสัน/ระยะยาว

• เงินกู้ยมืระยะสันและตราสารหนีระยะสัน 133.59 2.96 241.55 4.63 120 2.36 

• เงินกู้ยมืทีถึงกําหนดชาํระคืนในหนึงป 384.18 8.52 257.53 4.94 242.71 4.78 

• หุ้นกู้ทีถึงกําหนดชาํระภายในหนึงป - - 549.84 10.54 - -

รวมระยะสัน 517.77 11.48 1,048.92 20.10 362.71 7.14

- หุ้นกู้ 1,148.38 25.46 1,298.05 24.88 1,398.58 27.53

- เงินกู้ยมืระยะยาว 702.84 15.58 763.34 14.63 873.24 16.48

รวมระยะยาว 1,851.22 41.04 2,061.39 39.51 2,235.82 44.08

รวม เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

และการออกตราสารหนรีะยะสัน/ระยะยาว
2,368.99 52,52 3,110.31 59.62 2,598.53 51.16

รวม 4,510.30 100 5,217.31 100 5,079.59 100
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หากพิจารณาแหล่งทีมาของเงินทุน บริษัทอาจมีความเสียงทางด้านสภาพคล่องทางการเงิน เนืองจากบริษัทมีแหล่ง

เงินทุนส่วนหนึงทีมีภาระต้องชําระคืนทังเงินกู้ยืมตามสัญญาเช่าทางการเงิน และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม 

เมือพิจารณาโครงสร้างของแหล่งเงินทุนจากงบการเงินบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 จะเห็นว่าโครงสร้างเงินทุน

แบ่งเปน 1. เงินทุนระยะสันจํานวน 443.75 ล้านบาท และ 2. เงินทุนระยะยาวจํานวน 4,635.83ล้านบาท (ซึงประกอบด้วย

หนีสินระยะยาว 2,508.30 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 2,127.53 ล้านบาท) หรือคิด เปนสัดส่วนเงินทุนระยะสันต่อ

เงินทุนระยะยาวประมาณ 9 : 91

หากพิจารณาเฉพาะหนีสินทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงป ทังในส่วนของตราสารหนีระยะสันรวมถึงเงินกู้ยืมระยะ

ยาวจากสถาบันการเงิน และหนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน  บริษัทฯ ได้มีการบริหารเงินสภาพคล่องทีรัดกุมด้วยการเร่ง

จําหน่ายรถยนต์รอขายทีคงค้าง เพอืให้ได้กระแสเงินสดจากการดําเนินงานทีเพียงพอเช่นเดียวกัน 

นอกจากนีเมือพิจารณาจากรายได้ขันตาจากค่าเช่าในอนาคตของบริษัทภายใต้สัญญาเช่าเพือการดําเนินงานทีไม่

อาจบอกเลิกได้ ทีมีอายุไม่เกิน 1 ป และอายุมากกว่า 1 ป  ณ สินป 2563 มี 1,127.58 ล้านบาท และ 1,656.90 ล้านบาท

ตามลําดับ ในขณะทีหนีสินทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปจํานวน  443.75 ล้านบาท และหนีสินระยะยาวจํานวน 2,508.30 

ล้านบาท อีกทังบริษัทยังมีสภาพคล่องในการจําหน่ายรถหลังหมดสัญญาเช่า ซึงในป 2564 มีรถครบกําหนดสัญญาเช่า 

จํานวนประมาณ 2,000 คัน คาดว่าจะมีเงินสดรับจากการขายจํานวนประมาณ 800 ล้านบาท ซึงเพียงพอต่อการดํารง

สภาพคล่องของบริษัท นอกจากการบริหารสภาพคล่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีนโยบายอืนๆ เพิมเติม เช่นการ

ควบคุมการจัดเก็บค่าเช่า และการขายรถยนต์ทีหมดสัญญาเช่าให้มีประสิทธภิาพ 
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3.4  ความเสยีงจากการดําเนินงาน 

การให้บริการสัญญาเช่ารถยนต์เพือการดําเนินงานและให้เช่ารถยนต์ระยะสันนัน บริษัทมีโอกาสทีจะไม่สามารถ

เรียกเก็บค่าเช่าและเรียกรถยนต์คืนได้หากไม่ระมัดระวังในการคัดเลือกลูกค้า ขาดระบบการติดตามการชําระค่าเช่าอย่างมี

ประสิทธภิาพ รวมถึงขาดระบบควบคุมภายในทีดี  

เพือลดความเสียงดังกล่าวบริษัทจึงได้มีมาตรการด้านการคัดเลือกลูกค้าอย่างระมัดระวังโดยคํานึงถึง

ความสามารถในการจ่ายค่าเช่าของลูกค้าจากผลประกอบการและฐานะทางการเงินในอดีตจนถึงปจจุบัน รวมถึงความ

น่าเชือถือของลูกค้า นอกจากนีบริษัทมีนโยบายปองกันความเสียงจากตัวลูกค้า โดยสัญญาเช่าระยะสัน ลูกค้าต้องจัดให้มี

บุคคลคาประกันหรือวางเงินประกันการเช่าในปริมาณทีสูงรวมถึงเรียกชําระค่าเช่าล่วงหน้าเต็มจํานวนตามระยะเวลาการ

เช่า ซึงช่วยคุ้มครองความเสียงจากการดําเนินงานได้ในระดับหนึง  ในขณะทีสัญญาเช่าเพือการดําเนินงาน บริษัทมีนโยบาย

เก็บเงินมัดจําการเช่ารถยนต์โดยเฉลียประมาณ 3 เดือนของราคาค่าเช่า ซึงแม้ว่าบริษัทจะยังคงมีความเสียงบางส่วนจากค่า

เช่าทีเรียกเก็บไม่ได้หลังหักเงินมัดจําดังกล่าว แต่จากประสบการณ์  วิธกีารในการคัดเลือกลูกค้า รวมถึงประสิทธภิาพในการ

ติดตามหนีของบริษัท ซึงมีระบบการควบคุมภายใน ทีแสดงให้เห็นถึงลูกหนีทีมีการค้างชําระค่าเช่าเกินกว่ากําหนดทันที   

ทําให้บริษัทมีการติดตามลูกหนีเหล่านันได้อย่างทันเวลา ตลอดจนได้มีการตังสํารองหนีสงสัยจะสูญอย่างเพียงพอ 

3.5  ความเสยีงด้านการตลาด และ การแข่งขัน 

เนืองจากธุรกิจให้เช่ารถยนต์มีข้อจํากัดทางด้านกฎหมายในการดําเนินธุรกิจเพียงเล็กน้อย ประกอบกับการใช้เงิน

ลงทุนทีตาสําหรับการเริมต้นดําเนินธุรกิจ ทําให้มีผู้ประกอบการให้เช่ารถยนต์ในตลาดเปนจํานวนมาก ทําให้เกิดการแข่งขัน

ในธุรกิจให้เช่ารถยนต์มากขึน โดยการแข่งขันส่วนใหญ่เปนการแข่งขันด้านราคา ซึงอาจส่งผลกระทบต่อยอดขาย และผล

กําไรของบริษัท 

เพือลดความเสียงดังกล่าว บริษัทจึงมีนโยบายทีชัดเจนในการเปนผู้ประกอบการขนาดใหญ่ทีเน้นให้บริการอย่างมี

คุณภาพ (Premium Service) และบริการหลังการขายครบวงจร (One Stop Service) โดยบริษัทได้นําระบบคอมพิวเตอร์ที

ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมาใช้ในการบริหารงาน เพือก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการ และติดตามการให้บริการได้

อย่างใกล้ชิดและทัวถึง และจากการทีเปนผู้ประกอบการขนาดใหญ่ย่อมทําให้เกิดการประหยัดจากขนาด (Economy of 

Scale) ส่งผลให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายการดําเนินงานบางส่วนทีมีผลต่อการลดต้นทุน และสามารถแข่งขันในด้าน

ราคาได้เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทมิได้มุ่งเน้นการใช้กลยุทธด้์านราคา

นอกจากนี บริษัทยังมีการเลือกกลุ่มลูกค้าเปาหมายทีชัดเจน และสอดคล้องกับนโยบายการให้เช่ารถยนต์ระยะยาว 

โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ รวมถึงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เปนต้น ซึงกลุ่ม

ลูกค้าเหล่านีนิยมการเช่ารถยนต์ระยะยาวและการบริการหลังการขายทีดีมากกว่าการให้ความสําคัญเรืองราคา 
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3.6 ความเสยีงทางด้านเศรษฐกิจ 

ป 2563 จากการแพร่ระบาดโรค COVID 19 ส่งผล

กระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม ซึงรวมถึงยอดจําหน่าย

รถยนต์ ทีปรับลดลง 21.4% ตลาดรถยนต์มือสอง ก็ได้รับ

ผลกระทบเช่นกัน จากการทีผู้บริโภคระมัดระวังในการใช้

จ่าย และชะลอการซือรถยนต์ รวมถึงสถาบันการเงิน

ระมัดระวังและมีหลักเกณฑ์อนุมัติสินเชือทีเช้มงวดมากขึน 

ปจจัยดังกล่าว ส่งผลลบต่อยอดจําหน่ายรถมือสอง 

อย่างไรก็ตามภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดลดลง

และสามารถควบคุมได้ ยอดจําหน่ายรถยนต์มือสองมี

ทิศทางทีดีขึนในช่วงครึงปหลังทีมียอดจําหน่ายสูงกว่าครึง

ปแรก 

3.7 ความเสยีงทางด้านสงัคม และชุมชน 

บริษัทตระหนักถึงหลักการทํางานควบคู่ไปกับการ

ดูแลทังทางด้านสังคม และชุมชนอย่างต่อเนือง โดยให้

ความสําคัญต่อผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการดําเนิน

ธุรกิจให้เช่ารถยนต์ บริษัทฯ จึงได้จัดตังโครงการขับขี

ปลอดภัย และดําเนินโครงการอย่างต่อเนือง เพือเปนการ

ให้คําแนะนําแก่ผู้ใช้รถยนต์ซึงเปนกลุ่มลูกค้าของบริษัท 

โดยมีวัตถุประสงค์เพือต้องการให้ผู้ใช้รถยนต์ ขับขีรถยนต์

บนพืนฐานของความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถยนต์บนท้องถนน 

และรวมถึงคนเดินทางเท้า และทรัพย์สินต่างๆ บนท้อง

ถนน  

3.8 ความเสยีงทางด้านสงิแวดลอ้ม 

ถึงแม้ ว่าธุ ร กิจของบริ ษัทไม่ ไ ด้ ใช้ท รัพยากร

สิงแวดล้อมโดยตรง แต่ทังนีบริษัทยังคํานึงถึงผลกระทบ

ต่อสิงแวดล้อมทางอ้อมทีอาจเกิดขึนจากการดําเนินธุรกิจ

รถยนต์ เช่น ของเสียจากการบํารุงรักษารถยนต์ เปนต้น 

โดยบริษัทได้กําหนดเปนแนวทางการจัดการกระบวนการ

ภายใน เพือลดโอกาสการเกิดปญหาของสิงทีเกิดขึนจาก

กระบวนการทางธรุกิจของบริษัทฯ 
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ชอืบรษัิท : บรษัิท กรุงไทยคารเ์รน้ท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน)

ชอืยอ่หลักทรพัย์ : KCAR

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บรกิารสญัญาเช่ารถยนต์เพอืการดําเนินงาน (Operating Lease) และ

ให้เช่ารถยนต์ระยะสนั (Rental) 

ทุนจดทะเบียน : ทุนจดทะเบียนของหุ้นสามญัทีออกและชําระแล้ว

250,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ทีตังสาํนักงานใหญ่ : เลขที 455/1  ถนนพระรามที 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพมหานคร  10120

เลขทะเบียนบรษัิท : บมจ. 0107547000761

โทรศพัท์ : 0-2291-8888

โทรสาร : 0-2291-4488

Website : www.krungthai.co.th 

นายทะเบียน : บรษัิท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์ (ประเทศไทย) จํากัด

93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศพัท์ 0 2009-9000 โทรสาร 0 2009-9991

ผูส้อบบัญชี : นางสาวโสรยา  ตินตะสวุรรณ์

ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขที 8658

ชอืสาํนักงานสอบบัญชี : บรษัิท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด

ทีตังสาํนักงานสอบบัญชี : 178 ซอยเพิมทรพัย ์(ประชาชนื 20) ถนนประชาชนื แขวงบางซอื เขตบางซอื  

กรุงเทพมหานคร 10800 

โทรศพัท์ : 02-596-0500, 02-555-0600  โทรสาร : 02-596-0539 
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ชอืบรษัิทยอ่ย : บรษัิท กรุงไทย ออโตโมบลิ จํากัด

สดัสว่นการลงทนุ : รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ว 

ลักษณะธุรกิจ : ซือ ขาย แลกเปลียน จําหนา่ยรถยนต์ทังเก่า-ใหม ่และรบัซ่อมรถยนต์ จําหนา่ยอุปกรณ์

รถยนต์ทังเก่า-ใหม่

ทุนจดทะเบียน : ทุนจดทะเบียนของหุ้นสามญัทีออกและชําระแล้ว 400,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท

ทีตังสาํนักงานใหญ ่ : 1625 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ ่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ทีตังสาขา ศรนีครนิทร์ : 41/2 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ทีตังสาขา เกษตร : 2368 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตบางเขน กรุงเทพ 10900

ทีตังสาขากาญจนาภิเษก-บรมฯ : 64 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางละมาด เขตตลิงชัน กรุงเทพฯ 10170

โทรศพัท์ : 0-2455-4455

โทรสาร : 0-2455-4441

Website : www.surekrungthai.com

ผูส้อบบัญชี : นางรุง่ทิพย ์ แจ้งศรสีขุ

ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขที  11930

ชอืสาํนักงานสอบบัญชี : บรษัิท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด

ทีตังสาํนักงานสอบบัญชี : 178 ซอยเพิมทรพัย ์(ประชาชนื20) ถนนประชาชนื แขวงบางซอื เขตบางซอื 

กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศพัท์ : 02-596-0500, 02-555-0600

โทรสาร : 02-596-0539 
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5.1 หลกัทรัพยข์องบริษัท 

ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้วของบริษัท ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563 มีดังนี

ทุนจดทะเบียน จํานวน 250,000,000 บาท

ทุนทีเรียกชําระแล้ว จํานวน 250,000,000 บาท

แบ่งเปนหุ้นสามัญ จํานวน 250,000,000   หุ้น

มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

 

5.2 ผูถื้อหุน้ 

รายชอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียน วันที 26 สิงหาคม 2563 

/1  กลุ่มจันทรเสรีกุล ประกอบด้วย

1. นางวิภาพร จันทรเสรีกุล ถือหุ้น 50,512,400 หุ้น คิดเปนร้อยละ 20.20

2. นายพิเทพ จันทรเสรีกุล ถือหุ้น 34,000,000 หุ้น คิดเปนร้อยละ 13.60

3. นายพิชิต จันทรเสรีกุล ถือหุ้น 34,000,000 หุ้น คิดเปนร้อยละ 13.60

4. นายพิสิทธ ิจันทรเสรีกุล ถือหุ้น 25,000,000 หุ้น คิดเปนร้อยละ 10.00

5. นางสาวพิมลฑา จันทรเสรีกุล ถือหุ้น 20,221,000 หุ้น คิดเปนร้อยละ 8.09

6 .นางสาวพิมลพรรณ  จันทรเสรีกุล ถือหุ้น 20,000,000 หุ้น คิดเปนร้อยละ 8.00

ลําดับ รายชือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้นทีถือ 
(หุ้น) รอ้ยละ

1 กลุ่มจันทรเสรกีุล/1 183,733,400 73.49

2 กองทุนเปดอเบอรดี์นสมอลแค็พ 13,030,000 7.00

3 กลุ่มคุณทรงเกียรติ/2 6,348,600 2.54

4 สหพัฒนาอินเตอรโ์ฮลดิง จํากัด (มหาชน) 4,400,000 1.76

5 นายปรญิญา เธยีรวร 4,300,000 1.72

6 บรษัิทกรุงเทพประกันชวิีต (มหาชน) โดย บลจ.อเบอรดี์น 2,230,700 0.89

7 กลุ่มเทิดทูลทวีเดช/3 1,605,200 0.64

8 นางสาวดวงชฎา ลีกรณัย์ชัย 1,498,700 0.60

9 ไทยเอ็นวีดีอาร ์จํากัด 1,164,800 0.47

10 กลุ่มรุง่ธนาภิรมย์/4 970,000 0.39

อืนๆ 30,718,600 12.29

รวม 250,000,000 100.00



24

5.3 การออกหลกัทรัพยอื์น 

บริษัทคงเหลือหุ้นกู้จํานวน 3 ชุด* ในนามของบริษัทกรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน)  เปนจํานวนเงิน

1,400 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี 

หุ้นกู้

ครงัที

มูลค่าทีออก

(ล้านบาท)

มูลค่า

ทียังไม่ได้ไถ่ถอน

(ล้านบาท)

วันครบกําหนดไถ่ถอน
อัตราดอกเบยี

(รอ้ยละต่อป)

อันดับ

ความน่าเชือถือครงั

หลังสุด

1/2561 600 600 28 มนีาคม 2565 2.46 A-

1/2562 700 700 25 กรกฎาคม 2566 2.96 A-

1/2563 100 100 11 กันยายน 2566 3.00 A-

รวม 1,400 1,400

หมายเหตุ : *หุ้นกู้ทังหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือจากบริษัท ทริสเรทติง จํากัด

/2 กลุ่มคุณทรงเกียรติ ประกอบด้วย

1.นางสาวปยะดา คุณทรงเกียรติ ถือหุ้น 4,122,100 หุ้น คิดเปนร้อยละ 1.65

2.นายแพทย์ประจวบ คุณทรงเกียรติ  ถือหุ้น 1,172,400 หุ้น คิดเปนร้อยละ 0.47

3.นางลัดดาวัลย์ คุณทรงเกียรติ  ถือหุ้น 1,005,100 หุ้น คิดเปนร้อยละ 0.40

4.นางสาวนภิา คุณทรงเกียรติ ถือหุ้น 49,000 หุ้น คิดเปนร้อยละ 0.02

/3 กลุ่มเทิดทูลทวีเดช ประกอบด้วย

1.นายสมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช ถือหุ้น 1,405,200 หุ้น คิดเปนร้อยละ 0.56

2.นายเริงชัย เทิดทูลทวีเดช ถือหุ้น 100,000 หุ้น คิดเปนร้อยละ 0.04

3.นางดรุณี เทิดทูลทวีเดช ถือหุ้น 100,000 หุ้น คิดเปนร้อยละ 0.04

/4 กลุ่มรุ่งธนาภิรมย์ ประกอบด้วย

1.นายธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์ ถือหุ้น 680,000 หุ้น คิดเปนร้อยละ 0.27

2.นายธนวัฒน ์รุ่งธนาภิรมย์ ถือหุ้น 290,000 หุ้น คิดเปนนอ้ยกว่าร้อยละ 0.12
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บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปนผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่ตากว่าร้อยละ 50  ของกําไรสุทธหิลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและ

สํารองตามกฎหมายในแต่ละป การจ่ายเงินปนผลดังกล่าวให้นําปจจัยต่างๆ มาประกอบพิจารณา เช่น ฐานะทางการเงินและ

ผลการดําเนินงาน สภาพคล่อง แผนการขยายธรุกิจในอนาคต เปนต้น ทังนีจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดย

การจ่ายเงินปนผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และสําหรับบริษัท

ย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปนผลเช่นเดียวกับบริษัท และเปนไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท



โครงสร้างการจัดการ 
8.1 โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563 

บริษัทมีคณะกรรมการทีทําหน้าทีกําหนดแนวนโยบายในด้านต่างๆ ของบริษัททังสิน 5 ชุด ประกอบด้วย 
(1)คณะกรรมการบริษัท (2)คณะกรรมการตรวจสอบ (3)คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
(4)คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และ (5)คณะกรรมการบริหารความเสียง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี

ประธานกรรมการ 
คุณพเิทพ จันทรเสรกีลุ 

กรรมการผู้จัดการ 
คุณพชิติ จันทรเสรกีลุ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
คุณสพุชิฌาย ์ขจรชยักลุ

ผู้จัดการกฎหมาย และเลขานุการบริษัท 
คุณนพพล ศักดิทอง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวสุโส 
สายงานสนบัสนนุธรุกจิ

คุณศกัดิธชั จันทรเสรกีลุ

ผู้อํานวยการ 
สายงานการตลาด

ผู้อํานวยการ 
สายงานบรกิาร

คุณสริมิา ชะเอมกลุ

ผู้จัดการอาวุโส การตลาด 
คุณจิตติญา เหลอืงจามกีร

ผู้จัดการบัญชีและการเงิน 
คุณพรพรรณ สตัตวัตรกลุ

ผู้จัดการธุรการ 
-

ผู้จัดการตลาด ลูกค้าเก่า 
คุณพัทธนนัท์ จรุงกลนิ

ผู้จัดการตลาด ลูกค้าใหม่ 
คุณวีระเดช ลอ้จิตรอํานวย

ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
-

ผู้จัดการตลาดระยะสันและรถทดแทน 

คุณเจ็งมณ ีกุตะนนัท์

ผู้จัดการแผนกการตลาดออนไลน์ 

คุณณฐัธชิา นาคะ

ผู้จัดการศูนย์บริการ 
คุณพลกฤต วีระณรงค์

ผู้จัดการแผนกเปลียน 
รถทดแทน 

คุณเจ็งมณ ีกุตะนนัท์

ผู้จัดการส่วนงานประกันภัย 
คุณเจ็งมณ ีกุตะนนัท์

คณะกรรมการบรษัิท

คณุพเิทพ  จันทรเสรกีลุ

คณุพชิติ จันทรเสรกีลุ

คณุชยัวัฒน ์อัศวินทรางกรู

คณุการุณ เลาหรชัตนนัท์ 

คณุภาฝน จิตต์มติรภาพ 

ดร. เอกพงษ์ ตังศรสีงวน
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1. คณะกรรมการบริษัท 

1.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563  มีจํานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย (กรรมการทุกท่านผ่านการอบรม

หลักสูตร Directors Accredited Program (DAP) แล้ว)

 
ลําดับ ชอื-นามสกลุ ตําแหน่ง

1 นายพิเทพ จันทรเสรกีลุ ประธานกรรมการ

2 นายพิชิต จันทรเสรกีลุ กรรมการ และกรรมการผูจั้ดการ

3 นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกรู กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

4 นายการุณ เลาหรชัตนันท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

5 นางภาฝน จิตต์มติรภาพ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

6 ดร. เอกพงษ์ ตังศรสีงวน กรรมการอิสระ

โดยมี  นายนพพล ศักดิทอง เปนเลขานกุารบริษัท 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัทฯ ประกอบด้วย นายพิเทพ จันทรเสรีกุล และ นายพิชิต จันทรเสรีกุล 

กรรมการสองท่านนี ลงลายมือชอืร่วมกัน  และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 
 

1.2 คณะกรรมการบริษัทย่อย 

คณะกรรมการบริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จํากัด มีจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลําดับ ชอื-นามสกลุ ตําแหน่ง

1 นายพิเทพ จันทรเสรกีลุ กรรมการ

2 นายพิชิต จันทรเสรกีลุ กรรมการ

3 นายพิสทิธิ จันทรเสรกีลุ กรรมการ

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามบริษัทย่อย

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายพิเทพ จันทรเสรีกุล และ นายพิชิต จันทรเสรีกุล 

กรรมการคนใดคนหนึงลงลายมือชือ และประทับตราสําคัญของบริษัท

อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท

1)  คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าทีจัดการให้เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน

มติ ของทีประชุมผู้ถือหุ้น 

2)  คณะกรรมการมีหน้าทีกําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแล

การบริหารการจัดการของคณะบริหารให้เปนไปตามนโยบายทีได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรืองดังต่อไปนีซึง

คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ ได้แก่ เรืองทีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติ

ของทีประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิมทุน ลดทุน การออกหุ้นกู้ การซือขายหรือโอนกิจการของบริษัท หรือ การรับโอน

กิจการหรือการรวมกิจการกับบุคคลอืน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธ ิหรือข้อบังคับและการจ่ายบําเหน็จกรรมการ 

เปนต้น
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3) คณะกรรมการอาจแต่งตังกรรมการจํานวนหนึงตามทีเห็นสมควรให้เปนคณะกรรมการบริหารโดยให้มีอํานาจหน้าที

ควบคุมดูแลกิจการของบริษัท ตามทีคณะกรรมการมอบหมายก็ได้  

4) คณะกรรมการได้กํากับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีมีประสิทธภิาพโดยจัดให้มี ฝ า ย

ตรวจสอบภายในเปนผู้ติดตามและดําเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

5) กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบ

แทนในลักษณะอืนๆ ตามข้อบังคับหรือตามทีทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทังนี ไม่ว่าจะกําหนดเปนจํานวนแน่นอนหรือ

กําหนดเปนหลักเกณฑ์ทีจะใช้ในการพิจารณาเปนคราวๆ ไป หรือ กําหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลียนแปลง

ก็ได้ นอกจากนัน ให้กรรมการมีสิทธไิด้รับเบียเลียงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท  

6) คณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ทีตนเองหรือบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้

เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดกับบริษัทและหรือบริษัทย่อย 

7) คณะกรรมการมีหน้าทีในการกํากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทํารายการทีเกียวโยงกันและการซือหรือขายทรัพย์สินทีสําคัญตามกฎเกณฑ์ ของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายทีเกียวข้องกับธรุกิจของบริษัท 

8) คณะกรรมการมีหน้าทีเปดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐาน

ทังนี คณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ทีตนเองหรือบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มี

ส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดกับบริษัทและหรือบริษัทย่อย 

นอกจากนีคณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าทีในการกํากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทํารายการทีเกียวโยงกันและการซือหรือขายทรัพย์สินทีสําคัญ

ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายทีเกียวข้องกับธรุกิจของบริษัท 
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นโยบาย วิสยัทัศน์และ ค่านิยมองค์กร

“เปนบริษัทรถเช่าชันนําทีเน้นงานบริการทีเปนเลิศ โดยเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยังยนื ภายใต้การทํางาน

ร่วมกับคู่ค้า มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลกูค้า และพัฒนาพนักงานให้มีความก้าวหน้า และมีทักษะทํางานทีเปนมืออาชีพ โดยการ

ปลูกฝงจริยธรรม และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิงแวดล้อมภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี”

 
วิสยัทัศน์บริษัท (Corporate Vision)
“บริษัทรถเช่าชันนําของประเทศ ทีมุ่งเน้น Service and Quality Excellence”

Professional :   ความเชยีวชาญ และความรบัผิดชอบ เพอืให้งานมคีุณภาพสงูสุด

Partnership   :   การบรกิาร และสัมพันธภาพทีดี นํามาซงึความพอใจสูงสุดของลูกค้า

Dynamic        :   ความมุง่มนั ทุ่มเท และพัฒนาอยา่งต่อเนือง เพือความเปนเลิศใน

  ธุรกิจรถเช่าอยา่งยังยืน

ค่านิยมในองค์กร หลกั PPD

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee ) 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563 มีจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลําดับ ชอื-สกลุ ตําแหน่ง

1 นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบ

2 นายการุณ เลาหรชัตนันท์ กรรมการตรวจสอบ

3 นางภาฝน จิตต์มติรภาพ กรรมการตรวจสอบ

โดยม ี นางสาวสุพชิฌาย์  ขจรชัยกุล เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พิจารณาความเปนอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตังโยกย้าย 

เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทีบริษัทได้ประกาศใช้ และสอบทานให้ปฏิบัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเกียวข้องกับ

ธรุกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตังบุคคลซึงมีความเปนอิสระเพือทําหน้าทีเปนผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง

น้อยปละ 1 ครัง

5. พิจารณารายการทีเกียวโยงกัน หรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เปนไปตามกฎหมาย และ

ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนีเพือให้มันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเปนประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไว้ในรายงานประจําปของบริษัท ซึงรายงานดังกล่าวต้องลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี

(ก) ความเห็นชอบเกียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เปนทีเชอืถือได้ของรายงานทางการเงิน

(ข) ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

      หรือกฎหมายทีเกียวข้องกับธรุกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าทีตามกฎบัตร

(ซ) รายการอืนทีเห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที และความรับผิดชอบทีได้รับ        

      มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 7. ปฏิบัติการอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการ

ปฏิบัติหน้าทีดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและ

คณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
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3. คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563 มีจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

มหีน้าที และความรับผดิชอบดังนี
1. สรรหาบุคคลทีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพือพิจารณาในกรณีทีตําแหน่งดังกล่าวว่างลง
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เพือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กําหนด และสอบทานนโยบาย และแนวทางในการกําหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสําหรับกรรมการให้สอดคล้อง

กับความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบได้กับระดับทีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ และ
เปนไปตามนโยบายทีคณะกรรมการกําหนด

4. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัททีครบวาระหรือ
กรณีอืน ๆ โดยคํานึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ เพือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ลําดับ ชอื-สกลุ ตําแหน่ง

1 นายชัยวัฒน์  อัศวินทรางกรู ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

2 นางภาฝน  จิตต์มติรภาพ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

3 นายพิชิต  จันทรเสรกีลุ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

4. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน  ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563  มีจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

มีหน้าที และความรับผดิชอบดังนี
1. กําหนดขอบเขต และนโยบายการการกํากับดูแลกิจการ เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. เสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทังให้คําแนะนําในเรืองทีเกียวข้องกับ

การกํากับดูแลกิจการ
3. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติสากล และเสนอต่อ

คณะกรรมการเพือให้มีการพิจารณาปรับปรุงตามความเหมาะสม เพือให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่าง
ต่อเนือง

4. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท

ลําดับ ชอื-สกลุ ตําแหน่ง

1 นางภาฝน  จิตต์มติรภาพ ประธานกรรมการกํากับดแูลกิจการ

2 ดร. เอกพงษ์   ตังศรสีงวน กรรมการกํากับดแูลกิจการ

3 นายพิเทพ  จันทรเสรกีลุ กรรมการกํากับดแูลกิจการ
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5. คณะกรรมการบริหารความเสยีง
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ  ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563  มีจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลําดับ ชอื-สกลุ ตําแหน่ง

1 นายการุณ  เลาหรชัตนนัท์ ประธานกรรมการบรหิารความเสยีง

2 นายชัยวัฒน์  อัศวินทรางกรู กรรมการบรหิารความเสยีง

3 นายพิชิต จันทรเสรกีลุ กรรมการบรหิารความเสยีง

มีหน้าที และความรับผดิชอบดังนี
1. กําหนดนโยบายการบริหารความเสียง และขอบเขตความเสียงทียอมรับได้ของธุรกิจรถยนต์ให้เช่าเพือการ

ดําเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการเพือพิจารณาในเรืองการบริหารความเสียงโดยรวม ทังนีให้ครอบคลุมความ
เสียงในเรืองต่างๆ เช่น ความเสียงด้านกลยุทธ์ ความเสียงด้านสภาพคล่อง ความเสียงด้านตลาด หรือความเสียง
อืนๆ ทีมีนัยสําคัญต่อการดําเนินธรุกิจ

2. กําหนดการใช้ทรัพยากรในการบริหารความเสียงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสียง โดยสามารถ
วิเคราะห์ ประเมิน วัดผล และติดตามกระบวนการบริหารความเสียงได้อย่างมีประสิทธภิาพ และมีประสิทธผิล

3. ทบทวน และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกียวกับนโยบายการบริหารความเสียง วิธีปฏิบัติ กลยุทธ ์
และการวัดความเสียงโดยรวม เพือให้มันใจว่ากลยุทธก์ารบริหารความเสียงได้นํามาปฏิบัติอย่างเหมาะสม

4. รายงาน และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสียง รวมทังรายงานการเปลียนแปลงต่างๆ ที
อาจส่งผลกระทบต่อนโยบายการบริหารความเสียงต่อคณะกรรมการบริษัท

6. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง นายนพพล  ศักดิทอง ซึงเปนผู้ทีมีคุณวุฒิ และประสบการณ์ทีเหมาะสมเปนเลขานุการ

บริษัท 

 

7. คณะผูบ้ริหาร

คณะผู้บริหาร ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563  มีจํานวน  5 ท่าน ประกอบด้วย  

ลําดับ ชอื-นามสกลุ ตําแหน่ง

1 นายพิชิต จันทรเสรกีลุ กรรมการผูจั้ดการ

2 นายศกัดิธัช จันทรเสรกีลุ ผูช้่วยกรรมการผูจั้ดการอาวุโสสายงานสนบัสนนุธุรกิจ

3 นางสาวสริมิา ชะเอมกลุ ผูอํ้านวยการสายงานบรกิาร

4 นางสาวจิตติญา เหลืองจามกีร ผูจั้ดการอาวุโสการตลาด

5 นางสาวพรพรรณ สตัตวัตรกลุ ผูจั้ดการบัญชี การเงิน



คุณสมบัติของผูบ้ริหาร 

ผู้บริหารขอรับรองว่า จะเปนผู้ทีถูกคัดเลือกแล้วว่ามีคุณสมบัติของผู้บริหารครบถ้วน เปนผู้มีจริยธรรม มี

ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริหารงานด้วยความซือสัตย์สุจริตและระมัดระวังเพือประโยชน์ของบริษัท มี

ความตังใจทีจะดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชน รวมถึงการได้รับค่าตอบแทนทีเปน

ธรรมเหมาะสม

อํานาจหน้าทีของคณะผูบ้ริหาร

1. ให้มีอํานาจตัดสินใจในเรืองการดําเนินงานทีสําคัญของบริษัท โดยกําหนดขอบเขตประเภท  หรือขนาดของภารกิจ 

วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัท รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม ความสัมพันธกั์บลูกค้า 

ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2. พิจารณาเรืองการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซือขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทเพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการทีเกียวข้องและเปนประโยชน์

ต่อกิจการ

4. พิจารณาเรืองการระดมทุนของบริษัทเพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5. อนุมัติการแต่งตังทีปรึกษาด้านต่าง ๆ ทีจําเปนต่อการดําเนินงานของบริษัทตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. ดําเนินกิจการทีเกียวข้องกับการบริหารงานโดยทัวไปของบริษัท

7. พิจารณาและอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติคําขอจากฝายงานต่าง ๆ ของ

บริษัททีเกินอํานาจสังการของฝายงานนัน

8. หากการดําเนินงานตามแผนงานทีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ใช้งบประมาณสูงเกินกว่างบประมาณที

ได้รับอนุมัติร้อยละ 10 จะต้องนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

 

คณะผู้บริหารอาจจะมอบหมายและกําหนดอํานาจหน้าทีให้คณะบริหารแต่ละคนสามารถดําเนินการภายใน

ขอบเขตอํานาจหน้าทีตามข้อ 3. ก็ได้ ผู้บริหารดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบในงานทีได้รับมอบหมายนันโดยตรงต่อคณะคณะ

ผู้บริหาร

ทังนี การอนุมัติรายการของคณะบริหารข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการทีคณะบริหารหรือบุคคลทีอาจมี

ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทัง

รายการทีกําหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทํารายการทีเกียวโยงกันและการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง

สินทรัพย์ทีสําคัญของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เพือให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

การอบรมเพมิเติมของ คณะผูบ้ริหารในป 2563 

ลําดับ ผูเ้ขา้อบรม หวัขอ้ทีเขา้รบัการอบรบ

1 นายศกัดิธัช จันทรเสรกีลุ - Implement Value 2020

- Listening for the future

2 นางสาวสริมิา  ชะเอมกลุ - หลักสตูร Online Marketing by SCB

- การฟนฝาโควิด เพอืพลิกไปสูอ่นาคตใหม่ 

- Communication Power for Management

- Refresh Thinking into Result for Management
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6.2 การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร 
 

กรรมการอิสระ/คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ป  

บริษัทได้กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึงของจํานวนหุ้นทีมีสิทธอิอกเสียงทังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทังนี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ทีเกียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน 
ๆ ด้วย

2. ไม่เปนหรือเคยเปนกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

3. ไม่เปนบุคคลทีมีความสัมพันธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเปนบิดามารดา 
คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจะได้รับการ
เสนอให้เปนผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะทีอาจเปนการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เปนหรือเคย
เปนผู้ถือหุ้นทีมีนัยสําคัญ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ทีมีความสัมพันธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ

5. ไม่เปนหรือเคยเปนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เปนผู้ถือหุ้นทีมีนัยสําคัญ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ 

6.ไม่เปนหรือเคยเปนผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเปนทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการ
เงิน ซึงได้รับค่าบริการจากบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เปนผู้ถือหุ้นทีมี
นัยสําคัญ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนันด้วย 

ลําดับ ผูเ้ขา้อบรม หวัขอ้ทีเขา้รบัการอบรบ

3 นางสาวจิตติญา เหลือจามกีร

 

 

- Implement Value 2020

- Listening for the future

- Communication Power for Management

4 นางสาวพรพรรณ สตัตวัตรกลุ - เทคนิคการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและระบบบัญชีในยุคดิจิทัล รุน่

ที 1/63 

- การควบคุมภายในองค์กรจากการเปลียนแปลงในยุคดิจิทัล 

- Transformative Accounting ปรบัเปลียนการปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วย

เทคโนโลยยุีคดิจิทัล

- เจาะประเด็นรอ้นทางภาษี 2563 สาํหรบันักบัญชีอาชีพ

- เทคนิคพนืฐานในการพฒันาระบบสารสนเทศทางการบัญชี รุน่ที 2/63      

(หลักสตูรที 2 ) 

- อบรมการใช้งานระบบ Smart FSCOMP

- อบรมการใช้งาน Excel ระดับอาชีพ 
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7. ไม่เปนกรรมการทีได้รับการแต่งตังขึนเพือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึงเปนผู้ทีเกียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเปนการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เปนหุ้นส่วนทีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเปนกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับเงิน 
เดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึงของจํานวนหุ้นทีมีสิทธอิอกเสียงทังหมดของบริษัทอืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเปนการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเปนอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 
 
 

นอกจากนีกรรมการอิสระทีดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเปนบุคคลทีมีความรู้และ

ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอทีจะสามารถทําหน้าทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินได้  

รวมทัง บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอืนๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชียวชาญเฉพาะทางที

เกียวข้องกับธรุกิจ ความมีจริยธรรม ทังนีเพือประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตังกรรมการตรวจสอบเปนไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตังกรรมการบริษัท 

กรรมการตรวจสอบซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตังให้กลับมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ กรณีทีตําแหน่ง

กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตังบุคคลทีมี

คุณสมบัติครบถ้วนเปนกรรมการตรวจสอบเพือให้กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

โดยบุคคลทีเปนกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงวาระทีเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึงตนทดแทน

- คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวน

กรรมการทังหมดต้องมีถินทีอยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเปนผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

การแต่งตังกรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธกีารดังต่อไปนี
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีมีอยู่ทังหมดตามข้อ 1. เลือกตังบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได้  

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้หนึงผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผู้ได้รับการเลือกตังเปนกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึง

มีหรือจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณีทีบุคคลซึงได้รับการเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จํานวนกรรมการทีจะพึงเลือกตังในครังนัน ให้ผู้เปนประธานเปนผู้ออกเสียงชีขาด

4. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งในสัดส่วน 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่ง
ออกให้ตรงเปนสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุดกับส่วน 1 ใน 3

5. กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปแรกและปทีสองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน ให้จับ
สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดนันเปนผู้ออกจากตําแหน่ง ทังนี 
กรรมการทีออกตามวาระนันๆ อาจได้รับเลือกตังใหม่ได้

6. นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเมือ
 ตาย
 ลาออก
 ขาดคุณสมบัติ หรือ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน
 ทีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ถือหุ้น ซึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนหุ้นทีถือ โดยผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธอิอก
เสียง

 ศาลมีคําสังให้ออก
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7. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ใหย้ืนใบลาออกต่อบริษัทและการลาออกมีผลนับแต่วันทีบริษัทได้รับใบลา

ออกแล้ว

8. ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืน นอกเหนือไปจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใด

บุคคลหนึงซึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ

คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึงเข้าเปนกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่ง

กรรมการได้เพียงเท่าวาระทียังอยู่ของกรรมการทีตนเข้าไปแทน

9. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึงเปนประธาน ในกรณีทีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก

กรรมการคนหนึงหรือหลายคนเปนรองกรรมการ และนอกจากนี คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึง

หรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึงอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ 

ผูบ้ริหาร

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากบุคคลากรทีมีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานใน

สายงานทีเกียวข้อง

แนวทางการสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าทีสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีครบกําหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอืน ๆ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือ

พิจารณาบุคคลทีจะได้รับการเสนอชือเข้ารับการเลือกตัง จากทีประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยมีแนวทางในการสรรหากรรมการ 

โดยคํานึงถึง 

1. คุณสมบัติทีเหมาะสม

1.1 สามารถอุทิศเวลาและทําประโยชน์ให้กับบริษัทได้

1.2 มีประวัติการทางานทีซือสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีคุณสมบัติการเปนกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ 

ก.ล.ต. มีประสบการณ์บริหารองค์กรมาก่อน

1.3 มีแนวความคิดและติดตามการเปลียนแปลงของโลกยุคใหม่อยู่ตลอดเวลา 

1.4 มีประสบการณ์ ความรู้เชียวชาญ ทักษะเฉพาะด้าน ทีสามารถเสริมประสิทธภิาพ ความ รู้ และประสบการณ์

ของคณะกรรมการในส่วนทียังขาดอยู่

1.5 ไม่ประกอบกิจการ หรือเปนกรรมการ หรือเปนผู้บริหาร ในองค์กรทีประกอบธรุกิจแข่งขันกับบริษัท

1.6 กล้าพูด และกล้าแสดงความคิดเห็น อย่างมีเหตุผล

1.7 มีอุดมการณ์ สามารถทํางานเปนทีม และมีวัฒนธรรม เข้ากับกรรมการได้
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2. การคัดเลือกคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าทีสรรหากรรมการแทนกรรมการทีครบรอบออกตามวาระ

หรือกรณีอืน ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือลงมติแต่งตัง โดยคณะกรรมการสรรหา และ

กําหนดค่าตอบแทนคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิทีมีพืนฐานและความเชียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์

กว้างไกล เปนผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทางานทีโปร่งใสไม่ด่างพร้อยรวมทังมีความสามารถในการแสดง

ความคิดเห็นอย่างเปนอิสระ 
 

3. แนวทางการพิจารณากลันกรองผู้ได้รับเสนอชือเปนกรรมการ
ในการพิจารณากลันกรองรายชือผู้ทีจะถูกเสนอชือเปนกรรมการ คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน

ความกําหนดแนวทางทีจะใช้ในการพิจารณา โดยควรคํานึงถึงองค์ประกอบ ดังต่อไปนี 
3.1 คุณลักษณะทีต้องการในกรรมการแต่ละคน

คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน ควรพิจารณาและกําหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ทีจะ
คัดเลือกเพือเสนอชอืเปนกรรมการในด้านต่าง ๆ เช่น

• ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ

• การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล

• ความมีวุฒิภาวะและความมันคง เปนผู้รับฟงทีดีและกล้าแสดงความคิดเห็นทีแตกต่างและเปนอิสระ

• ยึดนันในการทํางานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยียงมืออาชีพ

• คุณลักษณะอืน ๆ ทีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เห็นว่ามีความสําคัญ 
3.2 ความรู้ความชํานาญทีต้องการให้มีในคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาควรพิจารณากําหนดองค์ประกอบของความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านทีจําเปนต้องมีใน
คณะกรรมการ เพือให้คณะกรรมการสามารถกําหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทัง กํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้
อย่างมีประสิทธผิล

3.3 ความหลากหลายของกรรมการ

นอกเหนือจากการกําหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน ยังอาจพิจารณากําหนดแนวทางเกียวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอืน ๆ ของกรรมการทังคณะ เช่น การ
มาจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ และพืนฐานการศึกษา อายุ เพศ ฯลฯ

นอกจากนี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้สรรหากรรมการโดยคํานึงถึงความรู้ความชํานาญที
จําเปนทียังขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ เปนข้อมูล 
ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการทีจะครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ซึงแบ่งเปน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

• ความรู้ ความชํานาญ หรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการ

ได้แก่ ด้านธุรกิจรถเช่า ด้านธุรกิจขายรถยนต์มือสอง ด้านการบริหารและการจัดการองค์กร ด้านเศรษฐกิจและ
การลงทุน ด้านการกําหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ ์และด้านการบริหารความเสียง

• ความรู้ ประสบการณ์ หรือความชํานาญเฉพาะด้าน

ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านการตลาด ด้านบัญชี โดยต้องมีความรู้ความเข้าใจในงบการเงิน มาตรฐานบัญชี 

• ความรู้ ความชํานาญ หรือประสบการณ์ ด้านการกากับดูแลกิจการทีดี(Corporate Governance) 

ได้แก่ ด้านการกากับดูแลกิจการภายในองค์กร รวมถึงการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที เกียวข้องและด้านการ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ 
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6.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บริษัท กําหนดค่าตอบแทนทีเหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดาเนินงานของบริษัทและมีการเสนอขออนุมัติทีประชุมผู้ถือหุ้น

เพือจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นําเสนอค่าตอบแทนกรรมการในทีประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น และกําหนดให้วาระค่าตอบแทนคณะกรรมการเปนวาระเพืออนุมัติเปนประจําทุกป ซึงทีประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นประจําป 2563 เมือวันที 24 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนในอัตราเพิมขึนร้อยละ 10 ในวงเงินไม่เกิน 5 

ล้านบาท 

บริษัทมีค่าตอบแทนทีเปนตัวเงินให้คณะกรรมการของบริษัทเปน ค่าเบียประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน เปนจํานวน

เงินรวมทังสิน 2.78 ล้านบาท ตามรายละเอียด ดังนี

(หน่วย : พันบาท)

ชอื
ตําแหน่ง 

ป 2562 ป 2563

ค่าเบียประชุม อืนๆ ค่าเบียประชุม อืนๆ

1. นายพิเทพ    จันทรเสรกีลุ

ประธานกรรมการ
299.93 - 319.97 -

2. นายพิชิต  จันทรเสรกีลุ

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
290.44 - 287.90 -

3. นายชัยวัฒน์  อัศวินทรางกูร

ประธานกรรมการตรวจสอบ
335.21 318.00 333.26 337.60

4. นายการุณ  เลาหรชัตนันท์

กรรมการตรวจสอบ
220.38 254.40 254.08 270.08

5. นางภาฝน จิตต์มิตรภาพ

กรรมการตรวจสอบ
229.84 254.40 275.50 270.08

6. รศ. ดร. พสุ เดชะรนิทร*์

กรรมการตรวจสอบ
77.21 80.86 - -

7. ดร.เอกพงษ์ ตังศรสีงวน 

        กรรมการ
86.77 173.54 157.28 270.08

รวม 1,539.84 1,081.20 1,627.99 1,147.84

* หมายเหตุ ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบรษิัท เมอื วันที 25 เมษายน 2562 รศ. ดร. พสุ เดชะรนิทร ์ได้ยืนลาออกจากตําแหนง่ โดยมี

ผลสินสุด วันที 30 เมษายน 2562
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นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดับสงู

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเปนผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดําเนินงานตามนโยบายทีได้รับจาก

คณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนจะนําข้อมูลทีได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนทีเหมาะสมทังในระยะสันและระยะยาวของกรรมการ

ผู้จัดการ ซึงรวมถึงผู้บริหารทุกสายงาน โดยค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี

2562 2563

จํานวน
(คน)

จํานวนเงิน
 (ล้านบาท)

จํานวน
(คน)

จํานวนเงิน 
(ล้านบาท)

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร

- เงินเดือน และค่าตอบแทน 5 11.3 5 11.9

- โบนัส 5 2.8 5 2.68

- เงินสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพ 5 0.3 5 0.36

รวม 14.4  15.03
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บริษัทมีนโยบายและกระบวนการการกํากับดูแลกิจการทีดี มีความโปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม โดยการปลูก

จิตสํานึก เรืองจริยธรรมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ จนกลายเปนวัฒนธรรมขององค์กร

 

เปาหมายระยะยาวขององค์กร

บริษัทมีเปาหมายทีจะเปนบริษัทรถเช่าทีได้รับการยอมรับจากลูกค้าองค์กร โดยมีมาตรฐานการให้บริการทีดีสุดใน

อุตสาหกรรม มีส่วนแบ่งการตลาดอย่างน้อย 15%  และมีระดับความพึงพอใจจากลูกค้าทีระดับไม่น้อยกว่า 90% จากผล

สํารวจความพึงพอใจทีจัดทําโดยแผนกลูกค้าสัมพันธใ์นแต่ละช่วงเวลา ซึงทําให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนืองและยังยืน 

 

7.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทได้มีการจัดทําคู่มือและนโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการทีดี เพือให้เปนแนวทางสําหรับคณะกรรมการ 

ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ เพือช่วยในการส่งเสริม และสนับสนุนให้

บริษัทฯ เปนบริษัททีมีประสิทธภิาพในการดําเนินธรุกิจ ตลอดจนมีการกํากับดูแลกิจการทีดี มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

มีความโปร่งใสในการดําเนินงาน และสนับสนุนให้มีการตรวจสอบทีเพียงพอเหมาะสม เพือช่วยสร้างความเชือมัน และ

ความมันใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกียวข้องทุกฝาย 

1.  ให้ความเปนธรรมต่อผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

2.  จัดโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหน้าทีความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้วอาจมีการ

แต่งตังคณะกรรมการคณะอืนได้ นอกจากนี ให้มีการกําหนด แยกบทบาทหน้าที และความรับผิดชอบระหว่าง

คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ อย่างชัดเจน 

3.  ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และให้ความสําคัญต่อการเปดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนและเพียงพอในเวลาที

เหมาะสม 

4.  ดําเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิงในด้านความเสียง ให้มีการประเมิน วางกลยุทธแ์ก้ไข และ

ติดตามบริหารความเสียงอย่างเหมาะสมและสมาเสมอ 

5.  สร้างสํานึกในการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องชอบธรรมให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงการส่งเสริมการปฎิบัติหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและ

พนักงานให้เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ตามทีคณะกรรมการกําหนด จึงจัดให้มีช่องทางการสือสารนโยบาย

การกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ทราบอย่างสมาเสมอ ผ่านหลายช่องทาง 

ดังนี

 

1. คู่มือจรรยาบรรณทางธรุกิจ

2. คู่มือนโยบายการกํากับดูแลกิจการ

3. เว็บไซต์ของบริษัท ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์

4. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
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หมวดที 1 :  สทิธขิองผูถื้อหุน้

บริษัทได้จัดให้มีการเปดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยทัวกันโดยไม่

คํานึงถึงว่าเปนผู้ถือหุ้นอยู่จํานวนเท่าใด ทังผู้ถือหุ้นทีเปนบุคคล นิติบุคคล รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ทังทีเปนสัญชาติ

ไทย และต่างประเทศ โดยทุกครังทีมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัดอย่าง

เคร่งครัด 

(ก) บริษัทมีการให้ข้อมูลเกียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบให้แก่ผู้

ถือหุ้นเปนการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา (อย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม) ซึงในหนังสือนัดประชุมดังกล่าว

จะแจ้งรายละเอียด อันประกอบด้วย วัน เวลา สถานที และระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทีสําคัญเพือ

ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ รวมไปถึงการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น เปนต้น นอกจากนี บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว

ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเปนการล่วงหน้าก่อนทีจะจัดส่งเอกสารไปยังผู้ถือหุ้น

(ข) ประธานในทีประชุมจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เหมาะสม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

โดยในระหว่างการประชุม ประธานได้เปดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามต่อทีประชุมในเรืองทีเกียวข้องกับ

บริษัทอย่างเต็มที 

(ค) ประธานกรรมการ รวมทังกรรมการทุกคน จะเข้าร่วมประชุมและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีเหตุ

สุดวิสัยจนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

 

หมวดที 2 :  การปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกัน

บริษัทได้คํานึงถึงสิทธิขอผู้ถือหุ้นถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะถือหุ้นไม่เท่ากัน มีสิทธิในการออกเสียงไม่เท่ากัน แต่

บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีหลักปฏิบัติดังนี

(ก) ผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัท ผ่านช่องทางเว็บไซต์ รวมถึงสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล 

รวมถึงข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านทางอีเมล์ (Email) และทางโทรศัพท์

(ข) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อืนมาประชุม และลงมติในทีประชุมแทนผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะทีถูกต้องตาม

กฎหมาย และมีหนังสือรับมอบฉันทะทีถูกต้องมีสิทธทีิจะเข้าประชุม และลงมติเช่นเดียวกันกับผู้ถือหุ้นทุกประการ

(ค) บริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัทอย่างน้อยครึงหนึงของกรรมการทังหมดเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึงจะต้องมี

กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึงคนเข้าร่วมประชุม โดยจะแจ้งให้ผู้ตรวจสอบบัญชี (ภายนอก) และทีปรึกษาต่างๆ เข้า

ร่วมประชุมด้วย และจะกําหนดสถานทีและเวลาทีประชุมให้เหมาะสมและสะดวกในการทีผู้ถือหุ้นจะเข้าร่วมประชุม 

หมวดที 3 :  บทบาทของผูมี้สว่นได้เสยี

บริษัทจะดูแลให้มีความเท่าเทียมกันในสิทธขิองผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มไม่ว่าจะเปนพนักงาน ผู้บริหาร   ผู้ถือหุ้น คู่

ค้า เจ้าหนี ลูกหนี คู่แข่ง หน่วยงานทังภาครัฐและเอกชน สภาพแวดล้อม ชุมชนต่างๆ เนืองจากความสําคัญของการร่วมมือ

กันระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียเหล่านีจะสร้างความมันคง สร้างงาน และสร้างกิจการให้บริษัทมีฐานะการเงินทีมันคง 

ดังนันนอกจากคณะกรรมการจะมีภาระหน้าทีและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว คณะกรรมการยังต้อง

ตระหนักถึงการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านีได้รับการปฏิบัติทีดี โดยปฏิบัติตามทีกฎหมายกําหนดและดูแลให้ความมันใจว่า

สิทธดัิงกล่าวได้รับความคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีอย่างเท่าเทียมกัน
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ถือหุน้

บริษัทมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนทีเหมาะสมโดยดําเนินการให้มีผลประกอบการทีดีอย่างสมาเสมอ และมี

การพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนือง พร้อมทังมีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสม และเพียงพอทีจะปกปองผลประโยชน์ของ

บริษัทและผู้ถือหุ้น 

ลกูค้า

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของลูกค้า จึงมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยการนําเสนอบริการทีมี

คุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากทีสุด รวมถึงการให้ข้อมูลทีถูกต้อง ครบถ้วนในเงือนไขต่าง ๆ ของ

การให้บริการของบริษัทฯ เพือให้ลูกค้ามีความเข้าใจ และเกิดความเชือมันในการดําเนินงานของบริษัท และยังรวมถึงการรับ

ฟงข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของลูกค้า เพือนํามาพัฒนา และปรับปรุงการให้บริการทีเหมาะสมเพือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของ

ลูกค้า

โครงการ จํานวนครงั จํานวนผู้เข้ารว่มโครงการ 

ทดสอบสมรรถนะรถยนต์ By KCAR 1 17 บรษัิท

KCAR แบ่งปนความสุขสู่น้องๆ 1 6 บรษัิท

กิจกรรมพ่นฆ่าเชือ Covid-19 520 บรษัิท

ระหว่างป 2563 บริษัทฯ มีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับลูกค้าดังนี
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พนกังาน

บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกบุคลากรทีมาเข้าร่วมในการทํางานโดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถและ

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และบริษัทได้ดูแลพนักงานด้วยความเปนธรรมและให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที

และตําแหน่งงาน ในระดับทีไม่ตากว่าผลตอบแทนในตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน รวมถึงมุ่งพัฒนาความรู้

ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนือง 

พร้อมทังส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้าและมันคงในอาชีพ ตลอดจนให้ความสําคัญกับสุขภาพ

พนักงาน โดยจัดให้มีสวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ต่าง ๆ เช่น

• กองทุนสํารองเลียงชีพ เพือส่งเสริมให้พนักงานออมเงินและเปนหลักประกันทางการเงินให้พนักงานในยามทีเกษียณ

• เครืองแบบพนักงาน บริษัทมีชุดฟอร์มให้กับพนักงานทุกป รวมถึงรองเท้า SAFETY เพือความปลอดภัยสําหรับ

พนักงานทีทํางานในส่วนของการบํารุงรักษารถยนต์

• การตรวจสุขภาพประจําป บริษัทฯ มีความประสงค์ให้พนักงานทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยทีแข็งแรงอุดมสมบูรณ์ 

จึงจัดสุขภาพประจําป ปละ 1 ครัง เพือเฝาระวังติดตาม และ ส่งเสริมการดูแลสุชภาพของพนักงาน

• หน้าต่างเรียนรู้ บริษัทได้จัดให้มีส่วนของการพัฒนา และเรียนรู้ภายในองค์กร เช่นมุมบอร์ดสําหรับแจ้งข้อมูลข่าวสาร

ทีเปนประโยชน์ ทังในส่วนของแวดวงธรุกิจ ภาษี ประกันสังคม หรือ กฎหมายอืนๆ ทีเกียวข้องเปนต้น

• ห้องพักทานอาหารสําหรับพนักงาน จัดห้องรับประทานอาหารให้พนักงานได้รับประทานอาหารและพักผ่อนใน

ช่วงเวลาพัก 

• พัฒนาความรู้ และทักษะทีเกียวข้อง บริษัทฯ ได้มีการจัดการอบรมภายในโดยผู้บริหารเพือพัฒนาความรู้ให้กับ

พนักงานทุกระดับ ในหัวข้อต่าง ๆ เพือให้พนักงานได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนือง รวมถึงการส่งพนักงานไปอบรมกับ

สถาบันภายนอก หรือการเชิญวิทยากรทีมีความรู้เข้ามาให้การอบรมแก่พนักงานในบริษัทฯ รวมทังการแลกเปลียน

ความรู้ของพนักงานในแต่ละส่วนงาน
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ระหว่างป 2563 บริษัทได้ส่งพนักงาน รวมถึงผู้จัดการ และผู้บริหารเข้าร่วมอบรมกับสถาบันต่าง ๆ เพือเปนการ

พัฒนาความรู้ ความสามารถ  เช่น อบรมความรู้ทางด้านบัญชีและภาษี อบรมความรู้ด้านเทคนิคเพือยกระดับฝมือช่าง กับ

ศูนย์ฝกอบรมนิสสัน มอเตอร์ประเทศไทย ผู้บริหาร เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย เปนต้น

สถิติการฝกอบรม 2562 2563

จํานวนคน 225 138

จํานวนชัวโมง 1,350 828

ข้อมลูการฝกอบรม 

จํานวนวันลาหยุดงานโดยเฉลียของพนักงาน(วัน) 2562 2563

จํานวนวันลาปวยเฉลียต่อพนักงาน (วัน/คน) 2.98 2.11

จํานวนวันลาหยุดจากการบาดเจ็บและเจ็บปวยจากการทํางาน (วัน/คน) 0.01 0.0

สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน (ครงั) 1 0

ข้อมลูด้านสุขภาพและความปลอดภัย 

ผูบ้รหิาร

บริษัททราบถึงความสําคัญของผู้บริหารซึงเปนปจจัยหนึงสู่ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ จึงได้มีการจัดทําโครงสร้าง

ค่าตอบแทนรวมถึงมีสวัสดิการต่างๆ ของผู้บริหารอย่างเหมาะสม และเปนไปตามเกณฑ์มาตรฐานโครงสร้างค่าตอบแทน

ในอุตสาหกรรม 

เจ้าหนแีละคู่ค้า

บริษัทยึดมันในการดําเนินธุรกิจกับเจ้าหนีและคู่ค้าทุกประเภทอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม โดยปฏิบัติตามธรรมเนียม

การค้า รวมถึงข้อกําหนดและเงือนไขต่าง ๆ ทีได้ตกลงร่วมกันรวมถึงการปฏิบัติตามทีกฎหมายกําหนด ไม่ใช้วิธีการทีไม่

สุจริต หรือมีเจตนาปกปดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันอาจทําให้เจ้าหนีเกิดความเสียหาย

คู่แขง่ทางการค้า

บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเปนธรรม และไม่ดําเนินธุรกิจทีนํามาซึงการผิดจริยธรรม หรือผิดจรรยาบรรณ

ทางการค้าต่อคู่แข่ง โดยบริษัทฯ จะยึดหลักปฏิบัติตามธรรมเนียมการค้า รวมถึงข้อกําหนดและเงือนไขต่าง ๆ ทีได้ตกลง

ร่วมกัน รวมถึงการปฏิบัติตามทีกฎหมายกําหนด
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ความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสงิแวดลอ้ม

บริษัทจะดําเนินธรุกิจโดยคํานึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิงแวดล้อม รวมถึงการให้ความร่วมมือ ดูแล และให้

ความใส่ใจต่อชุมชม สังคม และสิงแวดล้อมโดยรวม รวมทังมุ่งมันปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบวิธทีีเกียวข้อง ซึงสามารถ

Download ข้อมูลได้ที www.krungthai.co.th ในส่วนของรายงานประจําปและรายงานการพัฒนาอย่างยังยืน

นโยบายการไมล่ะเมดิทรพัยส์นิทางปญญา

บริษัทรับรู้และตระหนักถึงความเปนเจ้าของและสิทธิอันชอบธรรมในทรัพย์สินทางปญญาของบุคคลอืน ดังนัน ใน

การดําเนินธุรกิจใด ๆ ของบริษัท ทีจะต้องมีส่วนเกียวข้องกับทรัพย์สินทางปญญาของบุคคลอืน ไม่ว่าจะโดยการทําซา 

ดัดแปลง หรือเผยแพร่ใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของหรือผู้มีสิทธใินทรัพย์สินทางปญญาของบุคคลอืนก่อน
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หมวดที 4 : การเปดเผยข้อมลูและความโปร่งใส

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีการเปดเผยข้อมูลทีถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา รวมทังสามารถตรวจสอบได้ 

เพือให้ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ทีเกียวข้องสามารถตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้ คณะกรรมการบริษัท มีหน้าทีใน

การเปดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ทังในรูปของข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทีไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เพือใหผู้้ถือ

หุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันตามทีกฎหมาย และหน่วยงานราชการทีเกียวข้องกําหนด 

บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อการเปดเผยข้อมูลทีมีความโปร่งใสและทัวถึง ทังในส่วนการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ตลอดจนข้อมูลสําคัญทีมีผลต่อราคาหลักทรัพยข์องบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทางระบบ ระบบ 

SetLink ของตลาดหลักทรัพยฯ์ และสอืต่างๆ เพือให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ทีเกียวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่าง

ครบถ้วน อีกทังบริษัทฯยังได้เผยแพร่ข้อมูลธรุกิจของบริษัทฯผ่านทางเว็บไซด์ www.krungthai.co.th เพือให้ผู้ทีสนใจได้

เข้ามาดูข้อมูลทัวไป และหากสนใจสอบถามข้อมูลเพิมเติมสามารถติดต่อบริษัทฯได้ทีโทรศัพท์หมายเลข 02-291-8888

ในป 2563 บริษัทฯได้มีการนําเสนอข้อมูลและให้การต้อนรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์เพือรับทราบผล

ประกอบการทางระบบออนไลน์ 7 ครัง อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid 19 ทางบริษัทได้ปฏิบัติตาม

และให้ความร่วมมือกับนโยบายภาครัฐ  จึงไม่ได้มีการจัดพานักลงทุนและนักวิเคราะห์เยียมชมกิจการ หากสถานการณ์

ดังกล่าวดีขึนจะมีการจัดพามาเยียมชมอีกครังหนึง

การเปดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินทีสําคัญ ได้แก่

1) งบการเงินประจําป และงบการเงินรายไตรมาส ซึงผ่านการตรวจสอบ หรือสอบทานแล้วแต่กรณี เพือรับรองความ

ถูกต้องจากผู้สอบบัญชี และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตระหนักถึงความ

รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ทีมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เปนจริง และสมเหตุสมผล 

2) การเปดเผยรายชอืและประวัติกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทังผู้บริหาร

3) การเปดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร

4) การเปดเผยการถือหุ้นของบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร

5) การเปดเผยรายการทีมีความขัดแย้งของผลประโยชน์

6) การเปดเผยบทบาทและหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปทีผ่านมา เช่น จํานวน

ครังการเข้าร่วมประชุม
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หมวดที 5 :  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีบทบาทหน้าทีทีสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพือประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมี

ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าทีต่อผู้ถือหุ้น รวมทังต้องมีภาวะผู้นํา และสามารถควบคุมการปฏิบัติหน้าทีของฝาย

บริหารได้อย่างมีประสิทธภิาพ และประสิทธผิล

การแบ่งแยกบทบาทและหน้าทีระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝายจัดการบริษัทอย่างชัดเจน

โดยกรรมการบริษัททําหน้าทีในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของฝายจัดการบริษัทในระดับนโยบาย  

ขณะทีฝายจัดการบริษัท ทําหน้าทีบริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เปนไปตามนโยบายทีกําหนด ดังนัน ประธานกรรมการ และ 

กรรมการผู้จัดการ จึงเปนบุคคลคนละคนกัน โดยทังสองตําแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท เพือให้ได้

บุคคลทีมีความเหมาะสมทีสุด นอกจากนี คณะกรรมการบริษัทยังเปนผู้กําหนดแผนการสืบทอดตําแหน่งของผู้บริหาร

ระดับสูง และมีการทบทวนแผนดังกล่าวเปนประจําทุกป โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการทีไม่เปนผู้บริหารโดย

ไม่มีฝายจัดการเข้าประชุมในวาระดังกล่าว

ประธานกรรมการไม่ได้เปนกรรมการทีเปนผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท 

สําหรับฝายจัดการบริษัทได้รับมอบหมายอํานาจหน้าทีให้ดําเนินงานภายใต้นโยบายต่าง ๆ ทีกําหนดไว้ รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตทีคณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจําป

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 12 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระไม่ตากว่ากึง

หนึงของ คณะกรรมการทีมีอยู่

2.  กรรมการแต่ละท่านต้องเปนผู้ทีมีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานของบริษัทฯ ควรประกอบไปด้วยผู้ทีมี

ความรู้ใน ด้านธุรกิจของรถยนต์ให้เช่าเพือการดําเนินงาน  อย่างน้อย 2 ท่าน ความรู้ทางด้านบัญชี และการเงิน  อย่าง

น้อย 1 ท่าน  และมีความรู้ในด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 ท่าน

3. กรรมการแต่ละท่านต้องเปนผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และไม่

มีลักษณะ ทีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจะได้รับความไว้วางใจในการบริหารจัดการในกิจการทีมีมหาชนเปนผู้ถือ

หุ้น ตาม กฎหมายและประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. บริษัทฯ ได้มีการเปดเผยประวัติของกรรมการทุกรายในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําป (56-1)  รายงาน

ประจําป (56-2) รวมถึงการเปดเผยบนเว็บไซด์ของบริษัท
 

อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท

ตามทีกล่าวไว้แล้วในหัวข้อ อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท  มีทังหมด 8 ข้อ
 

อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ  แต่งตังขึนจากคณะกรรมการของบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน โดยอย่างน้อย     1 ใน 3 ท่าน

ต้องเปนผู้มีความรู้ความสามารถในด้านของบัญชี และการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกียวกับความ

เปนอิสระตามประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรืองคุณสมบัติ และขอบเขตการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีในการตรวจสอบ และกํากับดูแลในการ

ดําเนินงานของบริษัท ดูแลรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการ

พิจารณาการบริหารความเสียงของบริษัท
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อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามทีกล่าวไว้แล้ว ในหัวข้อ อํานาจหน้าทีของ คณะกรรมการตรวจสอบ 

มีทังหมด 7 ข้อ

อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

ตามทีกล่าวไว้แล้วในหัวข้อ อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีทังหมด 3 ข้อ

อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

ตามทีกล่าวไว้แล้วในหัวข้อ อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ มีทังหมด 4 ข้อ

อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริหารความเสยีง 

ตามทีกล่าวไว้แล้วในหัวข้อ อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีทังหมด 4 ข้อ 

 

อํานาจหน้าทีของคณะผูบ้ริหาร 

ตามทีกล่าวไว้แล้วในหัวข้อ อํานาจหน้าทีของคณะผู้บริหารมีทังหมด 8 ข้อ 

นโยบายการดํารงตําแหน่งในสถาบันภายนอกของกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารระดับสงู

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายการกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนทีกรรมการบริษัทจะไปดํารงตําแหน่ง

กรรมการ เพือให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการทีกรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสําหรับการปฏิบัติหน้าทีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดเปนนโยบายให้กรรมการบริษัทดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่

เกิน 5 บริษัท ซึงคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายนีอย่างเคร่งครัด ไม่มีกรรมการคนใดดํารงตําแหน่งในบริษัทจด

ทะเบียนเกิน 5 บริษัท  นอกจากนี ในกรณีกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงจะเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัท

อืน มีนโยบายและแนวปฏิบัติโดยให้เสนอเรืองการดํารงตําแหน่งในบริษัทอืนเพือให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ 

และเปนองค์กรภาคเอกชน ทีจัดตังขึนเพือการค้าและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัทและไม่ใช้เวลาอันจะเปนผลเสียหาย

แก่บริษัท
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การประเมนิผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าทีของกรรมการอย่างน้อยปละ 1 ครัง 

โดยแบ่งเปนผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทังคณะ (As a Whole) ผลประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง

(Self-Assessment) โดยการประเมินนัน คณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และหาข้อสรุปเพือกําหนดมาตรการในการ

ปรับปรุงประสิทธภิาพทํางานของคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

สําหรับกระบวนการในการประเมินผลนัน คณะกรรมการกํากับและดูแลกิจการและคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาทัง

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทังคณะ 

• การประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

และแบบสอบถามความต้องการทราบข้อมูลเพือเพิมพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าทีของกรรมการ 

ก่อนทีจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณา 

เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการบริษัททุกคนเพือประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทีตนดํารงตําแหน่ง หลังจากนัน เลขนุการบริษัทจะสรุปผลและนําเสนอผล

ประเมินต่อคณะกรรมการกํากับและดูแลกิจการและคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการ

บริษัทเพือทราบก่อนนําส่งผลการเมินให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการชุดย่อยต่อไป 

ทังนี ในป 2563 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยนัน สรุปได้ดังนี

คณะกรรมการ/

คณะกรรมการชุดย่อย

ผลประเมินการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการทังคณะ

(As a Whole)

(รอ้ยละ)

ผลประเมินการปฏิบัติงาน 

ของตนเอง

(Self-Assessment)

(รอ้ยละ)

 1.คณะกรรมการบรษัิท 90 90

 2.คณะกรรมการตรวจสอบ 91 89

 3.คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 91 91

 4.คณะกรรมการกํากับและดูแลกิจการ 91 91

 5.คณะกรรมการบรหิารความเสียง 89 89

การประเมนิผลกรรมการผูจั้ดการและผูบ้ริหารระดับสงู

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเปนผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ

กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานทางธรุกิจของบริษัท 

การดําเนินงานตามนโยบายทีได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 

โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะนําข้อมูลทีได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ

และผู้บริหารระดับสูง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยพจิารณาจากข้อมูลทังปปจจุบันและเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังใน

ปจจัยต่างๆ ดังนี

1. เปรียบเทียบผลประกอบการของธรุกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

2. ความสามารถในการพัฒนาธรุกิจและการปรับปรุงประสิทธภิาพการดําเนินงานให้ดีขึนในแต่ละป
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การพฒันาความรู้ใหกั้บกรรมการ

คณะกรรมการมีการส่งเสริมให้มีการฝกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ทีเกียวข้องในระบบการกํากับดูแลกิจการของ

บริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ เปนต้น โดยได้เข้าร่วมการอบรมกับตลาดหลักทรัพย์ , 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย , สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพือการ

บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ซึงในระหว่างป มีบุคคลทีเกียวข้องใน

ระบบการกํากับดูแลกิจการได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา ดังนี 

ลําดับ ผู้เข้าอบรม หัวข้อทีเข้าอบรม

1 นายชัยวัฒน ์ อัศวินทรางกูร  IAASB’s work plan and value of the audit to the users of financial statements

 แนวทางการปรบัปรุง NPAE “การศึกษาผลกระทบต่อนักบัญชีและสาธารณะ” 

 TFRS16

 ความรบัผดิชอบของนักบัญชแีละผูส้อบบัญชต่ีอ พรบ.ปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน 

 การเขียนรายงานของผูส้อบบัญชกีิจการ NPAES

 การตรวจสอบกิจการ NPAES

 TFRS9 การตังสํารองหนีสญูแบบ Simplified Approach

 Fraud risk and  control in the new normal age

 การวิเคราะหเ์จาะลึกข้อมลูและการประยุกต์ในการบัญชีนติิวิทยา 

 TFRSs กลุ่มเครอืงมอืทางการเงนิ 

 การรบัรู ้TFRS15 กับหลักประมวลรษัฎากร 

 Discussion paper- Business combination, disclosures, goodwill and 

impairment 

 ISQM 

 การเสวนาการปรบัตัวทางธรุกิจหลังวิกฤตโควิด  

 TSA540 : Accounting estimate 

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ”กองทุน-ก้าวไกล ยังยืน”. 

2 นายพชิิต  จันทรเสรกีุล  หลักสูตรการบรหิารความมนัคงสําหรบัผูบ้รหิารระดับสูง (สวปอ.มส.SML รุน่ที 2) 

สมาคมวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรฯ 
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

เมือมีการเปลียนแปลงกรรมการ โดยกรรมการทีเข้ารับตําแหน่งใหม่เปนครังแรก บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศเพือ

เปนประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าทีของกรรมการใหม่ โดยมีการแนะนําลักษณะธุรกิจของบริษัท แนวทางการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทให้กรรมการใหม่รับทราบ พร้อมทังจัดหาหลักสูตรการอบรมทีเกียวข้องกับกรรมการ

 

ภาวะผูนํ้า

คณะกรรมการบริษัทวางนโยบาย กลยุทธ์และเปาหมาย ตลอดจนการจัดทํางบประมาณ เพือเพิมประสิทธิภาพใน

การทํางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ โดยทําหน้าทีติดตามผลการปฏิบัติงานของฝายบริหารให้เปนไปตามแผนงาน

ต่างๆ รวมทังการกําหนดและแยกบทบาท หน้าที และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 

ผู้บริหาร พนักงานและผู้เกียวข้อง นอกจากนียังต้องกําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเปนผู้ดูแล ฝายตรวจสอบภายใน 

การปฏิบัติงาน และประเมินผลการทํางาน ตลอดจนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ และดูแลให้มี

การบริหารความเสียงทีเหมาะสม เพือรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัทอย่างเต็มที

ความขัดแยง้ของผลประโยชน์

แม้ว่าบริษัทจะมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือผู้บริหาร ตลอดทังผู้ปฏิบัติงานฝายต่างๆ บางราย

เปนผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย แต่นโยบายในการบริหารงานของบริษัทต้องเน้นถึงประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเปนสําคัญ 

โดยเฉพาะการตัดสินใจในเรืองทีจะก่อให้เกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์ หรือการได้เปรียบเสียเปรียบในผลประโยชน์นัน 

บริษัทจะกําหนดให้กรรมการ กรรมการบริหารหรือผู้บริหารทีเปนผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองทีมีส่วน

เกียวข้องหรือมีส่วนได้เสีย เพือความเปนอิสระในการตัดสินใจ และจะเปดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบโดยทันทีเพือ

ความโปร่งใสในการทํางาน อีกทังจะนําข้อมูลทีจําเปนเปดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจําปและแบบ 56-1 อย่าง

สมาเสมอ สําหรับการดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทจะกําหนดให้คณะกรรมการบริหารรายงานการเปลียนแปลงการ

ถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และไม่ให้กรรมการบริหารหรือผู้ปฏิบัติงานทีได้รับทราบข้อมูลภายในเปดเผย

ข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลทีไม่มีหน้าทีทีเกียวข้อง และไม่ให้ซือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน 

ก่อนทีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

จริยธรรมธรุกิจ

บริษัทจัดทําข้อพึงปฏิบัติทีดีเกียวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้ปฏิบัติงาน

ฝายต่างๆ เพือให้ยึดถือเปนแนวปฏิบัติในการทํางานด้วยความซือสัตย์สุจริต และมีความเปนธรรม ซึงแนวทางดังกล่าวจะ

สือสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ ซึงบริษัทเชือว่าการให้ความสําคัญกับข้อพึงปฏิบัติ

ทีดีเหล่านีจะสามารถยกมาตรฐานการกํากับดูแลให้สูงขึน อีกทังส่งเสริมความเชือมันให้กับผู้ลงทุนในการจัดการของบริษัท 

สร้างความยุติธรรมและความน่าเชอืถือของตลาดทุน
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7.2  การกํากับดูแลทีเกียวข้อง

(1)  โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทมีคณะกรรมการทังสินจํานวน 6 ท่าน รายละเอียดเปนดังนี

รายชือ
ผู้บรหิาร

บรษัิทใหญ่/กรรมการ

ผู้บรหิาร

บรษัิทย่อย/กรรมการ

กรรมการ 

ตรวจสอบ

กรรมการ

ตรวจสอบอิสระ

1. นายพิเทพ จันทรเสรกีุล / /

2. นายพิชิต จันทรเสรกีุล / /

3. นายชัยวัฒน์  อัศวินทรางกูร / /

4. นายการุณ  เลาหรชัตนันท์ / /

5. นางภาฝน  จิตต์มิตรภาพ / /

6. ดร. เอกพงษ์  ตังศรสีงวน /

รวม 3 ท่าน 2 ท่าน 3 ท่าน 3 ท่าน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 คน ได้แก่ (1)นายชัยวัฒน์  อัศวินทรางกูร  (2)นายกา
รุณ เลาหรัชตนันท์  (3)นางภาฝน จิตต์มิตรภาพ ซึงมีจํานวนกึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมด ซึงบริษัทได้มี
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และข้อบังคับของ ตลท. เรือง จํานวนกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ กําหนดให้มีกรรมการอิสระให้เปน 1 ใน 3 ของกรรมการทังคณะ และต้องไม่ตากว่า 3 คน โดยบริษัท
ได้มีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน เปนไปตามกฎเกณฑ์ข้างต้น

(2)  การรวมหรือแยกตําแหนง่
ประธานกรรมการบริษัทจะไม่เปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ แต่เนืองจากทังสองท่านเปน

ตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันและเปนกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนัน ในการพิจารณาตัดสินใจในเรืองทีสําคัญ
ต่างๆ ต้องกําหนดให้ต้องผ่านการเห็นชอบของกรรมการจากทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มกรรมการตรวจสอบซึงถือ
ว่ามีความเปนอิสระจะต้องมีบทบาทในการให้ความเห็นแก่บริษัทเปนอย่างมากซึงจะทําให้เกิดการถ่วงดุลและ
การสอบทานการบริหารงานได้เปนอย่างดี

(3)  ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารระดับสงู
บริษัทกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ให้อยู่ในเกณฑ์เฉลียเมือเทียบกับ

อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคํานึงถึงหน้าทีและความรับผิดชอบทีกรรมการต้องรับผิดชอบ รวมทังสามารถทีจะ
ดูแลและรักษากรรมการทีมีคุณสมบัติทีต้องการไว้ได้  ส่วนผู้บริหารระดับสูงจะได้รับผลตอบแทนโดยพิจารณา
ค่าตอบแทนทีเหมาะสมทัง ในระยะสันและระยะยาว เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยดูจากข้อมูลทังปปจจุบัน
และเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังในปจจัยต่าง ๆ รวมทังผลประกอบการโดยรวมของบริษัทเปนสําคัญ การ
กําหนดค่าตอบแทนดังกล่าวจะพิจารณากลันกรองผ่านคณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน ทังนี
บริษัทกําหนดให้มีการเปดเผยนโยบายค่าตอบแทนและจํานวนค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ระดับสูงในรายงานประจําปตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
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(4)  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึงมีความรู้ความสามารถเปนทียอมรับ เปนผู้มีบทบาทสําคัญในการ

กําหนดวัตถุประสงค์และเปาหมายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการกําหนดกลยุทธ์ และนโยบายการ

ดําเนินงานทังระยะสันและระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสียงและภาพรวมขององค์กร 

รวมทังการทบทวนนโยบายและแผนงานสําคัญของบริษัทเปนประจําทุกป มีบทบาทสําในการจัดสรรทรัพยากรสําคัญ

ตามเปาหมาย ตลอดจนกํากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของ

ผู้บริหารระดับสูงให้เปนไปตามแผนทีวางไว้อย่างเปนอิสระ สําหรับบริษัทมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ คือ

• คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 6 คนแต่ไม่เกิน 8 คน ซึงแต่งตังและถอดถอนโดยที

ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึงหนึงต้องมีถินทีอยู่ในราชอาณาจักร

• คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัททีเปนอิสระไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการบริษัท

ทังหมด กรรมการบริษัททีเปนตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการบริษัททีมาจากคณะจัดการบริษัทฯ

(5)  การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสมาเสมออย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง โดยจะมีวาระการ

ประชุมพร้อมเอกสารประกอบส่งให้กรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพือให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาและ

ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ อีกทังมีเลขานุการบริษัททําหน้าทีดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทังบันทึก

รายงานการประชุมเปนลายลักษณ์อักษร โดยมีการจัดเก็บไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้

ทังนีในระหว่างป หากมีวาระทีจะมีการพิจารณาในเรืองของนโยบาย หรือประเด็นในเชิงธุรกิจ บริษัทฯ จะมีการ

เรียกประชุมกรรมการในระหว่างกาล ตามความเหมาะสม  

ในการประชุมแต่ละคราวประธานทีประชุม จะเปดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเปนอิสระ 

และมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในกรณีทีมีกรรมการท่านใดทีมีส่วนได้เสียใดๆ ใน

เรืองทีพิจารณา กรรมการจะแจ้งต่อทีประชุมเพือรับทราบ และจะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธอิอก

เสียงลงมติในเรืองนันๆ โดยจํานวนองค์ประชุมขันตา ณ ขณะทีคณะกรรมการจะลงมติในทีประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่

น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการทีไม่เปนผู้บริหารโดยไม่มีฝายจัดการเข้าร่วมประชุมทุกปและในกรณี

ทีมีความจําเปน เพืออภิปรายประเด็นและปญหาต่างๆ เกียวกับการจัดการทีสําคัญ เช่น การสรรหากรรมการ แผนการสืบ

ทอดผู้บริหารระดับสูง เปนต้น และเปดโอกาสให้กรรมการบริษัททีไม่เปนผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง

อิสระ ทังนีในป 2563 ได้จัดการประชุมโดยไม่มีฝายจัดการขึนเมือวันที 24 กุมภาพันธ ์2563

นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบ  สามารถประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการทีเปน

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพือเปดโอกาสให้อภิปรายประเด็นปญหาต่าง ๆ ทีเกียวเนืองกับธุรกิจของบริษัท และเรืองทีอยู่ใน

ความสนใจของกรรมการ มีการเชิญผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมเพือให้ข้อมูลและประเด็นสําคัญทีได้จากการตรวจสอบ

บัญชี โดยให้มีการรายงานให้ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
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โดยในป 2562 และในป 2563  บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการทังสิน  12  ครัง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วม

ประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี

รายชือคณะกรรมการ

ป 2562 ป 2563

จํานวนครงัประชุม

ในช่วงที

ดํารงตําแหน่ง

จํานวนครงัที

เข้ารว่มประชุม

จํานวนครงัประชุม

ในช่วงที

ดํารงตําแหน่ง

จํานวนครงัที

เข้ารว่มประชุม

1. นายพิเทพ  จันทรเสรกีุล 7 7 7 7

2. นายพิชิต  จันทรเสรกีุล 9 9 8 8

3. นายชัยวัฒน์  อัศวินทรางกูร 13 13 12 12

4. นายการุณ เลาหรชัตนันท์ 10 10 11 11

5. นางภาฝน  จิตต์มิตรภาพ 13 11 12 12

6. รศ. ดร. พสุ เดชะรนิทร*์ 4 4 - -

7. ดร.เอกพงษ์ ตังศรสีงวน 4 4 7 7

(6)  คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตังคณะอนุกรรมการเพือช่วยการกํากับดูแลกิจการของบริษัทโดยมีการแต่งตัง

คณะกรรมการตรวจสอบคณะหนึง มีวาระการดํารงตําแหน่งตามระเบียบทีคณะกรรมการบริษัทกําหนดซึงไม่เกินคราวละ 

3 ป กรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระทีไม่เปนผู้บริหารอย่างน้อยจํานวน 3 ท่าน 

(7)  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพือทําหน้าทีสอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการ

ทีสําคัญอย่างสมาเสมอ เพือให้มีความมันใจว่าบริษัทมีระบบทีมีประสิทธผิล ซึงจะส่งเสริมความน่าเชือถือให้กับงบการเงิน 

ทังนีกําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอีกชันหนึง ซึง

ครอบคลุมทังการดําเนินงาน และการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน  (Compliance Control) การจัดการความเสียงและการให้

ความสําคัญต่อรายการผิดปกติทังหลาย

ในป 2563 บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท เจอาร์ บิสสิเนส แอดไวซอรี จํากัด เพือทําหน้าทีสอบทานการควบคุมภายใน

ของบริษัทฯ ซึงมี นางสาววนิดา  กาญจนสนัติศักดิ ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตเลขที 527 ได้รับการแต่งตังจาก บริษัทฯ 

ให้ปฏิบัติหน้าทีเปนหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

วุฒกิารศึกษา

 ปริญญาตรีบริหารธรุกิจบัณฑิต      (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง

 ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการทัวไป) มหาวิทยาลัยรามคําแหง

* หมายเหตุ ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัท เมอื วันที 25 เมษายน 2562  รศ. ดร. พสุ  เดชะรนิทร์ ได้ยืนลาออกจากตําแหนง่ โดยมีผลสินสุด 

วันที 30 เมษายน 2562 
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ประสบการณทํ์างาน
• ด้านการตรวจสอบภายใน  ระยะเวลา 14  ป 

ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในเพือหาความเสียงของธุรกิจและวางแผนการตรวจสอบของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง บริการขนส่ง ธรุกิจการพิมพ์ อุตสาหกรรมการผลิต

 
• ด้านการบัญชี  ระยะเวลา 20 ป

- งานวางแผนภาษีต่างๆของธรุกิจอุตสาหกรรมผลิต อุตสาหกรรมก่อสร้าง  ธรุกิจบริการต่าง ๆ   
- งานปรับปรุงและออกแบบระบบงานด้านบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม ต้นทุนงานสังทํา ระบบงานจัดซือ และระบบ

บัญชีสินค้า
- วิเคราะห์แผนงานของระบบงานต้นทุนมาตรฐานและต้นทุนทีเกิดขึนจริง
- วิเคราะห์แผนงาน การจัดทํางบประมาณและประมาณการกระแสเงินสดรับ-จ่าย
- ประสบการณ์ในการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี ข้อมูลทางการเงิน 

• การฝกอบรม
- วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต CPIAT 527
- วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายใน CAC-SME -IOD
- หลักสูตร CFO รุ่น 8 ของสภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรผู้จัดการยุคใหม่รุ่น 11 ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Anti-Corrupption : The Practical Guide(ACPG) รุ่นที17/2015
- หลักสูตร CPIAT รุ่น 43

(8)  รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเปนผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินทีปรากฏในรายงาน

ประจําป (56-2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจําป (56-1) โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทําขึนตามมาตรฐานการบัญชีที
กฎหมายกําหนดตาม พรบ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที
มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยได้มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีทีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมาเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวังรวมทังมีการเปดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

(9)  ความสมัพนัธกั์บผูล้งทุน
 คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสําคัญของการเปดเผยข้อมูลทังทางด้านการเงินและทีไม่ใช่การเงิน ดังนัน บริษัท
จึงมีนโยบายทีจะเปดเผยข้อมูลทีมีความถูกต้องครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส ตามมาตรฐานและเกณฑ์ทีกําหนดโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเสนอให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดจนผู้ลงทุนและผู้ทีเกียวข้องให้ได้รับทราบอย่างเท่าเทียม
กัน ปจจุบันการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนอยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างแผนกบัญชีกับฝายบริหาร เพือทําให้นักลงทุน
และผู้ทีได้รับข่าวสารมีความเข้าใจในบริษัทได้อย่างถูกต้อง ซึงจะทําให้บริษัทได้รับการยอมรับและสนใจทีจะเข้ามาลงทุน 
อีกทังยังทําให้บริษัทได้รับมุมมองจากสาธารณชนทีดีต่อบริษัท ซึงเปนส่วนหนึงในการวางเปาหมายและกลยุทธข์องบริษัท 

(10)  การเปดเผยข้อมลูและความโปร่งใส
บริษัทให้ความสําคัญต่อการเปดเผยข้อมูลทีมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทัวถึง ทังในรูปของรายงานข้อมูล

ทางการเงิน และข้อมูลทัวไป ตลอดจนข้อมูลสําคัญทีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เปดเผยข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องทางสือสารต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจําป  
56-1 รายงานประจําปของบริษัท เปนต้น เพือให้ผู้ลงทุนและผู้ทีเกียวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างทัวถึง
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การปองกันการนําข้อมูลภายในไปใชป้ระโยชน์ของผูบ้ริหาร

บริษัทมีนโยบายและวิธีการกํากับดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมูลภายในของบริษัท ซึงยังไม่เปดเผยต่อ

สาธารณชนไปใช้เพือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทังการซือขายหลักทรัพย์ ดังนี

1) ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทังผู้บริหารฝายต่างๆ เกียวกับหน้าทีทีต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน  

คู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม มาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2) บริษัทกําหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

และจัดส่งสําเนารายงานนีให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันทีส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์

และ ตลาดหลักทรัพย์

3) บริษัทจะดําเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารทีได้รับทราบข้อมูลภายในทีเปน

สาระสําคัญ ซึงมีผลต่อการเปลียนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 

เดือน ก่อนทีงบการเงินหรือข้อมูลภายในนันจะเปดเผยต่อสาธารณชนและห้ามไม่ให้เปดเผยข้อมูลทีเปน

สาระสําคัญนันต่อบุคคลอืน

 

บริษัทกําหนดบทลงโทษหนักเบาตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี อย่างไรก็ตามบริษัทจะใช้บทลงโทษ

สูงสุดหากพบว่าผู้บริหารหรือบุคคลทีเกียวข้องใดๆ ได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติทีส่อไปในทางทีจะทําให้บริษัท

หรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสอืมเสียและเสียหาย โดยบทลงโทษสูงสุด คือ การให้ออกจากบริษัท 

 

จรรยาบรรณในการดําเนินธรุกิจ 

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ทีจะดําเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฎิบัติตามกฎหมาย 

ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม  โดยยึดหลักความซือสัตย์  ความยุติธรรม โปร่งใสเปนสําคัญมา

โดยตลอด  และมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ทีดีแก่ผู้ถือหุ้น  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม  เพือเปนแนวทางปฏิบัติทีดี  

บริษัทฯ จึงได้กําหนดจรรณยาบรรณเพือให้ผู้บริหาร และพนักงานพึงปฏิบัติ  อันส่งผลให้เกิดภาพพจน์ทีดีต่อบริษัทฯ และ

ได้รับความเชือมันจากสังคม โดยมีแนวทางการดําเนินธรุกิจ ดังนี

• บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ดําเนินธุรกิจกับผู้ดําเนินธุรกิจทีผิดกฎหมาย ตลอดจน

ส่งเสริมให้ พนักงานยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย

• บริษัทฯ บริหารงานด้วยความซือตรง รวมทังการบันทึกบัญชีทีถูกต้อง การเสนอและใช้งบประมาณอย่าง

ชัดเจนและ ประหยัด รวมถึงการประเมินโครงการลงทุนต่างๆ อย่างซือตรง ถูกต้อง โปร่งใส และมีหลักการ

• บริษัทฯ เชือมันว่าการดําเนินธุรกิจทียังยืน ต้องมีความซือตรง  มีจริยธรรมและคุณธรรมเปนแนวทางในการ

ดําเนินงาน

• เคารพและสนับสนุนกิจกรรม/ธรุกรรม ทีถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมขององค์กร
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7.3 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนั

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี  โดยยดึมันในการดําเนินธรุกิจด้วยความซือสัตย์ 

สุจริต โปร่งใสเปนธรรม  รับผิดชอบและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานทีเกียวข้อง บริษัทฯ จึง

ได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เพือแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมันในการ

ต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

เพือให้มันใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกําหนดในการดําเนินการที

เหมาะสม เพือปองกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธรุกิจของบริษัทฯ และเพือปองกันความเสียงด้านการทุจริต

คอร์รัปชัน บริษัทฯ จึงได้จัดทํา “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เปนลายลักษณ์อักษร  เพือเปนแนวทางการปฏิบัติทีชัดเจนใน

การดําเนินธรุกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยังยืน

ทังนี ในรายงานฉบับนี จะกล่าวถึง “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ในบางส่วน และได้เปดเผย “นโยบาย

ต่อต้านคอร์รัปชัน” ฉบับเต็ม ไว้บน website ของบริษัท  www.krungthai.co.th

7.3.1 คํานิยาม

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คํามัน 

เรียกร้อง หรือรับ ซึงเงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อืนใดซึงไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าทีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน

เอกชน หรือผู้มีหน้าทีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพือให้บุคคลดังกล่าวกระทําหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที อันเปน

การให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึงธรุกิจ หรือแนะนําธุรกิจใหกั้บบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพือให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึงผลประโยชน์อืน

ใดทีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เปนกรณีทีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิน 

หรือจารีตทางการค้า ให้กระทําได้ 
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7.3.2 หน้าทีความรับผดิชอบ

1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าทีและรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย และกํากับดูแลให้มีระบบทีสนับสนุนการ

ต่อต้านคอร์รัปชันทีมีประสิทธิภาพ เพือให้มันใจว่าฝายบริหารได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน 

และปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองค์กร

2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีและรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบ

ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสียงให้มันใจว่าเปนไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม 

เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธภิาพ

3) กรรมการผู้จัดการ คณะจัดการ และผู้บริหาร มีหน้าทีและรับผิดชอบในการกําหนดให้มีระบบ ส่งเสริมและ

สนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพือสือสารไปยังพนักงานและผู้เกียวข้อง รวมทัง ทบทวนให้มีความเหมาะสม 

สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ทีเปลียนแปลงไป ได้แก่ สภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกําหนดของกฎหมายต่างๆ 

เปนต้น

4) เจ้าหน้าทีตรวจสอบภายใน มีหน้าทีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเปนไป

อย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกําหนดของหน่วยงาน

กํากับดูแล เพือให้มันใจว่ามีระบบควบคุมทีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสียงด้านคอร์รัปชันทีอาจเกิดขึน และ

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

5) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าทีให้เปนไปตามแนวทางทีกําหนดไว้ในนโยบายฉบับนี และใน

กรณีทีพบเห็นการกระทําอันเปนทีฝาฝนนโยบายฉบับนีจะต้องรีบรายงานต่อผู้บังคับ บัญชา หรือผ่านช่องทางการ

รายงานทีกําหนดไว้ตามนโยบายฉบับนี

7.3.3 แนวทางการปฏิบัติเพอืปองกันและต่อต้านการคอร์รัปชนั

บททัวไป

1) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและ

จรรยาบรรณ โดยต้องไม่เข้าไปเกียวข้องกับเรืองคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2) พนักงาน ไม่พึงละเลย หรือเพิกเฉย เมือพบเห็นการกระทําทีเข้าข่ายคอร์รัปชันทีเกียวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้ง

ให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลทีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือ

ข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลทีกําหนดให้ทําหน้าทีรับผิดชอบเกียวกับการติดตามการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ ผ่านช่องทางต่างๆทีกําหนดไว้

3) บริษัทฯ จะให้ความเปนธรรมและคุ้มครองพนักงานทีปฏิเสธหรือแจ้งเรืองคอร์รัปชันทีเกียวข้องกับบริษัท โดย

ใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ทีให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน

4) บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในทีเหมาะสม สมาเสมอเพือปองกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติทีไม่เหมาะสม 

โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซือ

5) ผู้ทีกระทําคอร์รัปชัน เปนการกระทําผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึงจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตาม

ระเบียบ ทีบริษัทฯ กําหนดไว้ นอกจากนี อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานันผิดต่อกฎหมาย

6) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทําความเข้าใจกับบุคคลอืนทีต้องปฏิบัติหน้าที

ทีเกียวข้องกับทางบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ  ในเรืองทีต้องปฏิบัติให้เปนไปตามนโยบายต่อต้าน

คอร์รัปชัน

7) บริษัทฯ  มุ่งมันทีจะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรทียึดมันว่าคอร์รัปชันเปนสิงทียอมรับไม่ได้ทัง การทํา

ธรุกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน 
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7.3.4 การประเมนิความเสยีง

บริษัทฯได้เน้นยาและปลูกฝงให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการกระทําทีอาจก่อให้เกิดความเสียงการคอร์รัปชัน โดย

มีการวิเคราะห์ข้อบ่งชี ประเมินความเสียงจากการเกิดคอร์รัปชันอย่างสมาเสมอ ซึงถือเปนความเสียงหนึงภายใต้ความเสียง

ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ บริษัทฯได้สร้างระบบงานเชิงปองกัน กําหนดวิธีการลดความเสียงและการ

ควบคุม (risk mitigation and control) ผู้รับผิดชอบ มาตรการติดตาม การสอบทานและประเมินผลการบริหารความเสียง

สําหรับให้พนักงานใช้เปนแนวทางปฏิบัติ เพือปองกันการเกิดคอร์รัปชัน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน   ทําการประเมิน 

ติดตามการกํากับดูแลทีดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมทังสรุปรายงานให้กับทาง

คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปละครัง

7.3.5   การฝกอบรมและการสอืสาร

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ก. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะได้รับการอบรมหรือรับทราบเกียวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

อย่าง ต่อเนือง เพือให้ตระหนักถึงนโยบายฉบับนีโดยเฉพาะรูปแบบต่างๆของการคอร์รัปชัน ความเสียงจาก

การเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน ตลอดจนวิธกีารรายงาน กรณีพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการคอร์รัปชัน  

ข. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะได้รับสําเนานโยบายฉบับนีหรือหาได้จากใน Intranet ของบริษัท

ฯ  เพือช่วยให้มันใจว่าทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายของบริษัทฯ ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน 

นอกจากนียังสามารถหาอ่านนโยบายรวมทังข้อมูลล่าสุดทีปรับปรุงแก้ไขได้จากเว็บไซด์ของบริษัทฯ 

ค. การอบรมให้ความรู้เกียวกับนโยบายนี จะเปนส่วนหนึงของการปฐมนิเทศหรือก่อนการเข้ารับตําแหน่งของ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ทุกคนของบริษัทฯ

2) ตัวแทน ตัวกลางทางธรุกิจ ผู้จัดจําหน่ายสินค้า/ให้บริการ และผู้รับเหมา

บริษัทฯ จะสือสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจําหน่ายสินค้า/ให้บริการ 

และผู้รับเหมาทราบ ตังแต่เริมต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และในภายหลังตามความเหมาะสม ทังนีบริษัทฯ สนับสนุนให้

ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจําหน่ายสินค้า/บริการ และผู้รับเหมายึดมันในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคม

เช่นเดียวกับบริษัทฯ

7.3.6   การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีข้อสงสัยหรือมีหลักฐานว่ามีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหรือบุคคลซึง

กระทําการในนามบริษัทฯ คนใดได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน จะต้องรายงานหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่อ

บริษัทฯ ได้ดังนี

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสามารถยืนข้อร้องเรียนได้โดยตรงด้วยตนเอง ด้วยวาจา หรือเปนลายลักษณ์อักษร

ผ่านช่องทาง ดังนี

o ผ่านทางโทรศัพท์ 02-291-8888 ต่อ 262 (คุณสุพิชฌาย์ ขจรชัยกุล)

o ผ่านทาง E-mail : supichaya@krungthai.co.th

o ผ่านทาง website ของบริษัท  www.krungthai.co.th

o ผ่านจดหมายโดยระบุชอื และส่งมายัง “ผู้รับแจ้งข้อร้องเรียน” ตามทีอยู่ต่อไปนี

คุณสุพิชฌาย์ ขจรชัยกุล / ผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน)

455/1 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120
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• บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลผู้แจ้งไว้เปนความลับ โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลการแจ้งนีเพือประโยชน์ในการบริหารงานและ

กํากับการปฏิบัติงานภายใน หรือเปดเผยตามคําสังโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามคําสังศาล และ/หรือ ตามคําสังของ

สํานักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้อง

• ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง และได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องหวันเกรงต่อ

การใช้อํานาจบังคับบัญชาในทางไม่ชอบหรือการกระทําทีไม่เปนธรรม เพือตอบโต้การกระทําของผู้แจ้งเบาะแส 

หรือข้อร้องเรียน

• ผู้แจ้งจะต้องกระทําการโดยสุจริต หากบริษัทฯ พบการแจ้งเบาะแสโดยทุจริต หรือมีเจตนาในการกลันแกล้งให้

ผู้อืนได้รับความเสียหาย เสือมเสียชือเสียง ถูกดูหมิน ถูกเกลียดชัง หรือให้ได้รับความอับอาย ฯลฯ นัน บริษัทฯ จะ

ดําเนินการตามทีเห็นควรต่อไป

7.3.7   การดําเนินการสบืสวน และบทลงโทษ 

1) เมือได้รับการแจ้งเบาะแส กรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ จะเปนผู้กลันกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง

2) ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง กรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะมอบหมายให้ตัวแทน

(ผู้บริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเปนระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้ทราบ

3) หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานทีมี มีเหตุอันควรเชือได้ว่าผู้ทีถูกกล่าวหาได้กระทําการ

คอร์รัปชัน หรือทุจริตจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหา ได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์

ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิมเติมทีแสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกียวข้องกับการกระทาอันทุจริต 

ตามทีได้ถูกกล่าวหา

4) หากผู้ถูกร้องเรียน ได้กระทําการทุจริตจริง การทุจริตนันถือว่าเปนการกระทําผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 

จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยจนถึงขันให้ออกจากงาน และ/หรือพ้นจากตําแหน่ง และหากการกระทํา

ทุจริตนันผิดกฎหมาย ผู้กระทําความผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทังนีโทษทางวินัยตามระเบียบของ

บริษัทฯ คําตัดสินของคณะกรรมการ (ผู้บริหาร) ถือเปนอันสินสุด

 

7.3.8   การกํากับติดตามและสอบทาน

1) บริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนนโยบายฉบับนีเปนประจําอย่างต่อเนือง (อย่างน้อยปละครัง) โดยพิจารณาถึง

สถานการณ์และความเสียงทีเปลียนแปลงไป และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพือทราบผลการประเมิน

ความเสียง และข้อเสนอแนะเกียวกับการปฏิบัติทีควรมีเพือลดความเสียง

2) ฝายตรวจสอบจะตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆ อย่างสมาเสมอ และรายงาน ประเด็น

ทีตรวจพบอย่างเร่งด่วน เพือให้มันใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลในการต่อต้านคอร์รัปชัน ทังนีจะ

หารือผลการตรวจสอบร่วมกับบุคคลทีเกียวข้องเพือหาแนวทางการแก้ไขทีเหมาะสม และจะรายงานให้ผู้บริหาร

ระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบต่อไป 
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7.4      บุคลากร 

จํานวนพนักงานทังหมดของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563 มีจํานวนทังสิน 237  คน  

ประกอบด้วยพนักงานตามสายงานดังนี

สายงาน จํานวนพนักงานประจํา (คน)

1. สายงานบรหิาร 7

2. สายงานการตลาด 82

3. สายงานบรกิาร 68

4. สายงานสนับสนุนธุรกิจ 80

รวม 237

ทังนีในระยะเวลา 3 ปทีผา่นมา บรษิัทไมม่ขี้อพพิาทด้านแรงงานใดๆ 

ค่าตอบแทนบุคลากร

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัท และบริษัทย่อยในป 2562 เปนจํานวน 105.75  ล้านบาท และในป 2563 

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (รวมเข้า-ออกระหว่างป) เปนจํานวน 93.85  ล้านบาท โดยเปนค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน 

ค่าแรง ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ และสวัสดิการอืนๆ



ความรับผิดชอบตอ่สังคม 
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บริษัทฯ ได้เปดเผยข้อมูลการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ในรายงานการพัฒนาอย่างยังยืนประจําป 2563 

เปนการรายงานแยกเล่มจาก แบบแสดงรายการข้อมูลประจําป 2563 (56-1) และได้เปดเผยไว้บนเว็บไซด์ของบริษัท 

เพือให้ผู้ทีสนใจเข้าไปดูข้อมูลได้ทีเว็บไซด์ www.krungthai.co.th



การควบคุมภายใน และการบรหิารการจัดการความเสียง 
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คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในทีเพียงพอและสอดคล้องกับ

แบบประเมินการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในส่วนของ

การควบคุมภายในทีเกียวกับเรืองการทําธรุกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลทีเกียวข้องกับบุคคล

ดังกล่าวนัน บริษัทมีระบบการควบคุมภายในทีรัดกุมและเพียงพอ รวมทังยังได้มีการจัดตังแผนกตรวจสอบภายใน เพือทํา

หน้าทีในการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตในการตรวจสอบกิจการ/ธรุกรรมภายในเพือให้

เกิดความถูกต้อง และมีประสิทธภิาพในการควบคุม/ บริหารจัดการทีดี



รายการระหว่างกัน 64

บริษัทมีการทํารายการกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันทีเกิดขึนนันเปนการทํารายการ

กับผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหารของบริษัท  รวมถึงการทํารายการกับบริษัททีเกียวข้องกันซึงมีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหาร

ร่วมกัน รายการดังกล่าวได้เปดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทัง

หนังสือแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์และรายละเอียดของรายการ

ระหว่างกัน ได้ดังนี

บรษัิททีอาจมี

ความขัดแย้ง
ลักษณะความสัมพันธ์

บจก. ธนภัทร

พรอพเพอรต์ี 

นายพิเทพ จันทรเสรกีุล 

 

นายพิชิต จันทรเสรกีุล

  

นางวิภาพร จันทรเสรกีุล 

 

นางสาวพิมลพรรณ จันทรเสรกีุล 

 

นางสาวพิมลฑา จันทรเสรกีุล 

 

นายพิสิทธ์ จันทรเสรกีุล

เปนกรรมการผู้มอํีานาจลงนาม และผูถื้อหุน้รอ้ยละ 13.60 ของทุนชําระแล้วของบรษัิทและ 

เปนกรรมการผู้มอํีานาจลงนาม และผูถื้อหุน้รอ้ยละ 31.11 ของ ธนภัทรพรอพเพอรต์ี 

เปนกรรมการผู้มอํีานาจลงนาม และผูถื้อหุน้รอ้ยละ 13.60 ของทุนชําระแล้วของบรษัิทและ

เปนกรรมการผู้มอํีานาจลงนาม และผูถื้อหุน้รอ้ยละ 24.44 ของ บจก. ธนภัทรพรอพเพอรต์ี 

เปนผูถื้อหุน้รอ้ยละ 20.20 ของทุนชําระแล้วของบรษัิทและเปนกรรมการผู้มอํีานาจลงนาม 

และผูถื้อหุน้รอ้ยละ 22.22 ของ บจก.ธนภัทรพรอพเพอรต์ี 

เปนผูถื้อหุน้รอ้ยละ 8.00 ของทุนชําระแล้วของบรษัิทและ 

เปนผูถื้อหุน้รอ้ยละ 5.56 ของ บจก.ธนภัทรพรอพเพอรต์ี 

เปนผูถื้อหุน้รอ้ยละ 8.09 ของทุนชําระแล้วของบรษัิทและ 

เปนผูถื้อหุน้รอ้ยละ 5.56 ของ บจก.ธนภัทรพรอพเพอรต์ี

เปนผูถื้อหุน้รอ้ยละ 10.00 ของทุนชําระแล้วของบรษัิทและ 

เปนผูถื้อหุน้รอ้ยละ 11.11 ของ บจก.ธนภัทรพรอพเพอรต์ี 

บจก.สยามนิสสัน 

กรุงไทย 

นายพิชิต จันทรเสรกีุล

  

นางวิภาพร จันทรเสรกีุล 

 

นางสาวพิมลพรรณ จันทรเสรกีุล 

 

นางสาวพิมลฑา จันทรเสรกีุล 

 

นายพิสิทธ์ จันทรเสรกีุล

เปนกรรมการผู้มอํีานาจลงนาม และผูถื้อหุน้รอ้ยละ 13.60 ของทุนชําระแล้วของบรษัิทและ

เปนกรรมการผู้มอํีานาจลงนาม และผูถื้อหุน้รอ้ยละ 25 ของ บจก. สยามนิสสัน กรุงไทย 

เปนผูถื้อหุน้รอ้ยละ 20.20 ของทุนชําระแล้วของบรษัิทและเปนกรรมการผู้มอํีานาจลงนาม 

และผูถื้อหุน้รอ้ยละ 2.50 ของ บจก. สยามนิสสัน กรุงไทย 

เปนผูถื้อหุน้รอ้ยละ 8.00 ของทุนชําระแล้วของบรษัิทและ 

เปนผูถื้อหุน้รอ้ยละ 5.00 ของ บจก. สยามนิสสัน กรุงไทย 

เปนผูถื้อหุน้รอ้ยละ 8.09 ของทุนชําระแล้วของบรษัิทและ 

เปนผูถื้อหุน้รอ้ยละ 5.00 ของ บจก. สยามนิสสัน กรุงไทย

เปนผูถื้อหุน้รอ้ยละ 10.00 ของทุนชําระแล้วของบรษัิทและ 

เปนผูถื้อหุน้รอ้ยละ 62.50 ของ บจก. สยามนิสสัน กรุงไทย 

 

บจก. โตโยต้า 

กรุงไทย 

นายพิเทพ จันทรเสรกีุล 

 

นายพิชิต จันทรเสรกีุล

  

นางวิภาพร จันทรเสรกีุล 

 

นางสาวพิมลพรรณ จันทรเสรกีุล 

 

นางสาวพิมลฑา จันทรเสรกีุล 

 

นายพิสิทธ์ จันทรเสรกีุล

เปนกรรมการผู้มอํีานาจลงนาม และผูถื้อหุน้รอ้ยละ 13.60 ของทุนชําระแล้วของบรษัิทและ 

เปนกรรมการผู้มอํีานาจลงนาม และผูถื้อหุน้รอ้ยละ 60 ของ บจก. โตโยต้า กรุงไทย 

เปนกรรมการผู้มอํีานาจลงนาม และผูถื้อหุน้รอ้ยละ 13.60 ของทุนชําระแล้วของบรษัิทและ

เปนผูถื้อหุน้รอ้ยละ 19.23 ของ บจก. โตโยต้า กรุงไทย 

เปนผูถื้อหุน้รอ้ยละ 20.20 ของทุนชําระแล้วของบรษัิท 

และเปนกรรมการผู้มอํีานาจลงนาม และผูถื้อหุน้รอ้ยละ 19.23 ของ บจก. โตโยต้า กรุงไทย 

เปนผูถื้อหุน้รอ้ยละ 8.00 ของทุนชําระแล้วของบรษัิท 

และเปนผูถื้อหุน้รอ้ยละ 0.38 ของ บจก. โตโยต้า กรุงไทย 

เปนผูถื้อหุน้รอ้ยละ 8.09 ของทุนชําระแล้วของบรษัิท 

และเปนผูถื้อหุน้รอ้ยละ 0.38 ของ บจก. โตโยต้า กรุงไทย 

เปนผูถื้อหุน้รอ้ยละ 10.00 ของทุนชําระแล้วของบรษัิท 

และเปนผูถื้อหุน้รอ้ยละ 0.38 ของบจก. โตโยต้า กรุงไทย 
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บรษัิททีอาจมี

ความขัดแย้ง
ลักษณะความสัมพันธ์

บจก. คารล์อฟ 

ออโต้ อิมพอรต์

นางสาวพิมลพรรณ จันทรเสรกีุล 
 
นางสาวพิมลฑา จันทรเสรกีุล 
 
นายพิสิทธ์ จันทรเสรกีุล

เปนผู้ถือหุ้นรอ้ยละ 8.00 ของทุนชําระแล้วของบรษัิทและ 
เปนผู้ถือหุ้นรอ้ยละ 32.50 ของทุนชําระแล้วของ บจก.คารล์อฟ ออโต้ อิมพอรต์ 
เปนผู้ถือหุ้นรอ้ยละ 8.09 ของทุนชําระแล้วของบรษัิทและ 
เปนผู้ถือหุ้นรอ้ยละ 16.25 ของทุนชําระแล้วของ บจก.คารล์อฟ ออโต้ อิมพอรต์ 
เปนผู้ถือหุ้นรอ้ยละ 10.00 ของทุนชําระแล้วของบรษัิทและเปนกรรมการผู้มอํีานาจลงนามและ 
เปนผู้ถือหุ้นรอ้ยละ 8.13 ของทุนชําระแล้วของ บจก.คารล์อฟ ออโต้ อิมพอรต์

บจก. มิตซู 

อิมเพรสชัน

นายพิเทพ จันทรเสรกีุล 
 
นายพิชิต จันทรเสรกีุล
 
นายพิสิทธ์ จันทรเสรกีุล

เปนกรรมการผู้มอํีานาจลงนาม และผู้ถือหุ้นรอ้ยละ 13.60 ของทุนชําระแล้วของบรษัิทและ 
เปนกรรมการผู้มอํีานาจลงนาม และผู้ถือหุ้นรอ้ยละ 42.5 ของ บจก. มิตซู อิมเพรสชัน 
เปนกรรมการผู้มอํีานาจลงนาม และผู้ถือหุ้นรอ้ยละ 13.60 ของทุนชําระแล้วของบรษัิทและ
เปนผู้ถือหุ้นรอ้ยละ 42.5 ของ บจก. มิตซู อิมเพรสชัน 
เปนผู้ถือหุ้นรอ้ยละ 10.00 ของทุนชําระแล้วของบรษัิทและ 
เปนผู้ถือหุ้นรอ้ยละ 9.95 ของทุนชําระแล้วของ บจก. มิตซู อิมเพรสชัน

บุคคลทีอาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์

นางวิภาพร 
 
นายพิเทพ 
  
นายพิชิต
 
นางสาวพิมลพรรณ 
 
นางสาวพิมลฑา 
 
นายพิสิทธ์

จันทรเสรกีุล 
 
จันทรเสรกีุล
 
จันทรเสรกีุล 
 
จันทรเสรกีุล

จันทรเสรกีุล 
 
จันทรเสรกีุล

เปนผู้ถือหุ้นรอ้ยละ 20.20 ของทุนชําระแล้วของบรษัิทและ 
เปนมารดา ของ นายพิเทพ จันทรเสรกีุล 
เปนกรรมการผู้มอํีานาจลงนาม และผู้ถือหุ้นรอ้ยละ 13.60 ของทุนชําระแล้วของบรษัิทและ 
เปนบุตร ของ นางวิภาพร จันทรเสรกีุล 
เปนกรรมการผู้มอํีานาจลงนาม และผู้ถือหุ้นรอ้ยละ 13.60 ของทุนชําระแล้วของบรษัิทและ 
เปนบุตร ของ นางวิภาพร จันทรเสรกีุล 
เปนผู้ถือหุ้นรอ้ยละ 8.00 ของทุนชําระแล้วของบรษัิทและ 
เปนบุตร ของ นางวิภาพร จันทรเสรกีุล 
เปนผู้ถือหุ้นรอ้ยละ 8.09 ของทุนชําระแล้วของบรษัิทและ 
เปนบุตร ของ นางวิภาพร จันทรเสรกีุล 
เปนผู้ถือหุ้นรอ้ยละ 10.00 ของทุนชําระแล้วของบรษัิทและ 
เปนบุตร ของ นางวิภาพร จันทรเสรกีุล 
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9.1รายการระหว่างกัน 

1 รายการเช่าและให้เช่าทรัพย์สิน

ลักษณะรายการ
บุคคลทีอาจมี

ความขัดแย้ง
นโยบายราคา

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท)

รอบป สินสุด 31 ธ.ค.

2562 2563

รายการเช่าทรพัย์สิน

บริษัทเช่าพืนทีอาคารขนาด 1,490 ตร.ม. เพือใช้เปนศูนย์บริการ 

โดยได้รับจัดสรรพืนทีสําหรับจอดรถขนาด 3,000 ตร.ม. ตังอยู่ที ถ.

พระราม 3 เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ สัญญาเช่าอายุ 3 ป 

นับตังแต่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564 คิดอัตราค่า

เช่า 100,000 บาทต่อเดือน และผู้ให้เช่ามีสิทธิปรับขึนค่าเช่าได้ไม่

เกินรอ้ยละ 10 ในทุกระยะเวลา 3 ป 

บจก. สยาม

นิสสัน กรุงไทย

คิดอัตราค่าเช่า  

100,000 บาทต่อเดือน

(คิดเปนอัตราค่าเช่ารวม

พืนทีจอดรถ 22.27 บาท

ต่อ ตร.ม.) 

1.20 1.20

บริษัทย่อย เช่าพืนที 187.5 ตารางวา ตังอยู่ที ถนนรามอินทรา 

แขวงคันนายาว กรุงเทพฯ สัญญาเช่าอายุ 3 ป ตังแต่ 1 มกราคม 

2561 ถึง 31 ธันวาคม 2563 

เมือวันที 1 กรกฎาคม 2563 ทําสัญญาเช่าพืนทีใหม่ 200 ตารางวา 

อายุสัญญาเช่า 11 เดือน เริม 1 กรกฎาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 

2564

บจก. ธนภัทร

พรอพเพอรตี์

อัตราค่าเช่าใหม่  

68,485 บาท

(อัตราค่าเช่า 70,000 

บาทต่อเดือน ถึง 30 

มิถุนายน 2563)

(คิดเปนอัตราค่าเช่ารวม 

342.43 บาท ต่อ ตร.ม.)

0.84 1.25

บรษัิทย่อยเช่าพืนที 2400 ตารางวา ตังอยู่ที โฉนดเลขที 6567 ถนน

พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สัญญาเช่าอายุ 3 

ป ตังแต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาค 2564

(เรมิตังแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ปรบัลดค่าเช่าต่อเดือน) 

บจก. โตโยต้า 

กรุงไทย

อัตราค่าเช่าใหม่  

105,000 บาท

(อัตราค่าเช่า 

150,000 บาทต่อเดือนถึง 

เมษายน 2563) 

1.80 1.44

รายการให้เช่าทรพัย์สิน

บริษัทให้เช่าพืนทีสํานักงาน ขนาด 350 ตร.ม.เพือให้ใช้เปนโชว์      

รูมรถยนต์ ตังอยู่ที ถ.พระราม 3 เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 

สัญญาเช่าอายุ  3 ป ตังแต่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 

2564

บจก. สยาม

นิสสัน กรุงไทย

คิดอัตราค่าเช่า 83,000 

บาทต่อเดือน

(คิดเปนอัตราค่าเช่า 

237.14 บาทต่อ ตร.ม.)

1.00 1.00

บรษัิทย่อยให้เช่าพืนทีสํานักงาน ขนาด 1,200 ตร.ม.เพือให้ใช้เปน

โชว์รูมรถยนต์ ตังอยู่ที ถ. ศรนีครนิทร ์เขตประเวศ กรุงเทพฯ 

สัญญาเช่าอายุ 1 ป ตังแต่ สิงหาคม 2560  ถึง 31 กรกฎาคม 2563      

เมือวันที 1 พฤศจิกายน 2563 ทําสัญญาเช่าใหม่ อายุสัญญาเช่า 1 

ป เรมิ 1 พฤศจิกายน 2563- 31 ตุลาคม 2564 

บจก. 

คารล์อฟท์ 

ออโต้ อิมพอรต์

อัตราค่าเช่าใหม่ 225,000 

บาท

(อัตราค่าเช่า 86,290  

บาทต่อเดือน ถึง ตุลาคม 

2563)

(คิดเปนอัตราค่าเช่า 

187.50 บาทต่อ ตร.ม.)

1.04 1.31
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2 รายการซือทรัพย์สิน

ลักษณะรายการ
บุคคลทีอาจมี

ความขัดแย้ง
นโยบายราคา

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท)

รอบป สินสุด 31 ธ.ค.

2562 2563

1. บรษัิทซือรถยนต์เพือใช้เปนทรพัย์สินให้เช่า 

 

     เจ้าหนค่ีาซือรถยนต์

บจก.โตโยต้า 

กรุงไทย

ราคาตลาดหลังหักส่วนลดพิเศษ

จากการซือรถยนต์

886.10 624.75

 57.74 65.85

2. บรษัิทซือรถยนต์เพือใช้เปนทรพัย์สินให้เช่า

 

     เจ้าหนค่ีาซือรถยนต์

บจก. สยามนิสสัน 

กรุงไทย

ราคาตลาดหลังหักส่วนลดพิเศษ

จากการซือรถยนต์

4.46 1.37

- -

3. บรษัิทซือรถยนต์เพือใช้เปนทรพัย์สินให้เช่า

 

เจ้าหนค่ีาซือรถยนต์

บจก. คารล์อฟท์ 

ออโต้ อิมพอรต์ 

ราคาตลาดสําหรบัลูกค้าชันดี 73.60 83.27

- -

3 รายการคาประกันเงินกู้ยืมธนาคาร

ลักษณะรายการ
บุคคลทีอาจมี

ความขัดแย้ง
นโยบายราคา

มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง 

(ล้านบาท)

รอบป สินสุด 31 ธ.ค.

2562 2563

1. นายพิเทพ จันทรเสรกีุล คาประกันเงินกู้ยืม

ธนาคารให้แก่บริษัท กับธนาคารกสิกรไทย 

จํา กัด  (มหาชน)   เ งินกู้ เ บิกเ กินบัญชี

ธนาคารวงเงิน 10 ล้านบาท คาประกันเงิน

กู้ ยืมระยะสันในรูปของตัวสัญญาใช้เงิน

วงเงิน 130 ล้านบาทและหนังสือสัญญาคา

ประกัน วงเงิน 130 ล้านบาท   

นายพิเทพ จันทรเสรกีุล ไม่มกีารคิดค่าธรรมเนยีม -

 

-

 

2. นายพิชิต จันทรเสรีกุล คาประกันเงินกู้ยืม

ธนาคารให้แก่บริษัท กับธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) เงินกู้ยืมระยะสันในรูปของ

ตัวสัญญาใช้เงินวงเงิน 80 ล้านบาทและ

หนังสือสัญญาคาประกัน วงเงิน 100 ล้าน

บาท  

นายพิชิต  จันทรเสรกีลุ ไม่มกีารคิดค่าธรรมเนยีม -

 

-

 

4. บรษัิทซือรถยนต์เพือใช้เปนทรพัย์สินให้เช่า

 

เจ้าหนค่ีาซือรถยนต์

บจก. มิตซู อิมเพรสชัน ราคาตลาดหลังหักส่วนลดพิเศษ

จากการซือรถยนต์

71.37 19.144

- -
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ความเหน็กรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวข้างต้น มีความสมเหตุสมผล และเปนประโยชน์ต่อการ

ดําเนินงานของบริษัท ดังนี 

 

1. รายการเชา่และใหเ้ชา่ทรพัยส์นิ

บริษัทฯ เช่าพืนทีอาคารเพือใช้เปนสํานักงานและศูนย์บริการ  และให้เช่าพืนทีสํานักงานเพือใช้เปนโชว์รูมรถยนต์ ใน

อัตรายุติธรรมและสมเหตุสมผล สามารถเปรียบเทียบได้กับค่าเช่าในพืนทีสํานักงานใกล้เคียง และบริษัทเช่ารถยนต์และให้

เช่ารถยนต์เพือใช้ในการดําเนินงานในราคาค่าเช่าลูกค้าชันดีซึงเปนราคาทียุติธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อยให้บริษัททีเกียวข้องกันเช่าทีดินในอัตราทีตกลงกันไว้ โดยบริษัททีเกียวข้องดังกล่าวจะ รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น

ส่วนของค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 

บริษัทย่อยเช่าทีดินกับบริษัททีเกียวข้อง ในอัตราทีตกลงกันไว้ ซึงเปนเกณฑ์ราคาตลาดโดยบริษัทย่อยเปน

ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึนจากการเช่าทีดิน

 

2. รายการซอืทรพัยส์นิ

      รายการดังกล่าว เปนการซือรถยนต์และอะไหล่รถยนต์ เพอืสําหรับใช้ประกอบกิจการของบริษัทเปนทรัพย์สินเพือให้

เช่า ในราคายุติธรรม เปรียบเทียบได้กับผู้จัดจําหน่ายรถยนต์รายอืน ซึงเปนไปตามธุรกิจการค้าปกติ ทังนีตังแต่ไตรมาสสาม 

ป 2547 เปนต้นไป บริษัทมีนโยบายซือรถยนต์ในราคาตลาด โดยทําการเปรียบเทียบราคารถยนต์กับผู้จําหน่ายหลายราย 

และซือรถยนต์ในรุ่นเดียวกันทีมีราคาตาสุดหรือได้รับออปชันเพิมทีมีมูลค่ารวมสูงสุด

 

3. รายการคาประกนัเงินกูย้มืธนาคาร 

รายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล และเปนเงอืนไขของการให้กู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์ และเปนประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัท โดยเปนการคาประกันสําหรับเงินกู้ยืมเพอืซอืรถยนต์สําหรับให้เช่า และสําหรับเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 

โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการคาประกันเงิน
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9.2 ความจําเปนและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกัน

 

1. รายการเช่าและให้เช่าทรัพย์สิน

 บริษัทเช่าพืนทีอาคารเพือใช้เปนศูนย์บริการจาก บจก. สยามนิสสัน กรุงไทย และบริษัทให้ บจก. สยามนิสสัน กรุงไทย 

เช่าพืนทีสํานักงานบางส่วนเพือใช้เปนโชว์รูมสําหรับจําหน่ายรถยนต์นิสสัน โดยอาคารทังสองแห่งตังอยู่บริเวณพืนที

เดียวกันบนถนนพระราม 3 บริษัทเปนเจ้าของสิทธิในพืนทีบริเวณด้านหน้าติดกับถนนใหญ่ และ บจก.สยามนิสสัน 

กรุงไทยเปนเจ้าของสิทธใินพืนทีบริเวณด้านหลัง ซึงต่อมาบริษัทได้มีการขยายการดําเนินธุรกิจ จึงได้เช่าพืนทีใช้ในส่วน

หลังเพิมเติมสําหรับเปนศูนย์บริการ และได้ให้ บจก. สยามนิสสัน กรุงไทย เช่าพืนทีส่วนหน้าบางส่วนเพือใช้เปนโชว์รูม 

โดยมีอัตราค่าเช่าเปนอัตราทียุติธรรม สามารถเปรียบเทียบได้กับค่าเช่าในพืนทีสํานักงานใกล้เคียง บริษัทมีความ

จําเปนต้องทํารายการดังกล่าว เพราะเปนข้อตกลงทีเกิดขึนก่อนทีบริษัทจะมีนโยบายเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทจะเปนผู้ใช้ประโยชน์จากทีดินด้านหน้าเพือก่อสร้างอาคารสํานักงาน และ บจก.สยามนิสสัน 

กรุงไทยจะเปนผู้ใช้ประโยชน์จากทีดินด้านหลังเพือก่อสร้างศูนย์บริการซ่อมแซมรถยนต์ แต่ต่อมาเมือบริษัทมีการ

ขยายงานทําให้มีการใช้พืนทีอาคารด้านหลังสําหรับบริการลูกค้าของบริษัทมากขึน บริษัทจึงขอเช่าพืนทีดังกล่าวจาก 

บจก.สยามนิสสัน กรุงไทย ในขณะเดียวกัน บจก.สยามนิสสัน กรุงไทย ซึงประกอบธุรกิจตัวแทนจําหน่ายนิสสันมีความ

ต้องการเช่าโชว์รูมด้านหน้าเพือจอดรถสําหรับจําหน่าย จึงจําเปนต้องขอเช่าพืนทีบางส่วนจากบริษัท รายการดังกล่าว

จึงเปนผลมาจากข้อตกลงในอดีต ซึงในอนาคตรายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงเกิดขึนต่อไปตลอดอายุสัญญา 10 ป 

ซึงสัญญาได้สินสุดลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 2561 และมีการต่อสัญญาออกไปอีก 3 ป โดยจะสินสุดวันที 19 กุมภาพันธ ์

2564

 บริษัทย่อยเช่าทีดินเพือใช้เปนโชว์รูม โตโยต้าชัวร์ กรุงไทย สาขาศรีนครินทร์และเปนสํานักงานสาขา โดยบริษัทย่อยให้ 

บจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต  เช่าทีดินดังกล่าวบางส่วนเพือใช้เปนโชว์รูมสําหรับจําหน่ายรถยนต์นําเข้า โดย

อาคารทังสองแห่งตังอยู่บริเวณพืนทีเดียวกันบนถนนศรีนครินทร์ และบริษัทย่อยคิดค่าเช่าทีดินในอัตราทีตกลงกันไว้ 

โดยบริษัททีเกียวข้อดังกล่าวจะรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

 บริษัทย่อยเช่าทีดินเพือใช้สําหรับจําหน่ายรถยนต์บริเวณถนนรามอินทรา โดยเช่าทีดินดังกล่าวจาก บจก. ธนภัทร 

พร็อพเพอร์ตี โดยจ่ายค่าเช่าตามราคาทีตกลงกันไว้ และรับผิดชอบกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึนจากการเช่าทีดิน

 บริษัทย่อยเช่าทีดินเพือใช้สําหรับจําหน่ายรถยนต์บริเวณถนนพหลโยธิน สาขาเกษตรโดยเช่าทีดินดังกล่าวจาก 

บจก. โตโยต้า กรุงไทย โดยจ่ายค่าเช่าตามราคาทีตกลงกันไว้ และรับผิดชอบกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึนจากการเช่า

ทีดิน 

 

2. รายการซือทรัพย์สิน

บริษัทซือรถยนต์ อะไหล่รถยนต์ และเครืองมือช่างจาก บจก. สยามนิสสัน กรุงไทย บจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต 

บจก. มิตซู อิมเพรสชัน และ บจก. โตโยต้า กรุงไทย เพือสําหรับประกอบกิจการของบริษัทในการให้ลูกค้าเช่ารถยนต์ 

โดยมีราคาทียุติธรรม และเปรียบเทียบได้กับผู้จัดจําหน่ายรถยนต์รายอืน  ทังนีในอนาคตหากมีการทํารายการซือ

ทรัพย์สินระหว่างกันเพิมเติม บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเปนผู้พิจารณาราคา รวมทังความจําเปนและความ

สมเหตุสมผลของการทํารายการ เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทคาดว่าจะมีรายการซือ

ทรัพย์สินระหว่างกันเกิดขึนอีก เนืองจากบริษัทมีนโยบายให้ลูกค้าสามารถเลือกยีห้อรถยนต์ทีต้องการได้ แต่การจัดซือ

รถยนต์ยีห้อดังกล่าวจะจัดให้มีผู้จําหน่ายรถยนต์อืนเข้ามาเสนอราคา โดยทีผู้จําหน่ายรถยนต์ทีให้เงือนไขทีดีทีสุดจะ

เปนผู้ทีได้รับคัดเลือก 
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3. รายการคาประกันเงินกู้ยืมธนาคาร 

คุณพิเทพ จันทรเสรีกุล และคุณพิชิต  จันทรเสรีกุล  เปนผู้คาประกันเงินกู้ยืมระยะสัน และเงินกู้ยืมระยะยาวกับ

ธนาคารพาณิชย์  โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมคาประกันเงินกู้กับบริษัท เนืองจากบริษัทมีความจําเปนสําหรับเงินทุน

เพือใช้ในการประกอบธุรกิจ กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่จึงให้การสนับสนุนการกู้ยืมเงินดังกล่าวจากธนาคารพาณิชย์ ทังนีใน

อนาคตหากมีความจําเปนในการทํารายการเพิมเติม บริษัทจะดําเนินการอย่างยุติธรรม โดยหากมีการคิดค่าธรรมเนียม

คาประกันเงินกู้ จะใช้อัตรายุติธรรมทีสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาตลาด และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ อย่างไรก็ตามในปจจุบันกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าวมีนโยบายให้การสนับสนุนการกู้ยืมเงินของบริษัทโดยไม่

คิดค่าธรรมเนียม 

วงเงิน

ผูม้ีอํานาจอนุมัติในรายการค้าปกติ

กรณีทําสญัญากับบุคคลภายนอก
กรณีทําสญัญากับบุคคลทีอาจมีความขัดแยง้

 / บุคคลทีเกียวข้อง 

วงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท
ผูอํ้านวยการ/ผูจั้ดการอาวุโสสายงานการตลาด และ

ผูจั้ดการแผนกกฎหมาย

ผู้อํานวยการ/ผู้จัดการอาวุโสสายงานการตลาด และผู้จัดการ

แผนกกฎหมาย

วงเงินตังแต่ 6 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 20 ล้านบาท ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการอาวุโส ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการอาวุโส

วงเงินตังแต่ 20 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 50 ล้านบาท กรรมการผูจั้ดการ กรรมการผูจั้ดการ

วงเงินตังแต่ 50 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 100 ล้านบาท คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรษัิท

วงเงินตังแต่ 100 ล้านบาทขึนไป คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรษัิท

 วงเงินอนุมัติการจัดซือและจัดหารถยนต์

วงเงิน
ผูม้ีอํานาจอนุมัติในรายการค้าปกติ

กรณีทําสญัญากับบุคคลภายนอก กรณีทําสญัญากับบุคคลทีอาจมีความขัดแยง้
 / บุคคลทีเกียวข้อง 1/

วงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท ผูอํ้านวยการ/ผูจั้ดการอาวุโสสายงานการตลาด และ
ผูจั้ดการแผนกกฎหมาย

ผูอํ้านวยการ/ผูจั้ดการอาวุโสสายงานการตลาด และผูจั้ดการ
แผนกกฎหมาย

วงเงินตังแต่ 6 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 20 ล้านบาท ผูช้่วยกรรมการผูจั้ดการอาวุโส ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการอาวุโส

วงเงินตังแต่ 20 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 50 ล้านบาท กรรมการผูจั้ดการ กรรมการผูจั้ดการ

วงเงินตังแต่ 50 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 100 ล้านบาท คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรษัิท

วงเงินตังแต่ 100 ล้านบาทขึนไป คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรษัิท

บริษัทจะดําเนินการให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพือพิจารณาในเบืองต้นก่อนทีจะมีการอนุมัติเข้า

ทํารายการ และบริษัทจะจัดให้มีการพิจารณาโดยผ่านทีประชุมคณะกรรมการบริษัททีมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม

ประชุม เพือดูแลให้รายการระหว่างกันเปนไปอย่างยุติธรรม และมีนโยบายการกําหนดราคาทีเหมาะสม โดยกรรมการผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณา

รายการระหว่างกันใดๆ บริษัทจะดําเนินการว่าจ้างผู้เชียวชาญอิสระเปนผู้ให้ความเห็นเกียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว 

เพือนําไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม 

มาตรการหรือขันตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน

 บริษัทได้มีการกําหนดมาตรการและขันตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน โดยจะกําหนดให้ผู้บริหารหรือผู้ทีมี

ส่วนได้เสียไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้ รวมทังบริษัทได้จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วม

เข้าพิจารณาและให้ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าวด้วย  โดยนโยบายในการเข้าทํารายการระหว่าง

กันของบริษัทกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งนัน บริษัทจะมีการกําหนดรายละเอียดรายการ ราคา และเงือนไขต่างๆ ให้

ชัดเจน เพือใหผู้้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและเปดเผยรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปจจุบัน บริษัทได้

กําหนดการเข้าทํารายการระหว่างกันในรายการค้าทีกระทําปกติเพือประกอบกิจการหรือรายการสนับสนุนธรุกิจปกติ ดังนี
 

1) รายการค้าทีบริษัทกระทําปกติเพือประกอบกิจการหรือรายการสนับสนุนธรุกิจปกติ ทีมีเงือนไขทางการค้าทัวไป 

 วงเงินอนุมัติสัญญาเช่าระยะยาว

1/ รายการค้าทีบริษัทกระทําปกติเพือประกอบกิจการหรือรายการสนบัสนนุธรุกจิปกติ ทีไม่มีเงือนไขทางการค้าทัวไป หรือรายการอืนๆ ทีไม่เปนธรุกิจของ
บริษัท 
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9.3 นโยบายและแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต

 

บริษัทได้กําหนดนโยบายในการเข้าทํารายการระหว่างกันทีอาจจะเกิดขึนในอนาคตตามทีได้กล่าวข้างต้น โดยการ

กําหนดเงือนไขต่างๆ ให้เปนไปตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึงสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาทีเกิด

ขึนกับบุคคลภายนอก ทังนี บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชียวชาญอิสระร่วมพิจารณาตรวจสอบและให้

ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการด้วย เพือความโปร่งใสและสอดคล้องกับ

นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี

 

รายการระหว่างกันทีอาจเกิดขึนในอนาคตนัน คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เปนไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสังหรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดเกียวกับการเปดเผยข้อมูลการทํารายการทีเกียวโยงกันและการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง

ทรัพย์สินทีสําคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

 

ทังนี หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึนกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มี

ส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อืนใดในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเปนผู้ให้

ความเห็นเกียวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนัน ในกรณีทีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญใน

การพิจารณารายการระหว่างกันทีอาจเกิดขึน บริษัทจะได้ให้ผู้เชียวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเปนผู้ให้

ความเห็นเกียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่

กรณี  และบริษัทจะเปดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ของบริษัท
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รายการ
ป 2561 ป 2562 ป 2563

ล้านบาท %  ล้านบาท  % ล้านบาท  % 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ (ล้านบาท)

รายได้จากค่าเช่ารถยนต์ 1,199.37  57.62 1,271.54 64.61 1,297.12 59.14

รายได้จากการขายรถยนต์ 824.74 39.62 640.65 32.56 815.20 37.17

รายได้อืน 57.31 2.75 55.70 2.83 81.08 3.69

รวมค่าใช้จ่าย 1,791.05 86.05 1,714.00 87.10 1,920.15 87.54

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 290.38 13.95 253.91 12.90 273.25 12.46

ต้นทุนทางการเงิน 80.34 3.86 84.89 4.31 90.30 4.12

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้  (43.92)  (2.11) (51.80) (2.63) (38.30) (1.75)

กําไรสทุธิ 253.96 12.20 220.82 11.12 221.25 (10.09)

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)

รวมสนิทรพัย์ 4,832.58 100.00 5,530.70 100.00 5,416.02 100.00

รวมหนีสนิ 2,805.22 58.05 3,475.32 62.84 3,288.64 58.91

รวมสว่นของผูถื้อหุ้น 2,027.36 41.95 2,055.38 37.16 2,128 41.09

จํานวนหุน้ทีออก (ล้านหุ้น) 250 .00 250.00 250.00

มลูค่าตามบญัชี

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 1.02 0.88 0.88

เงินปนผลต่อหุ้น (บาท) 0.95 0.76 0.56

อัตราสว่นทางการเงินทีสาํคัญ

อัตรากําไรขนัต้น - (ไมร่วมกําไรจากการขายรถเพอืให้เช่า) 17.03% 15.97% 11.69%

อัตรากําไรขนัต้น - (รวมกําไรจากการขายรถเพอืให้เช่า) 21.62% 20.56% 17.80%

อัตราผลตอบแทนจากการดําเนินงาน 13.95% 12.90% 12.46%

อัตรากําไรสทุธิ 12.20% 11.22% 10.09%

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 4.27% 3.26% 3.49%

อัตราผลตอบแทนสว่นของผูถื้อหุ้น 12.57% 10.82% 10.58%
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10.1 สรุปฐานะการเงินและผลประกอบการ 

ป 2560 ตรวจสอบโดย นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 7517

บรษัิท สอบบญัชธีรรมนิติ จํากัด

ป 2561-2563

 

ตรวจสอบโดย นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 8658

บรษัิท สอบบญัชธีรรมนิติ จํากัด

สรุปรายงานการสอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทในป 2560-2563 ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงือนไขว่างบการเงิน 

ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไป
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หน่วย : บาท

งบแสดงฐานะทางการเงนิ

รายการ

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561 ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563

บาท % บาท % บาท  % 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 89,863,500 1.86 86,370,717 1.56 39,190,906 0.72 

สินทรพัย์ทางการเงินหมุนเวยีนอืน 21,084,850 0.44 59,087,104 1.07 13,392 0.00

ลูกหนกีารค้าและลูกหนอืีน 181,998,519 3.77 167,788,007 3.03 201,177,828 3.71

ค่าเบยีประกันจ่ายล่วงหน้า 55,008,409 1.14 58,946,420 1.07 58,781,410 1.09

สินค้าคงเหลือ 165,406,879 3.42 235,020,277 4.25 145,796,305 2.69

สินทรพัย์หมุนเวยีนอืน 68,422,966 1.42 86,793,823 1.57 36,576,094 0.68

รวมสินทรพัย์หมุนเวยีน 581,785,123 12.04 694,006,348 12.55 481,535,935 8.89

เงินฝากธนาคารติดภาระคาประกัน 58,004,833 1.20 50,020,937 0.90 50,021,041 0.92

สินทรพัย์ทมีไีว้เพือให้เช่า 3,794,378,638 78.52 4,291,693,319 77.60 4,263,391,121 78.72

ทดิีน อาคารและอุปกรณ์ 177,228,345 3.67 176,096,632 3.18 173,688,616 3.21

สินทรพัย์ไม่มตัีวตน 6,477,305 0.13 8,698,743 0.16 12,483,617 0.23

สินทรพัย์สิทธิการใช้ 13,917,514 0.29 10,657,946 0.19  87,570,731 1.62

สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 56,271,001 1.16 110,654,624 2.00 151,699,139 2.80

สินทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอืน 144,518,264 2.99 188,871,821 3.41 195,627,292 3.61

รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวยีน 4,250,795,900 87.96 4,836,694,022 87.45 4,934,481,557 91.11

รวมสินทรพัย์ 4,832,581,023 100 5,530,700,370 100.00 5,416,017,492 100.00



รายการ
ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561 ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563

บาท % บาท % บาท  % 

เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกู้ยืมระยะสัน 71,682,078 1.48 41,880,057  0.76 120,000,000 2.22

ตัวแลกเงิน 39,880,775 0.83 199,669,730 3.61 - -

เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนอืีน 84,977,881 1.76 73,789,227 1.33 75,099,125 1.39

เจ้าหนค่ีาซอืสินทรพัย์ทมีไีว้เพือให้เช่า 182,215,161 3.77 141,209,004 2.55 119,142,580 2.20

หุ้นกู้ทถึีงกําหนดชําระภายในหนึงป - - 549,836,003  9.94 - -

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ทถึีงกําหนดชําระภายในหนึงป 384,178,043 7.95 257,534,391 4.66 242,707,938 4.48

หนสิีนตามสัญญาเช่า 

ทถึีงกําหนดชําระภายในหนึงป
62,315,758 1.29 48,685,489 0.88 81,046,941 1.50

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 228,283 0.00  - - - -

หนสิีนหมุนเวยีนอืน 10,183,159 0.21 9,017,243 0.16 8,956,699 0.17

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 835,661,138 17.29 1,321,621,144 23.90 646,953,283 11.94

หุ้นกู้ 1,148,375,030 23.76 1,298,049,908 23.47 1,398,578,175 25.82

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 702,843,389 14.54 763,340,199 13.80  837,239,811 15.46

หนสิีนตามสัญญาเช่า 51,632,288 1.07 2,928,508 0.05 273,596,768 5.05

เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า 54,451,264 1.13 73,076,052 1.32 106,174,710 1.96

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 12,255,423 0.25 16,308,992 0.29 26,101,886 0.48

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 1,969,557,394 40.76 2,153,703,660 38.94 2,641,691,350 48.77

รวมหนสิีน 2,805,218,532 58.05 3,475,324,804 62.84 3,288,644,633 60.72

งบแสดงฐานะทางการเงนิ (ต่อ)
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รายการ
ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561 ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563

บาท % บาท % บาท  % 

ทุนจดทะเบยีน ชําระแล้ว 250,000,000 5.17 250,000,000 4.52 250,000,000 4.62

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 162,450,370 3.36 162,450,370 2.94 162,450,370 3.00

กําไรสะสม - สํารองตามกฎหมาย 30,000,000 0.62 30,000,000 0.54 30,000,000 0.55

กําไรสะสม- ยังไม่ได้จัดสรร 1,584,902,092 32.80 1,612,899,691 29.16 1,685,813,380 31.13

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า

เงินลงทุนในหลักทรพัย์เผอืขาย 10,029 0.00 25,505 0.00 - -

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์ - - - - (890,891) (0.01)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,027,362,491 41.95 2,055,375,566 37.16 2,127,372,859 39.28

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,832,581,023 100 5,530,700,370 100.00 5,416,017,492 100.00

งบแสดงฐานะทางการเงนิ (ต่อ)
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รายการ
งบการเงินรวม

2561 % 2562 % 2563 %

รายได้จากค่าเช่ารถยนต์ 1,199,371,064 57.62 1,271,548,669 64.61 1,297,121,143 59.14

รายได้จากการขายรถยนต์ 824,743,626 39.62 640,658,977 32.56  815,200,216 37.17

รายได้อืน 57,314,674 2.75 55,704,199 2.83 81,080,889 3.69

รวมรายได้ 2,081,429,363 100 1,967,911,845 100  2,193,402,248 100.00

ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์ 995,091,699 47.81 1,068,434,234 54.29 1,145,475,656 52.22

ต้นทุนการขายรถยนต์ 591,334,316 28.41 450,621,365 22.90  590,751,406 26.93

ค่าใช้จ่ายในการขาย และบรหิาร 204,625,497.13 9.83 194,945,066 8.80 183,927,053 8.39

ต้นทุนทางการเงิน 80,343,313 3.86 84,891,940 4.31  90,303,052 4.12

รวมค่าใชจ่้าย 1,871,394,825 89.91 1,798,892,605 91.41 2,010,457,076 91.66

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 210,034,538 10.09 169,019,240 8.59 182,945,172 8.34

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (43,924,533) (2.11) (51,802,546) (2.63) (38,301,384) (1.75)

กําไรสาํหรบัป 253,959,071 12.20 220,821,786 11.22 221,246,556 10.09

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 1.02 0.88 0.88

หน่วย : บาท

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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งบกระแสเงินสด

รายการ
งบการเงินรวม

2561 2562 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนค่าใชจ่้าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 210,034,538 169,019,240 182,945,171

รายการปรับปรุงกระทบกําไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

 เปนเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

ผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนและหนีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (1,425,032) (1,582,599) 308,996

ค่าเสอืมราคาและค่าตัดจําหน่าย 748,433,145 829,060,345 891,343,671

ภาษีถูกหัก ณ ทีจ่ายตัดจ่าย - 175,034 3,040,068

ค่าเผอืการได้รับคืนของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่าย 22,386,055 14,352,527 1,959,806

ขาดทุนจากส่วนลดค่าเชา่จ่าย - - 132,491

ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพยส์ิน 56,329 - 2,536,296

กําไรจากการขายสินทรัพยท์างการเงิน (918,276) (990,514) (168,665)

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงาน 988,606 5,410,735 11,898

ดอกเบียรับ (887,197) (844,056) (383,300)

ต้นทุนทางการเงิน 80,343,313 84,891,940 90,303,052

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

และหนีสินดําเนินงาน 1,059,011,481 1,099,492,652 1,172,029,484

สินทรัพยดํ์าเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน (15,206,109) 15,776,571 (36,268,608)

ค่าเบียประกันภัยจ่ายล่วงหน้า (5,463,383) (3,938,011) 165,010

สินค้าคงเหลือ 366,795,267 283,071,228 482,587,777

ลูกหนีกรมสรรพากร 1,748,245 (20,869,947) 49,998,875

สินทรัพยห์มนุเวียนอืน 16,306,639 2,490,925 218,855

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอืน 375,530 (77,978) 749,514

หนีสินดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน (223,246,672) (6,668,983) (12,592,962)

เงินประกันค่าเชา่รถยนต์จากลูกค้า 3,670,071 18,624,788 33,098,657

หนีสินหมนุเวียนอืน 2,068,556 (1,165,915) (72,204)

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 1,206,059,625 1,386,735,330 1,689,914,398

เงินสดรับดอกเบีย 190,377 157,862 114,420

เงินสดจ่ายซอืสินทรัพยที์มไีว้เพอืให้เชา่ (827,166,848) (1,712,840,570) (967,858,551)

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน - (4,887,399) (218,390)

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (58,879,664) (60,902,157) (13,512,234)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 320,203,490 (391,736,934) 708,439,643

หน่วย : บาท
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รายการ
งบการเงินรวม

2561 2562 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรบัดอกเบยี 680,279 702,735 460,289

เงินสดรบัจากการให้กู้ยืมระยะสันแก่บรษัิททีเกียวข้องกัน 35,000,000 40,000,000 28,000,000

เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสันแก่บรษัิททีเกียวข้องกัน  (35,000,000)  (40,000,000) (28,000,000)

เงินสดรบัจากการขายเงินลงทุนในหลักทรพัย์ประเภทเผอืขาย 934,909,996 1,081,006,729 677,236,001 

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในหลักทรพัย์ประเภทเผอืขาย (955,000,000) (1,118,000,000) (618,000,000)

เงินฝากธนาคารติดภาระคาประกัน (เพิมขึน) ลดลง  (63,086)  7,983,896 (104)

เงินสดรบัค่าขายสินทรพัย์ถาวร 24,673 - 6,173 

เงินสดจ่ายซือสินทรพัย์ถาวร  (5,274,279) (2,519,726) (1,506,828)

เงินสดจ่ายซือสินทรพัย์ไม่มตัีวตน (1,900,040) (2,475,675) (4,117,757)

เงินสดจ่ายซือสิทธิการใช้อาคารบนสิทธิการเช่า  (66,650)  (60,000) (35,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (26,689,107) (33,362,041) (54,042,774)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายดอกเบยี (73,832,259)  (86,836,358) (74,636,654)

เงินเบิกเกินบัญชธีนาคารเพิมขึน (ลดลง) 6,064,895  197,978 (1,880,057)

เงินสดรบัจากเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน 110,000,000 160,000,000 720,000,000

เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน (110,000,000) (190,000,000) (640,000,000)

เงินสดรบัจากการออกตัวแลกเงิน 458,838,110 926,725,462 199,258,995 

เงินสดจ่ายชําระตัวแลกเงินครบกําหนด (920,000,000) (770,000,000) (400,000,000)

เงินสดรบัจากการออกหุ้นกู้ 600,000,000 700,000,000 100,000,000

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ - - (550,000,000)

เงินสดรบัจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 350,821,823 350,570,845 570,951,857 

เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (404,195,849) (416,717,686) (511,878,697)

เงินสดจ่ายชําระหนสิีนตามสัญญาเช่าซือ (232,130,512) (62,334,049) (81,477,672)

เงินสดจ่ายเงินปนผล (237,500,000) (190,000,000) (140,000,000)

          เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (451,933,792) 421,606,192 (809,662,228)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) - สุทธิ (158,419,409) (3,492,783) (47,179,811)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นป 248,282,909 89,863,500 86,370,717

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินป 89,863,500 86,370,717 39,190,906
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อัตราส่วนทางการเงินทีสําคญั

รายการ
งบการเงินรวม

ป 2561 ป 2562 ป 2563

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร

อัตรากําไรขันต้น - (ไม่รวมกําไรจากการขายรถเพือให้เช่า) 17.03% 15.97% 11.69%

อัตรากําไรขันต้น - (รวมกําไรจากการขายรถเพือให้เช่า) 21.62% 20.56% 17.80%

อัตราผลตอบแทนจากการดําเนินงาน 13.95% 12.90% 12.46%

อัตรากําไรสุทธิ 12.20% 11.22% 10.09%

อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.70 0.53 0.74 

อัตราการหมุนของสินทรพัย์ (เท่า) 0.42 0.38 0.42 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ 4.27% 3.26% 3.49%

อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น 12.57% 10.82% 10.58%

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนสิีนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.38 1.69 1.55 

อัตราส่วนวัดความสามารถในการจ่ายดอกเบยี (เท่า) 3.61 2.99 3.03 

อัตราส่วนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน 1.55 2.04 1.23

อัตราส่วนหนสิีนสุทธิต่อกําไรก่อนดอกเบยีจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคา และ

ค่าตัดจําหน่าย
2.28 2.84 2.50

หนสิีนมภีาระดอกเบยีต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.21 1.54 1.39

อัตราส่วนหนสิีนทีมภีาระดอกเบยีทีครบกําหนดภายใน 1 ปต่อ

หนสิีนทีมภีาระดอกเบยีทังหมด
0.23 0.35 0.15

อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนสิีนทีมภีาระดอกเบยี 0.47 0.38 0.47

อัตราการจ่ายเงินปนผล 93.52% 93.52% 86.04%

ข้อมูลต่อหุ้น

มูลค่าหุ้นตามบัญช ี(บาท) 8.11 8.22 8.51 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.02 0.88 0.88
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11.1 คําอธบิายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดําเนินงาน 

ภาพรวมของการดําเนินธรุกิจ (Overview)
โดยสรุปผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับป สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (งบการเงินรวม) บริษัทมีรายได้

รวม 2,193.40 ล้านบาท หากเทียบกับปก่อนทีมีรายได้รวม 1,967.91 ล้านบาท ปรับเพิมขึนร้อยละ 11.46  กําไรสุทธ ิ
221.25 ล้านบาท  หากเทียบกับปก่อนทีมีกําไรสุทธิ 220.82 ล้านบาท  ปรับเพิมขึนร้อยละ 0.19  สาเหตุหลักทีกําไรสุทธิ
ปรับเพิมน้อยหากเทียบกับรายได้รวม เนืองจาก อัตรากําไรขันต้นปรับลดลงจากการขยายอายุสัญญาเช่า  และรายได้ภาษี
เงินได้ปรับลดลง จากสิทธทิางภาษีทีสินสุดจากการจําหน่ายรถยนต์  

สรุปฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 5,416.02 ล้านบาท  เทียบกับ ณ วันที 31 
ธนัวาคม 2562 ทีมีจํานวน 5,530.70 ล้านบาท ลดลงจํานวน 114.68 ล้านบาท คิดเปนอัตราการลดลงร้อยละ 2.07   เกิด
จาก มีการจําหน่ายรถรอขายทีมีจํานวนมากช่วง สินป 2562 และลูกหนีกรมสรรพากรลดลง จากการได้รับเงินคืนภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล จากกรมสรรพากร ได้นําไปชําระหุ้นกู้ทีครบกําหนดในป 2563 และ ชําระหนีก่อนครบกําหนดบางส่วนทีมี
ต้นทุนดอกเบียสูง ทําให้หนีสินรวมปรับลดลง โดยหนีสินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 มีจํานวน 3,288.64 ล้านบาท 
เทียบกับปก่อนทีมีหนีสินรวมจํานวน 3,475.32 ล้านบาท  ประกอบกับ การซือรถยนต์ทีมีไว้เพือให้เช่า มีจํานวนลดลงหาก
เทียบกับปก่อน ส่งผลให้สินทรัพย์รวม และหนีสินรวม ลดลงไปในทิศทางเดียวกัน 

ในส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,127.37 ล้านบาท เพิมขึนจํานวน 
72.00 ล้านบาท คิดเปน 3.50 % จากสินป 2562 ทีมีจํานวน 2,055.37 ล้านบาท โดยเพิมขึนจากผลประกอบการทีเพิมขึน 
หลังหักเงินปนผล ทังนีบริษัท มีกําไรสะสมก่อนจ่ายเงินปนผลจํานวน 1,855.81 ล้านบาท และจ่ายเงินปนผลจํานวน 
140.00 ล้านบาท คงเหลือกําไรสะสม ณ สินป 2563 จํานวน 1,715.81 ล้านบาท  

 
ผลการดําเนินงาน  

รายได้  

ในป 2563 บริษัท มีรายได้รวมจํานวน 2,193.40 ล้านบาท เพิมขึนจากป 2562 จํานวน 225.49 ล้านบาท คิดเปน
ร้อยละ 11.46 จากรายได้รวมในป 2562 ทีมีจํานวน 1,967.91 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี  
 
1. รายได้ค่าเชา่รถยนต์   

บริษัทมีรายได้ค่าเช่ารถยนต์ในป 2562 จํานวน 1,271.55 ล้านบาท เพิมขึน 72.18 ล้านบาท คิดเปนร้อยละ 6.02  
เมือเทียบกับป 2561 ทีมีจํานวน 1,199.37 ล้านบาท และมีอัตรากําไรขันต้น (ไม่รวมกําไรจากการขายรถครบ
สัญญาเช่า) ร้อยละ 15.97 เทียบกับป 2561 ทีร้อยละ 17.03 ลดลงจากปก่อนจํานวน ร้อยละ 1.06  เนืองจาก
สัญญาเช่าระยะยาวทีเพิมขึน มีอายุสัญญายาวขึน จากเดิมอายุสัญญาเฉลีย 3 ป เปน อายุสัญญาเฉลีย 4-5 ป ทํา
ให้รายได้ค่าเช่าเฉลียต่อคันลดลงเมือเทียบกับรุ่นรถ และ เงือนไขการเช่าเดียวกัน ซึงเปนสาเหตุหนึงทีทําให้อัตรา
กําไรขันต้นปรับลดลงจากปก่อน 



2. รายได้จากการขายรถยนต์ทีหมดสญัญาเชา่  

จํานวน 674.61  ล้านบาท เทียบกับปก่อนทีมีจํานวน 446.81 ล้านบาท เพิมขึนจํานวน 227.80 ล้านบาท  คิดเปน

ร้อยละ 50.98  เนืองจากจํานวนรถขายเพิมขึน โดยในป 2563 มีจํานวน 1,639 คัน เทียบกับป 2562 มีจํานวน 896 

คัน เพิมขึน จํานวน 743 คัน คิดเปนร้อยละ 82.92  ซึงเปนจํานวนรถสะสมยกมาจากป 2562 และได้เพิมช่อง

ทางการขายมากขึน เพือเร่งระบายรถให้เร็วทีสุด เพือลดความเสียงราคาปรับลดลงตามอายุรถทีมากขึน ทําให้มี

ยอดขายเพิมขึนภายใต้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

 

3. รายได้จากการขายรถยนต์ (ดําเนนิการโดย บรษิทัยอ่ย)  

ป 2563  มีจํานวน 140.59 ล้านบาท ลดลงจากปก่อนจํานวน 53.26 ล้านบาท โดยในป 2562 มีรายได้จากการขาย

รถยนต์จํานวน 193.85 ล้านบาท คิดเปนการลดลงร้อยละ 27.47  เนืองจากบริษัทย่อย ชะลอการซือรถเพือนํามา

ขาย เนืองจาก เร่งระบายรถยนต์ของบริษัทฯ ทีมีจํานวนมากก่อนอันดับแรก  

 

ต้นทุนและค่าใชจ่้าย

1. ต้นทุนการใหเ้ชา่รถยนต์  

ในป 2563  จํานวน 1,145.48 ล้านบาท เพิมขึนจากปก่อน จํานวน 77.05 ล้านบาท โดยในป 2562  มีต้นทุนการให้

เช่ารถยนต์จํานวน 1,068.43 ล้านบาท คิดเปนการเพิมขึนร้อยละ 7.21 การเพิมขึนของต้นทุนการให้เช่ารถยนต์

จากปก่อน เปนไปตามรายได้สัญญาเช่ารถยนต์ทีมีการทําสัญญาเพิมขึนในป 2562 ซึงต้นทุนหลัก ได้แก่ ค่าเสือม

ราคารถยนต์ ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ค่าเบียประกัน ทังนี ในป 2563 และป 2562 มีอัตราต้นทุนการให้เช่าต่อรายได้ค่า

เช่า  คิดเปนอัตราร้อยละ 88.31 และ 84.03 มีอัตราทีเพิมขึนจากปก่อน ประมาณ 4.28 %  เกิดจากรายได้ค่าเช่า

ต่อคันปรับลดลงจากอายุสัญญาทีมากขึนจากเดิม 3 ป เปน 4-5 ป  ของสัญญาทีเพิมขึนในป 2563 ในขณะทีต้นทุน

ไม่ได้ปรับลดลง ตามรายได้  

 

2. ต้นทุนการขายรถยนต์ทีหมดอายุสญัญาเชา่  

ในป 2563 มีจํานวน 459.07 ล้านบาท เพิมขึนจากปก่อน ทีมีจํานวน 276.73 เพิมขึนจํานวน 182.34 ล้านบาท  

คิดเปนการเพิมขึนร้อยละ 65.89  เปนไปตามจํานวนรถขายทีเพิมขึน โดยในป 2563 มีจํานวน 1,639 คัน เทียบกับ

ป 2562 มีจํานวน 896 คัน เพิมขึน จํานวน 743 คัน คิดเปนร้อยละ 82.92  โดยในป 2563 และป 2562 มีอัตรา

ต้นทุนขายรถยนต์  คิดเปนอัตราร้อยละ 68.05 และ 61.93 มีอัตราต้นทุนทีเพิมขึนจากปก่อน ประมาณ 6.12 %  

เนืองจากราคาขายรถยนต์มือสองมีการปรับตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจทีหดตัวและผลกระทบจากโควิด-19 ทังนี 

ต้นทุนของรถยนต์ทีขายได้ยังขึนอยู่กับ อายุรถยนต์ รุ่นรถยนต์ ประเภทรถยนต์ ด้วย 
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3. ต้นทนุขายรถยนต์มือสองทีจําหน่ายโดยบริษัทยอ่ย  

ในป 2563 มีจํานวน 131.68 ล้านบาท ลดลงจากปก่อนทีมีจํานวน 173.89 ล้านบาท ลดลงจํานวน 42.21 ล้าน

บาท คิดเปนการลดลงร้อยละ 24.27 โดยต้นทุนทีลดลงเนืองจากป 2563 มีจํานวนขายรถลดลง ซึงในป  2563 มี

จํานวนขาย 263 คัน และในป 2562 มีจํานวนขาย 446 คัน ลดลงจํานวน 183 คัน คิดเปนร้อยละ 41.03 โดยในป 

2563 และป 2562 มีอัตราต้นทุนขายรถยนต์  คิดเปนอัตราร้อยละ 93.66 และ 89.72 มีอัตราต้นทุนทีเพิมขึนจาก

ปก่อน ประมาณ 3.95 %   สาเหตุทีต้นทุนเพิมขึน เปนไปตามเหตุผลเดียวกับต้นทุนการขายรถยนต์ทีหมดอายุ

สัญญาเช่า 

  

4. ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร   

ในป 2563 มีจํานวน 183.93 ล้านบาท เทียบกับป 2562 ทีมีจํานวน 194.95 ล้านบาท  ลดลง 11.02 ล้านบาท คิด

เปน ร้อยละ 5.65 เนืองจาก ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในส่วนของค่าใช้จ่ายพนักงาน ปรับลดลง เนืองจาก

ผลประโยชน์พนักงานในป 2562 มีการปรับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานได้ลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมือ

วันที 5 เมษายน 2562 โดยกําหนดอัตราค่าชดเชยเพิมเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึงทํางานติดต่อกัน

ครบ 20 ปขึนไปให้มีสิทธไิด้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน จากปจจุบันอัตราค่าชดเชยสูงสุด

คือ 300 วัน ทําให้ป 2562 มีค่าใช้จ่ายเพิมขึนประมาณ 3.2 ล้านบาท และผลกระทบจากมาตรฐานรายงานทาง

การเงิน ฉบับที 16 ทําให้ค่าใช้จ่ายบริหารปรับลดลง จํานวน 3.90 ล้านบาท  แต่ทําให้ต้นทุนทางการเงิน เพิมขึน 

จํานวน 4.39 ล้านบาท   ส่วนค่าใช้จ่ายบริหารอืน ๆ ลดลงจากการควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และเพิมประสิทธิภาพ

พนักงาน การนําเทคโนโลยีมาใช้ ทําให้ควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงได้หากเทียบกับก่อน

กําไรสทุธ ิและอัตราผลตอบแทน 

 

กําไรสุทธิของบริษัทในป 2563 มีจํานวน 221.25 ล้านบาท เพิมขึนจากปก่อนจํานวน 0.43 ล้านบาท คิดเปน

ร้อยละ 0.19  เมือเทียบกับป 2562  ทีมีกําไรสุทธิจํานวน 220.82 ล้านบาท และมีอัตรากําไรสุทธิในป 2563 จํานวน 

10.1% และป 2562 จํานวน 11.2%  ปรับลดลงจํานวน 1.1% โดยอัตรากําไรสุทธทีิปรับลดลง สาเหตุหลักเกิดจาก  

1. รายได้ต่อหน่วยปรับลดลง ทัง 2 ประเภท ได้แก่ 1) รายได้จากค่าเช่ารถยนต์ มีอัตราค่าเช่าต่อเดือนปรับลดลง

จากการขยายอายุสัญญาเช่าของลูกค้า ในขณะที ต้นทุนหลักได้แก่ ค่าเสอืมราคา ค่าซ่อม และค่าเบียประกัน ยังเปนอัตรา

เดิม  แต่อย่างไรก็ตาม มูลค่าสัญญาเช่าได้เพิมขึนจากการขยายอายุสัญญาให้นานขึน   2) รายได้จากการขายรถยนต์มือ

สอง ราคาขายเฉลีย ปรับลดลงมาก เกิดจากราคาขายรถยนต์ในตลาดผันผวน จากกระทบของโควิด-19 ในช่วงปทีผ่านมา  

2. รายได้ภาษีเงินได้ ป ปรับลดลงจากปก่อน จํานวน 13.50 ล้านบาท คิดเปนร้อยละ 26.06 โดยในป 2563 มี

จํานวน 38.30 ล้านบาท เทียบกับป 2562 มีจํานวน 51.80 ล้านบาท ซึงรายได้ภาษีเงินได้จะลดลงผันแปรตาม กําไรก่อน

ภาษีทีเพิมขึน และ สิทธทิางภาษีทีหมดลงจากการขายรถยนต์ทีได้สิทธปิระโยชน์ในป 2563  
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ฐานะการเงนิ

สนิทรัพย์
ณ 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 5,416.02 ล้านบาท ลดลงจํานวน 114.68 ล้านบาท คิด

เปนร้อยละ 2.12 จากสินป 2562 ทีมี 5,530.70 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หลักทีลดลงได้แก่ รถยนต์ทีมีไว้เพอืให้

เช่า และรถยนต์รอการขาย ณ 31 ธนัวาคม 2563 มีจํานวนรวม 9,335 คัน มูลค่าสุทธริวม 4,407.07 ล้านบาท  

ลดลงจาก ณ วันที 31 ธนัวาคม 2562 ทีมีจํานวน 9,444 คัน มูลค่าสุทธริวม 4,525.05 ล้านบาท ลดลงจํานวน 

117.98 ล้านบาท คิดเปนร้อยละ 2.68 เนืองจาก จํานวนซือรถทีมีไว้เพือให้เช่า ในป 2563 จํานวน 1,535 คัน 

ลดลงจากป 2562 ทีมีจํานวน 2,065 คัน ลดลงจํานวน 530 คัน คิดเปนร้อยละ 34.53 อีกทัง ช่วงปลายป 2562 

มีจํานวนรถยนต์ทีมีไว้เพือให้เช่าครบสัญญา รอโอนเปนรถยนต์รอการขายจํานวนมาก และมีรถยนต์รอการ

ขายสะสมยกมา จํานวน 568 คัน และในป 2563 ได้มีการจําหน่ายรถยนต์รอการขายออกไปจํานวนมาก ทําให้ 

ณ 31 ธนัวาคม 2563 มีจํานวนลดลงเหลือ 357 คัน  ลดลง 211 คัน คิดเปนร้อยละ 37.15 

จํานวนรถยนต์ในพอรต์

รายการ
สําหรบัรอบป สินสุด 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563

จํานวนรถยนต์ต้นงวด (คัน) 8,345 8,275 9,444

จํานวนซือระหว่างงวด (คัน) 1,154 2,065 1,535

จํานวนขายระหว่างงวด (คัน) 1,224 896 1,639

จํานวนรถยนต์ปลายงวด (คัน)

- รถยนต์รอการขาย 245 568 357

- รถยนต์เพือให้เช่า 8,030 8,876 8,978

รวมจํานวนรถยนต์ปลายงวด 8,275 9,444 9,335

มูลค่าตามบัญชีสุทธิปลายงวด (ล้านบาท)

- รถยนต์รอการขาย 80.08 161.18 101.92

- รถยนต์เพือให้เช่า 3,794.38 4,291.69 4,263.39

รวมมลูค่าตามบญัชสีทุธิปลายงวด 3,874.46 4,452.87 4,365.31
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รายการ ณ วันที 31 ธ.ค. 2561 ณ วันที 31 ธ.ค. 2562 ณ วันที 31 ธ.ค. 2563

• ยงัไมถึ่งกําหนดชําระ 128.71 111.64 124.37

• ไมเ่กิน 3 เดือน 19.60 12.47 24.89

• 3 – 6 เดือน 2.85 2.50 1.90

• มากกว่า 6 เดือนขนึไป 4.52 2.92 4.50

รวม 155.68 129.52 155.65

(หัก) ค่าเผอืหนีสงสยัจะสญู (5.26) (3.68) (6.36)

รวม 150.42 125.84 149.29

รายละเอียดลูกหนีการค้า แยกตามอายุหนี

รายละเอียดลกูหนกีารค้า แยกตามประเภทรายการค้า

รายการ ณ วันที 31 ธ.ค. 2561 ณ วันที 31 ธ.ค. 2562 ณ วันที 31 ธ.ค. 2563

• ลกูหนีจากการเช่ารถยนต์ 87.99 94.54 98.36

• ลกูหนีจากการขายรถยนต์ 62.43 31.03 50.92

รวม 150.42 125.84 149.29

ลกูหนกีารค้า
เมือพจิารณาจากคุณภาพลูกหนีการค้าของบริษัท (ก่อนหัก ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ)  ณ วันที 31 ธนัวาคม 

2563 มีจํานวนเท่ากับ 155.65 ล้านบาท เพิมขึนจากปก่อนจํานวน 26.13 ล้านบาท คิดเปนร้อยละ 16.80 

ในขณะทีป 2562 มีจํานวนลูกหนีเท่ากับ 129.52 ล้านบาท โดยลูกหนีการค้าสุทธหิลังหักค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

ในป 2563 จํานวน 149.29 ล้านบาท แบ่งเปนลูกหนีจากการขายรถยนต์จํานวน 50.92 ล้านบาท และลูกหนี

จากการให้เช่ารถยนต์จํานวน 98.37 ล้านบาท  

ซึงในส่วนของลูกหนีจากการขายรถยนต์ทังหมดเปนลูกหนีในกลุ่มของธนาคารทีรับจัดสินเชือรถยนต์ 

และในส่วนของลกูหนจีากการให้เช่ารถจํานวน 98.36 ล้านบาท เปนลูกหนีทียังไม่ถึงกําหนดชําระจํานวน 77.93 

ล้านบาท หรือคิดเปนร้อยละ 79.23 ของลูกหนจีากการให้เช่ารถสุทธ ิทังนีบริษัทได้มีการติดตามหนีอย่างใกล้ชิด 

และได้มีการพิจารณาคัดเลือกลูกค้า โดยพิจารณาถึงความน่าเชือถือและการมีสถานะทางการเงินทีดี ประกอบ

กับลูกค้าส่วนใหญ ่มากกว่าร้อยละ 95 เปนลูกค้าองค์กร ทังหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ซึงลูกค้า

เหล่านีมีประวัติการชําระเงินทีดี  สําหรับผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน บริษัทประมาณการขึนจาก

ประสบการณ์ในการเก็บหนี อายุของหนีทีคงค้าง และสภาวะเศรษฐกิจทีเปนอยู่ ณ สินป 2563 
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หนสีนิ
บริษัท มีนโยบายในการจัดหาเงิน เพือใช้ในการดําเนินธุรกิจ การจัดซือรถยนต์ให้เช่า และการบริหาร

สภาพคล่อง โดยการใช้แหล่งกู้จากสถาบันการเงิน  และตลาดทุนทีโดยมากเปนผลิตภัณฑ์ตราสารหนี ทีมีอัตรา
ดอกเบียคงที  และจากอันดับ เครดิตเรทติง  A- (โดยบริษัท ทริส เรทติง จํากัด) ทําให้สร้างความน่าเชือถือจาก
สถาบันการเงินและนักลงทุนสถาบัน ดังจะสะท้อนจากอัตราดอกเบียทีตากว่าตลาดโดยรวม  

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนีสินรวม 3,288.64 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 
2562 จํานวน  186.68 ล้านบาท คิดเปนร้อยละ 5.68 ของหนีสินรวมในป 2562 ทีมีจํานวน 3,475.32 ล้านบาท 
โดยการลดลงของหนสีนิ สอดคล้องตามจํานวนการซือรถยนต์ทีมีไว้เพอืให้เช่า ประกอบกับมีการชําระหุ้นกู้ทีครบ
กําหนดในป 2563  จํานวน 550 ล้านบาท และออกหุ้นกู้ใหม่ จํานวน 100 ล้านบาท ทําให้หุ้นกู้ลดลงสุทธิ 450 
ล้านบาท  ซึงหนีสินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 คิดเปนสัดส่วนร้อยละ 60.72 ของสินทรัพย์รวม แบ่งเปน 
หนีสินหมุนเวียน และ หนีสินไม่หมุนเวียน คิดเปนสัดส่วนร้อยละ 19.67 และ 80.33 ตามลําดับ ของหนีสินรวม  
เทียบกับหนีสินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 เปนสัดส่วนร้อยละ 62.84 ของสินทรัพย์รวม แบ่งเปน หนีสิน
หมุนเวียน และ หนีสินไม่หมุนเวียน คิดเปนสัดส่วนร้อยละ 38.03 และ 61.97  ตามลําดับ ของหนีสินรวม    

โดยสัดส่วนหนีสินดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบกับการบริหารสภาพคล่อง เนืองจากบริษัทฯ มีรายได้จาก
การให้เช่ารถยนต์อย่างต่อเนือง รวมถึงยังมีรายได้จากการจําหน่ายรถยนต์ทีหมดสัญญาเช่า ลักษณะการ
ประกอบธรุกิจดังกล่าวมีโครงสร้างเงินทุนส่วนใหญ่เปนหนีสิน บริษัทจึงต้องบริหารกระแสเงินสดรับ และกระแส
เงินสดจ่ายให้มีความสมดุลและสอดคล้องกัน เพือปองกันความเสียงสภาพคล่องทังด้านระยะเวลาและอัตรา
ดอกเบีย โดยกําหนดระยะเวลากู้ยืมเงินให้สอดคล้องกับอายุของสัญญาให้เช่ารถยนต์ และพยายามจัดหาแหล่ง
เงินกู้ทีมอัีตราดอกเบียคงทีเพอืใหส้อดคลอ้งกับการกําหนดอัตราค่าเชา่รถยนต์ทีเปนอัตราคงที เพอืลดความเสียง
จากความผันผวนของอัตราดอกเบีย 

สว่นของผูถื้อหุน้
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 มีจํานวน 2,127.37 ล้านบาท เพิมขึนจํานวน 

71.99 ล้านบาท เมือเทียบกับวันที 31 ธนัวาคม 2562 ซึงมีส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 2,055.38 ล้านบาท โดยมีผล
สะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเนืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ 
ในวันที 1 มกราคม 2563 ทําให้กําไรสะสม ลดลงจํานวน 2.38 ล้านบาท และมีผลการดําเนินงานของบริษัททีมี
กําไรเบ็ดเสรจ็รวมจํานวน 214.37 ล้านบาท ในขณะทีมีการจ่ายเงินปนผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในป 2563 จํานวน 2 ครัง 
จํานวน 140 ล้านบาท 

ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป 2563  เมือวันที 24 เมษายน 2563 ผู้ถือหุ้นได้มีมติให้
จ่ายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 
175.00 ล้านบาท โดยเงินปนผลจํานวนเงิน 90.00 ล้านบาท (คิดเปนอัตราหุ้นละ 0.36 บาท จํานวน 
250,000,000 หุ้น) ได้จ่ายแล้วในวันที 10 กันยายน 2562 และเงินปนผลทีเหลือจํานวนเงิน 85.00 ล้านบาท (คิด
เปนอัตราหุ้นละ 0.34 บาท จํานวน 250,000,000 หุ้น) ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที 22 พฤษภาคม 2563 

และตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 3/2563 เมือวันที 10 สิงหาคม 2563 
คณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงินปนผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานสําหรับงวดสินสุดวันที 30 มิถุนายน 
2563 จํานวนเงิน 55.00 ล้านบาท (คิดเปนอัตราหุ้นละ 0.22 บาท จํานวน 250,000,000,000 หุ้น) ได้จ่ายให้ผู้
ถือหุ้นในวันที 9 กันยายน 2563  

รวมบริษัทจ่ายเงินปนผลสําหรับป 2563 เปนจํานวนเงินทังสิน 140.00 ล้านบาท 
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ในป 2563 บริษัทซือรถยนต์เพือให้เช่า โดยใช้แหล่งเงินทุนหลักจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน การทําสัญญาเช่าซือ และการออกหุ้นกู้ อัตราดอกเบียคงที ณ สินป 2563 คิดเปนร้อยละ 94.94 ของ
หนีสินกู้ยืมระยะยาว) ซึงเปนลักษณะปกติของการดําเนินธรุกิจนี เนืองจากเปนหนีสินทีเกิดขึนจากการได้มาซึง
สินทรัพย์ทีใช้ในการดําเนินกิจการของบริษัท และหนีสินดังกล่าวก็จะสามารถจัดกระแสเงินสดจ่ายสอดคล้อง
กับกระแสเงินสดรับของบริษัท อีกทังเปนนโยบายการใช้แหล่งเงินทุนของบริษัท เพราะนอกจากความ
สอดคล้องของกระแสเงินสดรับ-จ่ายแล้ว ยังเปนการบริหารความเสียงของอัตราดอกเบียหากในอนาคตมี
ทิศทางปรับเพมิขึน  

โดยสรุปแล้วการจัดหาแหล่งเงินทุนจะพิจารณาจากทังความสอดคล้องของกระแสเงินสดรับ-จ่าย 
จํานวนสัญญาเช่าทีมีกับลูกค้า และต้นทุนทางการเงิน เพือให้เกิดประสิทธภิาพสูงสุดทางการดําเนินธุรกิจและ
การบริหารเงิน  

 
สภาพคลอ่ง

สําหรับในป 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 708.44 ล้านบาท 
เพิมขึนจํานวน 1,100.18  ล้านบาท เมือเทียบกับป 2562 ทีมีกระแสเงินสดใช้ไปสุทธจิากกิจกรรมดําเนินงาน
จํานวน 391.74 ล้านบาท เนอืงจากในป 2563 ได้รับเงินจากการขายรถยนต์เพิมขึนจากปก่อน จํานวน 199.52 
ล้านบาท ในขณะทีมีเงินสดจ่ายในการจัดซือรถยนต์เพือให้เช่าลดลง จํานวน 744.98 ล้านบาท กระแสเงินสด
ได้มาจากกิจกรรมลงทุนในป 2563 จํานวน 54.04 ล้านบาท เพิมขึนจํานวน 87.40 ล้านบาท เมือเทียบกับป 
2562 ทีมีกระแสเงินสดใช้ไปสุทธจิากกิจกรรมลงทุน จํานวน 33.36 ล้านบาท โดยมีการรับจากการขายตราสาร
หนีสุทธิจํานวน 59.24 ล้านบาท ในส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินในป 2563 ใช้ไปสุทธิจํานวน 
809.66 ล้านบาท เมือเทียบกับป 2562 ทีได้มาสุทธิจํานวน 421.61 ล้านบาท ใช้ไปสุทธิเพิมขึนจากป 2562 
จํานวน 1,231.27 ล้านบาท  

เนืองจากมีการจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้สุทธิจํานวน 450 ล้านบาท เงินสดจ่ายชําระตัวแลกเงินสุทธิ
จํานวน 200.74 ล้านบาท เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิ 59.07 ล้านบาท เงินสดจ่ายดอกเบียจํานวน 
74.64 ล้านบาท เงินสดจ่ายชําระหนีสินตามสัญญาเช่าซือ 81.48 ล้านบาท และเงินสดจ่ายเงินปนผลจํานวน 
140 ล้านบาท ทําให้ในป 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดลดลงสุทธ ิ47.18 ล้านบาท

รายละเอียด รายได้ค่าเช่าในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานทีไม่อาจบอกเลิกได้

(ล้านบาท)

รายได้ค่าเช่าในอนาคต
ณ วันท ี31 ธ.ค. 

2561 2562 2563

-  ไม่เกิน 1 ป 1,060.58 1,169.06 1,127.58

- เกิน 1 ปแต่ไม่เกิน 5 ป 1,624.00 1,788.66 1,656.90

รวม 2,684.58 2,957.72 2,784.48
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11.2     ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ี

            ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit fee)

ในป 2563 บริษัท ได้แต่งตัง นางสาวโสรยา ตินตะสวุรรณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที  8658   

เปนผู้สอบบัญชีของบริษัท และแต่งตัง นางรุ่งทิพย์  แจ้งศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 11930  

เปนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัดโดยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

ประจําป 2563 เปนจํานวนเงินรวม 1,335,000 บาท แบ่งเปนของบริษัทจํานวนเงิน 1,000,000 บาท และของ

บริษัทย่อยจํานวนเงิน 355,000 บาท



ประวตักิรรมการ ผู้บรหิาร และเลขานุการบริษัท 
89

รายละเอียดเกียวกับคณะกรรมการ ผู้บรหิารและผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิท 

ชือ – นามสกุล

ตําแหน่ง  

อายุ

(ป)

คุณวุฒิการศึกษา / 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น

ในบริษัท 

(%)

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ป ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตําแหน่งหน่วยงาน/บริษัท

1. นายพิเทพ  จันทรเสรกุีล

ประธานกรรมการ

 

 

50 - ปริญญาโท  สาขาการเงิน, 

Seattle University, สหรัฐอเมริกา

- ปริญญาตร ีบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

- อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 19

- อบรมหลักสูตร DCP  รุ่น 201/2015

 

13.60 เปนพขีอง 

คุณพิชิต จันทรเสรกุีล

2559- ปจจุบัน

2547 – 2559

2548 - ปจจุบัน

2547 - ปจจุบัน

2535 - ปจจุบัน

 2562 - ปจจุบัน

ประธานกรรมการ

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร

บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพือการดําเนินงาน)

กรรมการ

บจก. กรุงไทย ออโตโมบิล (รับซอืและจําหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว)

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอืน/กิจการอืน

กรรมการผู้จัดการ

บจก. โตโยต้า กรุงไทย (ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ ยห้ีอโตโยต้า)

กรรมการ

บจก. ธนภัทร พรอพเพอร์ตี (ให้เช่าอาคารสํานักงาน)

กรรมการ 

บจก. มิตซูอิมเพรสชัน (ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ ยห้ีอมิตซูบิชิ)

2. นายพิชิต  จันทรเสรกุีล

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหาร

 

 

48 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, 

University of Toledo, สหรัฐอเมริกา

- ปริญญาตร ีบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

- อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 19

- อบรมหลักสูตร DCP รุ่น  85

- อบรมหลักสูตร CDC รุ่น  8

- อบรมหลักสูตรธุรกิจครอบครัว กํากับ  

ดูแลอย่างไรให้ยังยืน  FBS รุ่น 2/2015

- อบรมหลักสูตร RNG  รุ่น 7/2015

- อบรมหลักสูตร RCC  รุ่น 20/2015

13.60 เปนน้องของ 

คุณพิเทพ  

จันทรเสรกุีล

2560-ปจจุบัน

2547 –2560

2548 - ปจจุบัน

2546 - ปจจุบัน

2535 - ปจจุบัน

2562 – ปจจุบัน

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร 

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร 

บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพือการดําเนินงาน)

กรรมการ

บจก. กรุงไทย ออโตโมบิล (รับซอืและจําหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว)

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอืน/กิจการอืน

กรรมการผู้จัดการ

บจก. สยามนิสสัน กรุงไทย (ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ ยห้ีอนิสสัน)

กรรมการ

บจก. ธนภัทร พรอพเพอร์ตี (ให้เช่าอาคารสํานักงาน)

กรรมการ 

บจก. มิตซูอิมเพรสชัน (ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ ยห้ีอมิตซูบิชิ)

 

3. นายชัยวัฒน์  อัศวินทรางกูร

กรรมการ และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

 

69 - MASTER OF EDUCATION 

CURRICULUM AND TEACHING 

METHODOLOGY (TEACHING 

CHINESE AS A FOREIGN 

LANGUAGE), BEIJING LANGUAGES 

AND CULTURAL UNIVERSITY

- เนติบัณฑิตไทย  

สํานักเนติบัณฑิตยสภา 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตร ี  

บริหารธุรกิจ สาขาการบัญช ี 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- ปริญญาตร ี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 

- อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 24 

- อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 81 

- อบรมหลักสูตร ACP รุ่น 12 

- หลักสูตร BOARD NOMINATION AND 

COMPENSATION PROGRAM (BNCP) 

ป2560 

 

0 - ไม่มี - 2547 - ปจจุบัน

2548- ปจจุบัน

2556 – ปจจุบัน

2546 – ปจจุบัน

2548 – ปจจุบัน

2556- ปจจุบัน

2550- ปจจุบัน

2548– ปจจุบัน

2540– ปจจุบัน

2543– ปจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ

บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพือการดําเนินงาน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบยีน

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ยูซิตี

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ซินเท็ค คอนสตัคชัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอืน/กิจการอืน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บลจ. เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ จํากัด 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. หลักทรัพย์เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์

กรรมการ

บจ. โบ๊ตเฮ้าส์ หัวหิน 

Executive Partner / กรรมการ

บจ. พรอสเพค คอนซัลติง (ตรวจสอบบัญช ีทีปรึกษาทางการเงิน)

กรรมการ

บจ.ไบรท ลิลล ี(ประเทศไทย)

4. นายการุณ  เลาหรัชตนันท์

กรรมการและ

กรรมการตรวจสอบ

 

64 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ปริญญาตร ีวิทยาศาสตร์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- อบรมหลักสูตร ISO/IEC 27001

- อบรม AUTOMOBILE FINANCING

BUSINESS

- อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 32

- อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 170

- ไม่มี - - ไม่มี - มีค. 2556-ปจจุบัน

2551-ปจจุบัน

2551-ปจจุบัน

ตค. 2549-เมย. 

2551

กรรมการ

บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพือการดําเนินงาน)

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอืน/กิจการอืน

กรรมการผู้จัดการ

บจ. อินโฟเน็ท (ประเทศไทย)

กรรมการผู้จัดการ

บจ. เอส ซ ีที เน็ทเวิร์ค คอร์ปอเรชัน

กรรมการผู้จัดการ

บจ. ไทยพาณิชย์ลีสซิง



ประวตักิรรมการ ผู้บรหิาร และเลขานุการบริษัท 
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ชือ – นามสกุล

ตําแหน่ง  

อายุ

(ป)

คุณวุฒิการศึกษา / 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น

ในบริษัท 

(%)

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ป ย้อนหลัง

5. นางภาฝน  จิตต์มิตรภาพ

กรรมการ และกรรมการ

ตรวจสอบ

54 - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฎ

สวนสุนันทา 

- ปริญญาโท   นิติศาสตร์มหาบัญฑิต,  

- VILLANOVA UNIVERSITY , 

สหรัฐอเมริกา  

- ปริญญาตร ีนิติศาสตร์บัณฑิต จุฬา

ลงกรณณ์มหาวิทยาลัย 

- อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 23 

- อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 160 

- อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที 21 

(วตท.21) 

- อบรมหลักสูตรการบริหารการจัดการ

ด้านความันคงขันสูงรุ่นที 9 (สว

ปอ.มส.9) 

- ประกาศนียบัตรขันสูง การเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

สําหรับนักบริหารขันสูง รุ่นที 22 

(ปปร.22) 

- ประกาศนียบัตรขันสูง หลักสูตร

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุ่นที 

62 (วปอ.62) 

 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2547 - ปจจุบัน

2556-ปจจุบัน

 

2545 - ปจจุบัน

2547 - ปจจุบัน

2547 - ปจจุบัน

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพือการดําเนินงาน)

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอืน/กิจการอืน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน  

กรรมการผู้จัดการ

บจก. สมาร์ทโฮม ซิสเต็มส   

(ทีปรึกษาวางระบบไฟและระบบรักษาความปลอดภัย)

กรรมการผู้จัดการ

บจก. อะเฮดออล จํากัด

กรรมการผู้จัดการ

บจก. ปุณณเขตต์ จํากัด 

6. ดร. เอกพงษ์ ตังศรสีงวน

กรรมการ

45 - DOCTOR OF ENGINEERING IN           

TELECOMMUNICATIONS, ASIAN 

INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- MASTER OF ENGINEERING IN 

TELECOMMUNICATIONS, ASIAN 

INSTITUTE OF TECHNOLOGY

-   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต               สาขา

วิศวกรรมไฟฟา                    จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย                      (สาขา

วิศวกรรมไฟฟา)

- นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฏหมายธุรกิจ

และภาษีอากร                       

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                      

(เกียรตินิยมอันดับหนึง)

-   บัญชบัีณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

-   CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT, CPA

-   สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส                  

(FELLOW MEMBER) 2016 (IOD)

-   ประธานรุ่น STRATEGIC CFO IN

CAPITAL MARKETS PROGRAM รุ่นที 1

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน       

วิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.)  รุ่น

ที 26

-   หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ       

สาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง โดย

สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที 15 

-   STRATEGIC CFO IN CAPITAL MARKETS     

PROGRAM รุ่นที 1/2558 โดยตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

-   DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM

(DCP) รุ่นที 224/2016  

-   หลักสูตร ทูมอร์โรว์ สเกลเลอร์ 

(2MORROW SCALER) รุ่นที 2

 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2562 – ปจจุบัน

 

2558 – ปจจุบัน

2561 – 2563

 

2563 – ปจจุบัน

 

2547 – ปจจุบัน

2547 – ปจจุบัน

 

กรรมการ

บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพือการดําเนินงาน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบยีน

กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสียง

บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จํากัด  (มหาชน) 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอืน/กิจการอืน/สถาบันภายนอก

คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานหลักสูตรวิเคราะห์และการจัดการลงทุน 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Audit Partner

สํานักงานบัญชทีนายความมิตรประชา 

Managing Partner

สํานักงานยงยุทธการบัญชแีละกฎหมาย

 



91

ชือ – นามสกุล

ตําแหน่ง  

อายุ

(ป)

คุณวุฒิการศึกษา / 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น

ในบริษัท 

(%)

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ป ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตําแหน่งหน่วยงาน/บริษัท

7. นายศักดิธัช   จันทรเสรกุีล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

อาวุโส

สายงานสนับสนุนธุรกิจ

48 -    ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 

DREXEL UNIVERSITY, PENNSYLVANIA,USA

- ปริญญาตร ีบริหารธุรกิจ สาขาการ

จัดการ

      มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

-  CHIEF FINANCIAL OFFICER

CERTIFICATION PROGRAM รุ่น 12 จาก

สภาวิชาชพีบัญชี

-    อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 169

-    อบรมหลักสูตร ACPG 22/2015

- อบรมหลักสูตร ELP 4/2016      (DCP)

- ไม่มี - เปนญาติ

คุณพิเทพ      

จันทรเสรกุีล และ 

คุณพิชิต       

จันทรเสรกุีล

2550-ปจจุบัน

 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส 

บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพือการดําเนินงาน)

8. นางสาวสิริมา  ชะเอมกุล

ผู้อํานวยการสายงาน

บริการ

 

49 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 

     มหาวิทยาลัยศรปีทุม

-    ปริญญาตร ีบริหารธุรกิจ 

สาขาการจัดการ

     มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น

-    อบรมหลักสูตร MINI MBA รุ่น 57

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ไม่มี - - ไม่มี - 2550 - ปจจุบัน

 

ผู้อํานวยการสายงานบริการ

บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพือการดําเนินงาน)

 

9. นางสาวจิตติญา       

เหลืองจามีกร

ผู้จัดการอาวุโสสายงาน

การตลาด

45 - ปริญญาโท  คณะนิเทศศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตร ี - คณะศิลปกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- อบรมหลักสูตร Advanced VB For Web 

Application Developer – Internet & 

E-commerce มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2551 - ปจจุบัน

2544 - 2550

ผู้จัดการอาวุโสสายงานการตลาด

ผู้จัดการการตลาด

บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพือการดําเนินงาน)

 

10. นางสาวพรพรรณ       

สัตตวัตรกุล

ผู้จัดการบัญชแีละ

การเงิน

46 - ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และการสือสาร

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

- ปริญญาตร ีบัญชบัีณฑิต 

มหาวิทยาลัยสยาม

- ผู้สอบบัญชรีับอนุญาต เลขทะเบยีน

7287

- ไม่มี - - ไม่มี - 2548 - ปจจุบัน

 

ผู้จัดการแผนกบัญชแีละการเงิน

บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพือการดําเนินงาน)

 

12. นายนพพล  ศักดิทอง
เลขานุการ

57 -   ปริญญาตร ีคณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

-   อบรม COMPANY SECRETARY PROGRA

กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย รุ่น 42
 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2547-ปจจุบัน เลขานุการบริษัท
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพือการดําเนินงาน)
 

ประวตักิรรมการ ผู้บรหิาร และเลขานุการบริษัท 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกับคณะกรรมการ ผู้บรหิารและผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิท 
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รายละเอียดการดํารงตําแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร เลขานกุาร และผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทใน

บริษัทย่อย และบริษัททีเกยีวข้อง 

รายละเอียดการดํารงตําแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการ และผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทในบริษัทย่อย และบริษัท

ทีเกียวข้อง ณ วันที 31 ธนัวาคม  2563

บมจ.
กรุงไทยคาร์
เรน้ท์ แอนด์ 

ลีส

บรษัิทย่อย บรษัิททีเกียวข้อง

บจก.กรุงไทย 

ออโตโมบิล

บจก.ธนภัทร 

พรอ็พเพอร์

ตี

บจก.สยาม

นิสสัน 

กรุงไทย

บจก.โต

โยต้า 

กรุงไทย

บจก. 

คารล์อฟท์ 

ออโต้ อิม

พอรต์

บจก. 
มิตซู 

อิมเพรสชัน

1. นายพิเทพ จันทรเสรกีุล X  S  /  S /  S /  S  O / S

2. นายพิชิต จันทรเสรกีุล / S O /  S /  S / S  O /S

3. นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร / A

4. นายการุณ  เลาหรชัตนันท์ /  A

5. นางภาฝน  จิตต์มิตรภาพ /  A

6. ดร. เอกพงษ์ ตังศรสีงวน /    

7. นายศักดิธัช   จันทรเสรกีลุ

8. นางสาวสิรมิา ชะเอมกุล

9. นางสาวจิตติญา  เหลืองจามกีร

10. นางสาวพรพรรณ  สัตตวัตรกลุ

11. นายนพพล  ศักดิทอง

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ   
/ = กรรมการ 
A = กรรมการตรวจสอบ  
S = กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
O = กรรมการผู้จัดการ



รายงานการเปลยีนแปลงการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการ
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รายชือ

จํานวนหุ้น คู่สมรส

ณ 31 ธันวาคม

2562

เปลียนแปลง

เพิม(ลด)

ณ 31 ธันวาคม

2563

การถือหุ้น

ของคู่สมรส

1. นายพิเทพ จันทรเสรกีลุ 34,000,000 (13.6%) - 34,000,000 (13.6%) -

2. นายพิชิต จันทรเสรกีลุ 34,000,000 (13.6%) - 34,000,000 (13.6%) -

3. นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร - 2,000.00 2,000.00 (0%) -

4. นายการุณ เลาหรชัตนันท์ - - - -

5. นางภาฝน  จิตต์มิตรภาพ - - - -

6. ดร. เอกพงษ์ ตังศรสีงวน - - - -

7. นายพิสิทธิ จันทรเสรกีลุ 25,000,000 (10.0%) - 25,000,000 (10.0%) -



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) 
Krungthai Car Rent and Lease Public Company Limited 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ

จํานวน 3 ท่าน ทกุท่านเปนผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน เชน่ ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย เปนต้น และมีประสบการณ์

เพียงพอ ในการทําหน้าทีสอบทานความน่าเชอืถือของรายงานทางการเงิน รายชอืคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 

1. นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางภาฝน จิตต์มิตรภาพ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายการุณ เลาหรัชตนันท์ กรรมการตรวจสอบ 

ในระหว่าง ป 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมอยา่งสมาเสมอ รวมทังสิน 4 ครัง เพือปฏิบัติ

หน้าทีตามขอบเขต ความรับผิดชอบทีระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการ

บริษัท และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครัง ซึงสรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหน้าที ดังนี 

รายงานทางการเงนิ

โดยการสนับสนุนและความเห็นจากผู้สอบบัญชี ผู้บริหารของสายงานบัญชี และฝายจัดการ สอบทานงบการเงินของ

บริษัทและบริษัทย่อย ทังงบการเงินประจําไตรมาส และงบการเงินประจําป 2563 ความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลทีแสดง

ในรายงานทางการเงิน นโยบายการบัญชี การประมาณทีสําคัญ ความเพียงพอของการเปดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน การควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการจัดทํางบการเงิน รวมทังการพิจารณาข้อสังเกตจากการสอบทานและ

ตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชี เพือนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี ตาม

ระยะเวลาทีกําหนด 

ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจําป และผลการตรวจสอบทีมีนัยสําคัญของส่วนตรวจสอบภายใน 

โดยพิจารณาจากการรายงาน การติดตาม และข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทังได้เสนอปรับ

กระบวนการตรวจสอบ เน้นการประเมินความเสียงในระดับกิจกรรมครอบคลุมงาน/หน่วยงานทีมีความสําคัญ มีระดับความ

เสียงสูง เพือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพยิงขึน รวมทังได้สอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายใน เพือให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ทังนีก็เพือให้มันใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความ

เหมาะสมเพียงพอต่อการดําเนินธรุกิจ 

เพือให้การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในมีประสิทธผิลและประสิทธภิาพยิง คณะกรรมการตรวจสอบได้

เสนอให้บริษัทว่าจ้าง บริษัท เจอาร์ บิสสิเนส แอดไวซอรี จํากัด ซึงเปนผู้เชียวชาญทางด้านการตรวจสอบภายใน มาประเมิน

ประสิทธภิาพของการควบคุมภายใน รวมทังการตรวจสอบภายในและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัท 

รายการทีเกียวโยงกันหรือรายการทีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์

ได้สอบทานและให้ความเห็น รายการทีเกียวโยงกันหรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้เปนไปตาม

ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

ข้อกําหนดของกฎหมายอืนทีเกียวข้อง ทังนีเพือให้มันใจว่า รายการดังกล่าวเปนไปตามเงือนไขการค้าทัวไป สมเหตุสมผล 

เปนธรรม ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทังได้มีการเปดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอเปนไปตามหลักเกณฑ์ที

กําหนด
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต

พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเปนประจําทุกป โดยพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในการทํา

หน้าทีช่วงปทีผ่านมา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเชอืถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และความเปน

อิสระของผู้สอบบัญชี สําหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ได้พิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบ อัตราค่าตอบแทนผู้สอบ

บัญชีของสํานักงานอืนทีเทียบเคียงได้ รวมทังให้ข้อเสนอแนะต่างๆทีเกียวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด รวมทัง

พิจารณาเสนอค่าตอบแทนทีเหมาะสม นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือนําเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังเปนผู้สอบ

บัญชีบริษัท ประจําป 2563 แล้ว 

 

การกํากับดูแลกิจการทีดี

สอบทานและให้ความเห็นเกียวกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ สิทธขิองผู้ถือ

หุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เปนต้น 

 

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้ดําเนินการต่างๆ อย่างถูกต้อง ตามกฎหมายที

เกียวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติมหาชน กฎหมายอืนๆทีเกียวเนืองกับ

ธรุกิจของบริษัท รวมทังได้สอบทาน “แบบประเมินตนเองเกียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน” (Anti - Corruption) ซึง

อยู่ระหว่างการพิจารณารับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ (Certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดทําโดยถูกต้อง ครบถ้วน 

แสดงข้อมูลอันเปนสาระสําคัญ เชอืถือได้ มีการเปดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

และข้อกําหนดของทางการ ผู้สอบบัญชีทีทําหน้าทีตรวจสอบรายงานทางการเงินมีความเปนอิสระปฏิบัติหน้าทีเยียงผู้

ประกอบวิชาชีพ รายการทีเกียวโยงกันหรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ได้เปดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน 

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอืนทีเกียวข้องได้ดําเนินการอย่างเพียงพอ 

ระบบงานควบคุมภายในได้ดําเนินการอย่างเหมาะสมกับสภาพธรุกิจ ภายใต้การส่งเสริมให้ดําเนินการตามหลักการกํากับ

ดูแลกิจการทีดี 
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(นายชัยวัฒน์  อัศวินทรางกูร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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 คณะกรรมการบริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญอย่างยิงต่อหน้าที และ

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติให้เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผู้รับผิดชอบต่องบ

การเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินทีปรากฏเปนรายงานประจําป 

งบการเงินสําหรับปสินสุดวันที 31 ธนัวาคม 2563 ทีจัดทําขึนตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไป โดยได้มีการพิจารณา

เลือกใช้นโยบายทีเหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสมาเสมอ รวมถึงการประมาณการทีสมเหตุสมผลในการจัดทํารายงาน 

รวมทังมีการเปดเผยข้อมูลทีสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบ และแสดง

ความเห็นอย่างไม่มีเงือนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทีเปนอิสระ งบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงิน และผลการ

ดําเนินงานในรอบปทีผ่านมาอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสําคัญ และเปนประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนทัวไป

 

          คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงประกอบด้วยกรรมการทีเปนอิสระเปนผู้กํากับดูแล

คุณภาพของรายงานทางการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสียง และกระบวนการต่างๆ 

เพือการสนับสนุนข้อมูล และเอกสารทางการเงินให้มีประสิทธิผล เพือให้มีความมันใจได้ว่า มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชี 

ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และปองกันมิให้เกิดการทุจริต หรือการดําเนินการทีผิดปกติ ซึงความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเกียวกับเรืองนี ได้แสดงไว้ในหน้ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงอยู่ในรายงานประจําป 2563 แล้ว

 

          คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท สามารถสร้างความเชือมันอย่างมีเหตุผล

ต่อความเชือถือได้ต่องบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัท

ย่อย ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563

(นายพิชิต   จันทรเสรกีุล)
กรรมการผู้จัดการ

(นายพิเทพ   จันทรเสรกีุล)
ประธานกรรมการ



งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

บริษัท กรุงไทยคาร์เรน้ท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน)

 

ความเหน็ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน)    

และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 งบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสินสุด

วันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ และข้าพเจ้า

ได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) (บริษัท)           

ซึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ

เปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับปสินสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบ          

งบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ 

แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563 ผลการดําเนินงานรวมและกระแสเงินสด

รวมสําหรับปสินสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส 

จํากัด (มหาชน) ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสินสุดวันเดียวกัน 

โดยถกูต้องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้

กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี

ความเปนอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทีกําหนดโดย

สภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนทีเกียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ

ด้านจรรยาบรรณอืนๆ ซึงเปนไปตามข้อกําหนดเหล่านี ข้าพเจ้าเชือว่าหลักฐานการสอบบัญชีทีข้าพเจ้าได้รับ

เพยีงพอและเหมาะสมเพอืใช้เปนเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรืองสาํคัญในการตรวจสอบ

เรืองสาํคัญในการตรวจสอบคือเรอืงต่าง ๆ ทีมีนัยสําคัญทีสดุตามดุลยพนิิจเยียงผูป้ระกอบ

วิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการสาํหรบังวดปจจุบัน ข้าพเจ้าได้

นําเรอืงเหล่านมีาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวมและ

ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทังนีข้าพเจ้าไมไ่ด้แสดงความเหน็แยกต่างหากสาํหรับเรืองเหลา่น ี
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การรับรู้รายได้จากค่าเชา่รถยนต์

รายได้จากค่าเชา่รถยนต์เปนรายการทีมมีลูค่าเปนสาระสําคัญในงบการเงินและเปนรายการที

ส่งผลต่อผลการดําเนินงานของบริษัท ซึงรายได้จากค่าเช่ารถยนต์ เกิดจากสัญญาเช่าจํานวนมาก และมีจํานวน

ค่าเช่าและระยะเวลาเช่าทีต่างกันในแต่ละสัญญา โดยบริษัทจะรับรู้รายได้ตามงวดค่าเช่าตลอดอายุของสัญญา

เช่านนัๆดังนนัข้าพเจ้าจึงให้ความสาํคัญเปนพเิศษต่อการรับรู้รายได้ดังกล่าวเกียวกับความถกูต้องและครบถ้วน

ของรายการรายได้ทีถกูบันทึกไว้ในบัญชี

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากค่าเช่ารถยนต์ โดยการประเมินและทดสอบ

ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัททีเกียวข้องกับวงจรของรายได้ทําความเข้าใจและเลือก

ตัวอย่างเพือทดสอบการปฏิบัติตามควบคุมทีบริษัทออกแบบไว้โดยทดสอบตังแต่ขันตอนการรับลูกค้า 

การคีย์สัญญาเช่าเข้าระบบ สุ่มตรวจสอบสัญญาเช่าทีบริษัททํากับลูกค้าทังลูกค้าใหม่และลูกค้าต่อเนือง และ

ประเมินความมีประสิทธภิาพของระบบคอมพิวเตอร์ทีบริษัทใช้ในการเรียกข้อมูลรายงานการเรียกเก็บเงินค่างวด

นอกจากนี ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างตรวจสอบเอกสารประกอบรายการค่าเช่ารถยนต์ทีเกิดขึนในระหว่างป

ตรวจสอบในช่วงใกล้สินรอบระยะเวลาบัญชีและตรวจสอบไปยังการบันทึกบัญชีรายได้จากค่าเช่ารถยนต์ใน

สมุดรายวัน รวมทังวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลจํานวนของรถยนต์ทีมีไว้ให้เช่าเฉลียทังปและอัตราค่าเช่าเฉลียต่อ

คันกับบัญชีรายได้จากค่าเช่ารถยนต์เพือตรวจสอบความผิดปกติทีอาจเกิดขึนของรายการรายได้จากค่าเช่ารถยนต์ 

การประมาณการมลูค่าคงเหลือของรถยนต์ให้เชา่ 

บริษัทมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือของรถยนต์ให้เช่าให้เปนไปตามสภาพเศรษฐกิจ           

และใกล้เคียงกับการจําหน่ายทีเกิดขึนจริงในระหว่างปซึงรถยนต์มีจํานวนมากและหลากหลายประเภทและ

รถยนต์แต่ละประเภทมีมูลค่าคงเหลือแตกต่างกันการประมาณการมูลค่าคงเหลือจําเปนต้องอาศัยดุลยพินิจ

ของฝายบริหารค่อนข้างมากเนืองจากการประมาณการดังกล่าวต้องใช้สมมติฐานทีสําคัญซึงอ้างอิงกับมูลค่า    

ทีคาดว่าจะได้รับจากการเลิกใช้ประโยชน์หรือขายหลังสัญญาหมดอายุรายการดังกล่าวมีผลต่อการบันทึก

ค่าเสือมราคาทีถือเปนต้นทุนหลักในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญเปนพิเศษเกียวกับการ

ใช้ดุลยพนิิจของฝายบริหารในการประมาณการดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ทําความเข้าใจเกียวกับวิธกีารและเกณฑ์ทีฝายบริหารใช้ในการพิจารณาประมาณ

การมูลค่าคงเหลือของรถยนต์ให้เช่า ประเมินและทดสอบความเหมาะสมของเกณฑ์ทีใช้ในการพิจารณา

ดังกล่าว รวมถึงวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลของมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับจากการจําหน่ายรถยนต์ให้เช่ากับราคา

ตลาดในปจจุบันและจากประสบการณ์ทีจําหน่ายจริงในระหว่างป 

ขอ้มลูและเหตกุารณที์เนน้

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.3 เนืองด้วยผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชอืไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทํางบการเงินสําหรับ

ปสินสุดวันที 31 ธนัวาคม 2563 โดยเลือกนําแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับ

ทางเลือกเพิมเติมทางบัญชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 

2019 ทีประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบัติ ทังนี ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลียนแปลงไปเนืองจาก

เรอืงทีข้าพเจ้าขอให้สังเกตนี
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ขอ้มลูอืน 

ผู้บริหารเปนผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอืน ข้อมูลอืนประกอบด้วยข้อมูลซึงรวมอยู่ในรายงาน

ประจําปแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีทีอยู่ในรายงานนัน ซึงคาดว่ารายงานประจําปจะ

ถกูจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันทีในรายงานของผู้สอบบัญชีนี 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ

เชือมันต่อข้อมูลอืน 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและ

พิจารณาว่าข้อมูลอืนมีความขัดแย้งทีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ทีได้รับจากการตรวจสอบของ

ข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมูลอืนมีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม่  

เมือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปหากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสือสารเรืองดังกล่าวกับผู้มีหน้าทีในการกํากับดูแล เพอืให้ผู้มีหน้าที

ในการ    กํากับดูแลดําเนินการแก้ไขข้อมูลทีแสดงขัดต่อข้อเท็จจริง 
 

ความรับผดิชอบของผูบ้รหิารและผูม้หีนา้ทีในการกาํกบัดแูลต่องบการเงนิ

ผู้บริหารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหล่านีโดยถูกต้องตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกียวกับการควบคุม

ภายในทีผู้บริหารพิจารณาว่าจําเปนเพือให้สามารถจัดทํางบการเงินทีปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมิน

ความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานต่อเนือง เปดเผยเรืองทีเกียวกับการดําเนินงาน   

ต่อเนือง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความตังใจทีจะเลิกกลุ่ม

บริษัทและบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนอืงต่อไปได้  

ผู้มีหน้าทีในการกํากับดูแลมีหน้าทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงาน

ทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท 
 

ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพือให้ได้ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบ  

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเปน   

สาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึงรวม  

ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมันในระดับสูงแต่ไม่ได้เปนการ

รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีขัดต่อ   

ข้อเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญทีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน

รวมและงบ    การเงินเฉพาะกิจการเหล่านี                     
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการ  

สังเกตและสงสัยเยียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญใน       

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  ออกแบบและปฏิบัติงาน

ตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสียงเหล่านัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีทีเพียงพอและ

เหมาะสมเพอืเปน เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสียงทีไม่พบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญซึงเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสียงทีเกิดจากข้อผิดพลาด เนืองจากการทุจริตอาจ

เกียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที    

ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบ      

วิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี 

ประสิทธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยข้อมูลทีเกียวข้องซึงจัดทําขึนโดยผู้บริหาร  

• สรุปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนืองของ

ผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีทีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทีเกียวกับเหตุการณ์ 

หรือสถานการณ์ทีอาจเปนเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทใน   

การดําเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้    

ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปดเผยข้อมูลในงบการเงินรวม และงบการเงิน

เฉพาะกิจการทีเกียวข้อง หรือถ้าการเปดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลียนแปลงไป 

ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีทีได้รับจนถึงวันทีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า 

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเปนเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการ    

ดําเนินงานต่อเนือง  

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวม รวมถึงการเปดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน

รูปแบบทีทําให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถกูต้องตามทีควรหรือไม่

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกับข้อมูลทางการเงินของ      

กิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า

รับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเปน

ผู้รับผิดชอบแต่เพยีงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สือสารกับผู้มีหน้าทีในการกํากับดูแลในเรืองต่างๆ ทีสําคัญซึงรวมถึง ขอบเขตและ

ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีได้วางแผนไว้ ประเด็นทีมีนัยสําคัญทีพบจากการตรวจสอบรวมถึง    

ข้อบกพร่องทีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
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ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้มีหน้าทีในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนด

จรรยาบรรณทีเกียวข้องกับความเปนอิสระและได้สือสารกับผู้มีหน้าทีในการกํากับดูแลเกียวกับความสัมพันธ์

ทังหมดตลอดจนเรืองอืนซึงข้าพเจ้าเชือว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเปนอิสระ

ของข้าพเจ้าและมาตรการทีข้าพเจ้าใช้เพอืปองกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเปนอิสระ

จากเรืองทีสือสารกับผู้มีหน้าทีในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนัยสําคัญ

มากทีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรือง  

สําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรืองเหล่านีในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับ

ไม่ให้เปดเผยต่อสาธารณะเกียวกับเรืองดังกล่าวหรือในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ 

ควรสือสารเรืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผล

ว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสอืสารดังกล่าว  

ผู้สอบบัญชีทีรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนีคือ นางสาวโสรยา 

ตินตะสุวรรณ์

(นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์)

ผู้สอบบัญชรีบัอนญุาต ทะเบียนเลขที 8658

บริษัท สอบบัญชีธรรมนติิ จํากัด

กรุงเทพมหานคร

วันที 27 กุมภาพนัธ ์2564
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104บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

สินทรพัย์ 
  บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหต ุ 2563 2562 2563 2562 

สินทรพัย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 39,190,906.08  86,370,717.12  38,857,561.57  85,935,707.10  

เงินลงทุนในหลักทรพัย์ประเภทเผอืขาย 4 -       59,087,104.00   -       59,081,116.89  

ลูกหนกีารค้าและลูกหนหีมุนเวียนอืน 5, 7 201,177,828.12  167,788,006.73  192,000,594.59  155,405,746.45  

ค่าเบยีประกันจ่ายล่วงหน้า 58,781,410.12  58,946,420.06  58,781,410.12  58,946,420.06  

สินค้าคงเหลือ 8 145,796,304.82  235,020,276.74  102,783,614.33  162,847,311.13  

สินทรพัย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน 13,391.50  -       13,391.50  -       

ลูกหนกีรมสรรพากร 13,909,328.24  63,908,202.84  13,909,328.24  63,908,202.84  

สินทรพัย์หมุนเวียนอืน 22,666,765.38  22,885,620.58  21,681,436.13  21,264,788.52  

รวมสินทรพัย์หมุนเวียน 481,535,934.26  694,006,348.07  428,027,336.48  607,389,292.99  

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 

เงินฝากประจําธนาคารติดภาระคาประกัน 9 50,021,040.52  50,020,936.88  50,021,040.52  50,020,936.88  

เงินลงทุนในบรษัิทยอ่ย 10  -       -       48,812,300.00  48,812,300.00  

สินทรพัย์ทีมไีว้เพอืให้เช่า 11 
  

4,263,391,121.27  
   4,291,693,318.76     4,263,391,121.27     4,291,693,318.76  

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 173,688,616.05  176,096,632.06  3,914,900.49  4,110,078.58  

สินทรพัย์สิทธิการใช้ 5, 13 87,570,731.18  -       15,158,550.83  -       

สิทธิการเช่า 4 -       10,657,946.15  -       5,617,518.69  

สินทรพัย์ไม่มตัีวตน 14 12,483,616.92  8,698,743.38  11,276,968.66  7,546,853.00  

สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 15 151,699,139.36  110,654,623.92  150,737,266.90  110,291,084.58  

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอืน 16 195,627,292.12  188,871,821.21  191,664,567.18  184,865,219.50  

รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 4,934,481,557.42    4,836,694,022.36  4,734,976,715.85  4,702,957,309.99  

รวมสินทรพัย์ 5,416,017,491.68  5,530,700,370.43  5,163,004,052.33  5,310,346,602.98  



105

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 
  บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหต ุ 2563 2562 2563 2562 

หนสีินหมุนเวียน 

เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกู้ยืมระยะสัน 

   จากสถาบันการเงิน 17 120,000,000.00  41,880,056.54  120,000,000.00  41,880,056.54  

ตัวแลกเงิน 18 -       199,669,730.18  -       199,669,730.18  

เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนหีมุนเวียนอืน 5 75,099,125.46  73,789,227.07  133,070,659.40  90,425,496.41  

เจ้าหนค่ีาซือสินทรพัย์ทีมไีว้เพอืให้เช่า 4 119,142,579.76  141,209,004.10  119,142,579.76  141,209,004.10  

ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนงึป 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  19 242,707,937.87  257,534,391.01  242,707,937.87  257,534,391.01  

หนสีินตามสัญญาเช่า 20 81,046,941.09  48,685,489.69  71,852,239.74  48,685,489.69  

หุ้นกู้ 21 -       549,836,002.86  -       549,836,002.86  

หนสีินหมุนเวียนอืน 8,956,698.91  9,017,243.21  8,085,377.69  8,043,152.88  

รวมหนสีินหมุนเวียน 646,953,283.09  1,321,621,144.66  694,858,794.46  1,337,283,323.67  

หนสีินไม่หมุนเวียน 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  19 837,239,811.45  763,340,199.16  837,239,811.45  763,340,199.16  

หนสีินตามสัญญาเช่า 20 272,483,155.20  2,928,507.87  210,731,764.14  2,928,507.87  

หุ้นกู้ 21 1,398,578,174.55  1,298,049,908.43  1,398,578,174.55  1,298,049,908.43  

หนสีินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน 33 1,113,613.20  -       1,113,613.20  -       

เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า 106,174,709.62  73,076,052.11  106,174,709.62  73,076,052.11  

ประมาณการหนสีินผลประโยชน์พนักงาน 22 26,101,885.48  16,308,992.31  23,435,032.39  14,491,151.31  

รวมหนสีินไม่หมุนเวียน 2,641,691,349.50  2,153,703,659.88  2,577,273,105.35  2,151,885,818.88  

รวมหนสีิน 3,288,644,632.59  3,475,324,804.54  3,272,131,899.81  3,489,169,142.55  

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563



106บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
  บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหต ุ 2563 2562 2563 2562 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรอืนหุ้น 

ทุนจดทะเบยีน 

หุ้นสามัญ   250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00  บาท 250,000,000.00  250,000,000.00  250,000,000.00  250,000,000.00  

ทุนทีออกและชําระแล้ว 

หุ้นสามัญ    250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00  บาท 250,000,000.00  250,000,000.00  250,000,000.00  250,000,000.00  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 162,450,370.20  162,450,370.20  162,450,370.20  162,450,370.20  

กําไรสะสม 

จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 30,000,000.00  30,000,000.00  30,000,000.00  30,000,000.00  

ยังไม่ได้จัดสรร  1,685,813,379.45  1,612,899,691.29  1,449,312,672.88  1,378,701,701.26  

องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 

ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรพัย์เผอืขาย -       25,504.40  -       25,388.97  

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพนัธ์ (890,890.56) -       (890,890.56)  -       

รวมองค์ประกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (890,890.56) 25,504.40  (890,890.56) 25,388.97  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,127,372,859.09  2,055,375,565.89  1,890,872,152.52  1,821,177,460.43  

รวมหนสีินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,416,017,491.68  5,530,700,370.43  5,163,004,052.33  5,310,346,602.98  



107บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหต ุ  2563     2562   2563   2562  

รายได้ 

รายได้จากค่าเช่ารถยนต์ 1,297,121,142.88  1,271,548,668.99  1,297,121,142.88  1,271,548,668.99  

รายได้จากการขายรถยนต์ 815,200,215.54  640,658,977.19  674,606,786.37  446,806,762.62  

รายได้อืน 5, 23 81,080,888.83  55,704,198.35  59,725,596.27  34,390,680.89  

รวมรายได้ 2,193,402,247.25  1,967,911,844.53  2,031,453,525.52  1,752,746,112.50  

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์ 5 1,145,475,565.34  1,068,434,234.06  1,145,475,565.34  1,068,434,234.06  

ต้นทุนการขายรถยนต์ 590,751,405.56  450,621,364.48  459,066,903.82  276,729,884.31  

ค่าใช้จ่ายในการขาย 5 53,970,868.53  55,484,007.91  49,955,999.83  40,914,105.58  

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 107,192,285.12  117,766,999.61  88,163,349.28  95,025,859.70  

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิาร 5 22,763,899.39  21,694,058.39  22,763,899.39  21,523,229.25  

รวมค่าใช้จ่าย 1,920,154,023.94  1,714,000,664.45  1,765,425,717.66  1,502,627,312.90  

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 273,248,223.31  253,911,180.08  266,027,807.86  250,118,799.60  

ต้นทุนทางการเงิน 90,303,052.00  84,891,940.45  87,315,646.08  84,891,940.45  

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 182,945,171.31  169,019,239.63  178,712,161.78  165,226,859.15  

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 25 (38,301,384.30) (51,802,546.17) (38,840,236.80) (52,762,603.32) 

กําไรสําหรบัป 221,246,555.61  220,821,785.80  217,552,398.58  217,989,462.47  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน : 

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรอืขาดทุนในภายหลัง 

ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรพัย์เผอืขาย  

- สุทธิจากภาษีเงินได้ -       15,475.46  -       15,413.95  

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพนัธ์ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (890,890.56) -       (890,890.56) -       

(890,890.56) 15,475.46  (890,890.56) 15,413.95  

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรอืขาดทุนในภายหลัง 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย 

 - สุทธิจากภาษีเงินได้ (5,979,989.66) (2,824,186.40) (5,507,502.62) (2,441,048.00) 

(5,979,989.66) (2,824,186.40) (5,507,502.62) (2,441,048.00) 

ขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืนสําหรบัป (6,870,880.22) (2,808,710.94) (6,398,393.18) (2,425,634.05) 

กําไรเบ็ดเสรจ็รวมสําหรบัป 214,375,675.39  218,013,074.86  211,154,005.40  215,563,828.42  

กําไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน 26 

กําไรสําหรบัป 0.88  0.88  0.87  0.87  



108บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

บาท 
งบการเงินรวม 

กําไรสะสม องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว - ยังไม่ได้จัดสรร ผลกําไรจากการ  ผลขาดทุนจาก
การ รวม รวม 

ทีออกและ มูลค่าหุ้น สํารองตามกฎหมาย วัดมูลค่าเงินลงทุน
ใน วัดมูลค่า องค์ประกอบอืน ส่วนของผู้ถือหุ้น 

หมายเหตุ ชําระแล้ว       หลักทรัพย์เผือ
ขาย ตราสารอนุพันธ์ ของส่วนของผู้ถือ

หุ้น 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 250,000,000.00  162,450,370.20  30,000,000.00  1,584,902,091.89    10,028.94  -         10,028.94  2,027,362,491.03  

จ่ายเงินปนผล 28 -       -       -       (190,000,000.00) -       -       -       (190,000,000.00) 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  -       -       -       217,997,599.40  15,475.46  -       15,475.46  218,013,074.86  

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 250,000,000.00  162,450,370.20  30,000,000.00  1,612,899,691.29  25,504.40  -       25,504.40  2,055,375,565.89  

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชเีนืองจาก 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ 4 -       -       -       (2,352,877.79) (25,504.40) -       (25,504.40) (2,378,382.19) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง 250,000,000.00  162,450,370.20  30,000,000.00  1,610,546,813.50  -       -       -       2,052,997,183.70  

จ่ายเงินปนผล 28 -       -       -       (140,000,000.00) -       -       -       (140,000,000.00) 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  -       -       -       215,266,565.95  -       (890,890.56) (890,890.56) 214,375,675.39  

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 250,000,000.00  162,450,370.20  30,000,000.00  1,685,813,379.45  -       (890,890.56) (890,890.56) 2,127,372,859.09  



109บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

บาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กําไรสะสม องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 

ทุนเรอืนหุ้น ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว - ยังไม่ได้จัดสรร ผลกําไรจากการ  ผลขาดทุนจาก
การ รวม รวม 

ทีออกและ มูลค่าหุ้น สํารองตาม
กฎหมาย วัดมูลค่าเงินลงทุนใน วัดมูลค่า องค์ประกอบอืน ส่วนของผูถื้อหุ้น 

หมาย
เหตุ ชําระแล้ว       หลักทรพัย์เผอืขาย ตราสารอนุพันธ์ ของส่วนของผูถื้อ

หุ้น 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 250,000,000.00  162,450,370.20  30,000,000.00  1,353,153,286.79    9,975.02  -         9,975.02  1,795,613,632.01  

จ่ายเงินปนผล 28 -       -       -       (190,000,000.00) -       -       -       (190,000,000.00) 

กําไรเบ็ดเสรจ็รวมสําหรับป  -       -       -       215,548,414.47  15,413.95  -       15,413.95  215,563,828.42  

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 250,000,000.00  162,450,370.20  30,000,000.00  1,378,701,701.26  25,388.97  -       25,388.97  1,821,177,460.43  

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชเีนืองจาก 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ 4 -       -       -       (1,433,924.34) (25,388.97) -       (25,388.97) (1,459,313.31) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 - หลังปรบัปรุง 250,000,000.00  162,450,370.20  30,000,000.00  1,377,267,776.92  -       -       -       1,819,718,147.12  

จ่ายเงินปนผล 28 -       -       -       (140,000,000.00) -       -       -       (140,000,000.00) 

กําไรเบ็ดเสรจ็รวมสําหรับป  -       -       -       212,044,895.96  -       (890,890.56) (890,890.56) 211,154,005.40  

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 250,000,000.00  162,450,370.20  30,000,000.00  1,449,312,672.88  -       (890,890.56) (890,890.56) 1,890,872,152.52  



110บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2563 2562 2563 2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 182,945,171.31  169,019,239.63  178,712,161.78  165,226,859.15  

รายการปรบัปรุงกระทบกําไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

  เปนเงินสดรบั (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน 

ผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขนึและหนสีงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 308,995.97  (1,582,599.01) 1,206,711.28  (1,582,599.01) 

ค่าเสอืมราคาและค่าตัดจําหน่าย 891,343,670.55  829,060,345.18  875,291,217.01  825,257,503.82  

ค่าเผอืการได้รบัคืนของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่าย 1,959,805.66  14,352,527.48  1,959,805.66  14,352,527.48  

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ายตัดจ่าย 3,040,068.36  175,034.27  2,996,191.58  -       

ขาดทุนจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย 132,490.85  -       -        -       

กําไรจากการขายเงินลงทุน (168,664.94) (990,513.54) (168,621.84) (990,513.54) 

ขาดทุนจากการขายและตัดจําหน่าย 11,898.02  -       14,330.60  -       

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 2,536,296.09  5,410,735.00  2,059,502.80  4,712,780.00  

ดอกเบยีรบั (383,299.94) (844,055.75) (383,242.39) (948,873.32) 

ดอกเบยีจ่าย 90,303,052.00  84,891,940.45  87,315,646.08  84,891,940.45  

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรพัย์ 

และหนสีินดําเนินงาน 1,172,029,483.93     1,099,492,653.71  1,149,003,702.56  1,090,919,625.03  

สินทรพัย์ดําเนินงาน (เพมิขนึ) ลดลง 

ลูกหนกีารค้าและลูกหนหีมุนเวียนอืน (36,268,607.96) 15,776,570.77  (39,452,280.39) 5,574,624.52  

ค่าเบยีประกันภัยจ่ายล่วงหน้า 165,009.94  (3,938,011.03) 165,009.94  (3,938,011.03) 

สินค้าคงเหลือ 482,587,776.84  283,071,227.61  453,427,501.72  271,802,016.82  

  ลูกหนกีรมสรรพากร 49,998,874.60  (20,869,947.25) 49,998,874.60  (20,869,947.25) 

สินทรพัย์หมุนเวียนอืน 218,855.20  2,490,924.99  (416,647.61) 2,625,070.82  

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอืน 749,514.47  (77,978.00) 749,514.47  (77,978.00) 

หนสีินดําเนินงานเพมิขนึ (ลดลง) 

เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนหีมุนเวียนอืน (12,592,961.81) (6,668,982.77) 28,742,302.79  15,026,900.65  

เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า 33,098,657.51  18,624,788.23  33,098,657.51  18,624,788.23  

หนสีินหมุนเวียนอืน (72,204.31) (1,165,915.28) 42,224.81  13,756.63  

เงินสดรบัจากการดําเนินงาน 1,689,914,398.41  1,386,735,330.98  1,675,358,860.40  1,379,700,846.42  
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2563 2562 2563 2562 

เงินสดรบัดอกเบยี 114,419.90  157,861.68  114,361.57  121,673.77  

เงินสดจ่ายซอืสินทรพัย์ทมีไีว้เพอืให้เช่า  (967,858,550.60)   (1,712,840,570.31)  (967,858,550.60)   (1,712,840,570.31) 

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน (218,390.00) (4,887,399.00)  -      (3,637,500.00) 

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (13,512,234.39) (60,902,157.30) (12,504,859.39) (59,671,095.95) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 708,439,643.32  (391,736,933.95) 695,109,811.98  (396,326,646.07) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินสดรบัดอกเบยี 460,288.49  702,734.65  460,288.49  843,740.13  

เงินสดรบัจากการให้กู้ยืมระยะสันแก่บรษัิทย่อย -      -      -      22,000,000.00  

เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสันแก่บรษัิทย่อย -      -      -      (7,000,000.00) 

เงินสดรบัจากการให้กู้ยืมระยะสันแก่บรษัิททีเกียวขอ้งกัน 28,000,000.00  40,000,000.00  28,000,000.00  40,000,000.00  

เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสันแก่บรษัิททีเกียวขอ้งกัน (28,000,000.00) (40,000,000.00) (28,000,000.00) (40,000,000.00) 

เงินสดรบัจากการขายตราสารหนี 677,236,001.34  1,081,006,728.96       677,230,000.00  1,081,006,728.96  

เงินสดจ่ายซอืตราสารหนี (618,000,000.00) (1,118,000,000.00) (618,000,000.00) (1,118,000,000.00) 

เงินฝากธนาคารติดภาระคาประกัน (เพมิขนึ) ลดลง (103.64) 7,983,896.14  (103.64) 7,983,896.14  

เงินสดรบัจากการจําหน่ายสินทรพัย์ถาวร 6,172.90  -       3,738.32  -       

เงินสดจ่ายซอืสินทรพัย์ถาวร (1,506,828.26) (2,519,725.73) (1,312,816.33) (1,163,237.41) 

เงินสดจ่ายค่าปรบัปรุงสินทรพัย์สิทธิการใช้ (35,000.00) (60,000.00) -       -       

เงินสดจ่ายซอืสินทรพัย์ไม่มตัีวตน (4,117,757.00) (2,475,675.00) (3,852,647.00) (2,028,875.00) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 54,042,773.83 (33,362,040.98) 54,528,459.84 (16,357,747.18) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสดจ่ายดอกเบยี (74,636,653.47) (86,836,357.68) (71,649,247.55) (86,836,357.68) 

เงินเบิกเกินบัญชธีนาคารเพมิขนึ (ลดลง) (1,880,056.54) 197,978.41  (1,880,056.54) 1,600,887.17  

เงินสดรบัจากเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน 720,000,000.00  160,000,000.00  720,000,000.00  160,000,000.00  

เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน (640,000,000.00) (190,000,000.00) (640,000,000.00) (190,000,000.00) 

เงินสดรบัจากการออกตัวแลกเงิน 199,258,994.75  926,725,462.35  199,258,994.75  926,725,462.35  
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บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2563 2562 2563 2562 

เงินสดจ่ายชําระตัวแลกเงินครบกําหนด (400,000,000.00) (770,000,000.00) (400,000,000.00) (770,000,000.00) 

เงินสดรบัจากการออกหุ้นกู้ 100,000,000.00  700,000,000.00  100,000,000.00   700,000,000.00  

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ (550,000,000.00) -       (550,000,000.00) -       

เงินสดรบัจากเงินกู้ยืมระยะสันจากบรษัิทย่อย  -       -       50,000,000.00  -       

เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสันจากบรษัิทย่อย -       -       (50,000,000.00) -       

เงินสดรบัจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 570,951,856.50  350,570,845.00  570,951,856.50  350,570,845.00  

เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (511,878,697.35) (416,717,686.39) (511,878,697.35) (416,717,686.39) 

เงินสดจ่ายชําระหนสีินตามสัญญาเช่า (81,477,672.08) (62,334,049.22) (71,519,267.16) (62,334,049.22) 

เงินสดจ่ายเงินปนผล (140,000,000.00) (190,000,000.00) (140,000,000.00) (190,000,000.00) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (809,662,228.19) 421,606,192.47  (796,716,417.35) 423,009,101.23  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขนึ (ลดลง) - สุทธิ  (47,179,811.04) (3,492,782.46) (47,078,145.53) 10,324,707.98  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นป 86,370,717.12  89,863,499.58  85,935,707.10  75,610,999.12  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินป 39,190,906.08  86,370,717.12  38,857,561.57  85,935,707.10  

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพมิเติม 

โอนสินทรพัย์ทีมไีว้เพอืให้เช่าไปเปนสินค้าคงเหลือ 393,363,804.92  352,684,625.55  393,363,804.92  352,684,625.55  

เจ้าหนค่ีาซอืสินทรพัย์ทีมไีว้เพอืให้เช่าลดลง (22,066,424.34) (41,006,157.28) (22,066,424.34) (41,006,157.28) 

หนสีินตามสัญญาเช่าเพิมขนึ 289,203,497.56   -       289,790,531.68  -       

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึต่อสินทรพัย์ทางการเงิน 

ทีกระทบต่อกําไรสะสมต้นป 2,378,382.19  -       1,459,313.31   -       



1.เรืองทัวไป

   ก)    ภูมิลําเนาและสถานะทางกฎหมายของบรษิทั

บริษัทได้จดทะเบียนจัดตังเปนบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์กับ

กระทรวงพาณิชย์เมอืวันที  29 มกราคม 2535 และบรษัิทได้แปรสภาพเปนบรษัิทมหาชนจํากัด โดย

จดทะเบียนกับกรมพฒันาธรุกิจการค้าเมอืวันที 19 สิงหาคม 2547

บริษัทมีทีอยู่ตามทีได้จดทะเบียนไว้ดังนี
สาํนักงานใหญ่ :  ตังอยู่เลขที 455/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม

      กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
สํานักงานสาขา :  ตังอยูเ่ลขที 288/9 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะป เขตห้วยขวาง

       กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย 
  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครังที 3/2563 เมอืวันที 10 สงิหาคม 2563 มี

มติให้ปดดําเนนิการสาขาอโศกด้วยเหตผุลจากต้นทนุดําเนนิงานทีสงู และมีกจิกรรมทางธรุกิจทีไม่คุ้มค่าในเชงิ

การดําเนนิธรุกิจ มีผลตังแต่วันที 1 กันยายน 2563 เปนต้นไป และบรษัิทได้จดทะเบียนเลกิสาขากับกระทรวง

พาณิชย์ แล้วเมอืวันที 11 กันยายน 2563

 

ข) ลักษณะธรุกิจ

บรษิัทประกอบธรุกิจใหเ้ชา่รถยนต์ และจําหนา่ยรถยนต์ทีใชง้านแล้วรวมถึงการให้บริการที

เกียวข้องกับรถยนต์ดังกลา่วทังสองประเภท 

 

2.เกณฑ์ในการจัดทําและนาํเสนองบการเงนิ

2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิ

งบการเงนินีจัดทําขนึตามมาตรฐานการบัญชีทีกฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญติัวิชาชีพ

บัญช ี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการแสดงรายการได้ทําขนึตาม

แบบกําหนดรายการย่อทีต้องมใีนงบการเงนิสาํหรับบรษัิทมหาชนจํากัด ทีกําหนดโดยประกาศ

กรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญติัการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงนินไีด้จัดทําขึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทนุเดิมเว้นแต่จะได้เปดเผยเปนอยา่งอืนในนโยบาย

การบัญชี

งบการเงนิฉบบัภาษาไทยเปนงบการเงนิฉบับทีบรษัิทใชเ้ปนทางการตามกฎหมาย งบการเงนิ

ฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงนิฉบับภาษาไทยดังกล่าว
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที 31 ธันวาคม 2563



บรษัิทยอ่ย ประเภทธุรกิจ
อัตรารอ้ยละของการถือ

หุ้น

บรษัิท กรุงไทย ออโตโมบิล จํากัด
ซือ ขาย แลกเปลียนรถยนต์และอุปกรณ์รถยนต์ทังเก่า-ใหม,่ 

รบัซ่อมรถยนต์
100

2.2 หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิรวม

2.2.1 งบการเงนิรวมนไีด้รวมบัญชต่ีางๆ ของบรษัิท กรุงไทยคารเ์รน้ท์ แอนด์ ลสี จํากัด (มหาชน) และบรษัิท

ย่อยทีบริษัท กรุงไทยคารเ์รน้ท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นตังแต่วันที 1 พฤศจิกายน 2548 ดังต่อไปน ี

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

2.2.2   บริษัทบันทึกบัญชีโดยวิธซีือ สําหรับการซือเงินลงทุนในบริษัทย่อย

2.2.3   รายการบัญชีระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อยทีมีสาระสําคัญได้ถกูหักออกจากงบการเงินรวมแล้ว

2.3      มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลบังคับใช้ในปปจจุบัน
ในระหว่างป บริษัทและบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบ
ระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลังวันที 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึนเพอืให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เปนการอธบิายให้ชัดเจนเกียวกับวิธปีฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน 
ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนีทีมีการเปลียนแปลงหลักการสําคัญซึงสามารถสรุป
ได้ดังนี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที 7 การเปดเผยข้อมูลเครอืงมือทางการเงิน

ฉบับที 9 เครืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที 32 การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที 16 การปองกันความเสียงของเงินลงทุนสุทธใินหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที 19 การชําระหนีสินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุม่เครืองมอืทางการเงนิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครอืงมอืทางการเงนิ ประกอบด้วย มาตรฐานและการตีความ 

มาตรฐาน  จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกียวกับการจัดประเภทและการ

วัดมูลค่าเครืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา

สารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธรุกิจของกิจการ (Business Model) หลักการ

เกียวกับวิธกีารคํานวณการด้อยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่า

จะเกิดขึน และหลักการเกียวกับการบัญชีปองกันความเสียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปดเผยข้อมูล

เครืองมือทางการเงิน และเมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีมีผลบังคับใช้ จะทําให้มาตรฐานการ

บัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับทีมีผลบังคับใช้อยู่ในปจจุบันถูก

ยกเลิกไป

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที 16 เรอืง สญัญาเชา่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 เรอืง สัญญาเช่า และการ

ตีความมาตรฐานบัญชีทีเกียวข้อง มาตรฐานฉบับนีได้กําหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การ

แสดงรายการและการเปดเผยข้อมลูของสญัญาเชา่ และกําหนดใหผู้เ้ชา่รับรู้สนิทรัพย์และหนีสินสําหรับสัญญา

เช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนันมีมูลค่าตา

การบัญชีสําหรับผู้ ให้ เช่าไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเปนสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้

หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที 17

บริษัทและบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน และมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิฉบับที 16 มาใชโ้ดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรบัปรุงยอดยกมาของกําไรสะสม  ณ 

วันที 1 มกราคม 2563 (Modified Retrospective Approach) โดยไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปก่อนทีแสดง

เปรียบเทียบ ผลกระทบสะสมจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เปนครังแรก ได้แสดงไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบัญชีเพือรองรับ

ผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชอืไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับ

ทางเลือกเพิมเติมทางบัญชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพอืลดผลกระทบในบางเรืองจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินบางฉบับ และเพือให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาทียังมีความไม่แน่นอน

เกียวกับสถานการณ์ดังกล่าว

115



2.4     มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างป สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แล้ว สําหรับกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ใหม่) และมีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินจากป 2562 เปนจํานวนหลายฉบับ โดยให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมต้น

ในหรือหลังวันที 1 มกราคม 2564  เปนต้นไป ซึงการปรับปรุงดังกล่าวเกิดจากการปรับปรุง/แก้ไขหลักการ

ดังต่อไปนี

การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับประกอบด้วยการอ้างอิงหรือการอ้างถึง “IASC’s 

Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements” การปรับปรุงการอ้างอิง

กรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ปรับการอ้างอิงหรือการอ้างถึงบางส่วนทีกล่าวข้างต้นให้

เปนปจจุบันและทําการปรับปรุงอืนๆเพืออธิบายให้ชัดเจนขึนว่าเอกสารแต่ละฉบับนันเปนการอ้างอิง “กรอบ

แนวคิด” ของปใด

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมือวันที 22 เมษายน 2563 และมี

ผลบังคับใช้สําหรับการจัดทํางบการเงินทีมีรอบระยะเวลารายงานสินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที 1 

มกราคม 2563 ถึงวันที 31 ธนัวาคม 2563 

บริษัทและบริษัทย่อยเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับทางเลือกเพมิเติมทางบัญชีดังต่อไปนี

- เลือกทีจะไม่ต้องนําข้อมูลทีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วัด

มูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนในกรณีทีใช้วิธีการอย่างง่ายในการวัดมูลค่าของผล

ขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน

- เลือกทีจะไม่นําสถานการณ์ COVID-19 มาถือเปนข้อบ่งชีของการด้อยค่า ตามมาตรฐาน   การบัญชี 

ฉบับที 36 เรือง การด้อยค่าของสินทรัพย์

- เลือกทีจะไม่นําข้อมูลทีเกียวกับสถานการณ์ COVID-19 ทีมีความไม่แน่นอนซึงอาจกระทบต่อการ

ประมาณการกําไรทางภาษีทีจะเกิดขึนในอนาคต มาเปนข้อมูลในการประมาณการความเพียงพอของ

กําไรทางภาษีทีจะเกิดขึนในอนาคต เพอืทีจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

- เลือกทีจะไม่นําการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า (ถ้ามี) มาถือเปนการเปลียนแปลงสัญญาเช่า โดย

ทยอยปรับลดหนีสินตามสัญญาเช่าทีครบกําหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนทีได้ส่วนลด พร้อมทังกลับ

รายการค่าเสือมราคาจากสินทรัพย์สิทธกิารใช้และดอกเบียจากหนีสินตามสัญญาเช่าทียังคงรับรู้ในแต่

ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าทีลดลง และบันทึกผลต่างทีเกิดขึนในกําไรหรือขาดทุน
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงนิ

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน ประกอบด้วย การปรับปรุงคํานิยามของสินทรัพย์และ
หนีสิน เกณฑ์ในการรวมสินทรัพย์และหนีสินในงบการเงิน นอกจากนียังรวมถึงหลักการใหม่และแนวปฏิบัติที
ได้ถกูเพมิเติมเข้าไป ดังต่อไปนี

1. การวัดมูลค่า ซึงรวมถึงปจจัยทีต้องพจิารณาในการเลือกเกณฑ์ในการวัดมูลค่า

2. การแสดงรายการและการเปดเผยข้อมูล ซึงรวมถึงเมือใดทีจะจัดประเภทรายการรายได้
และค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

3. กิจการทีเสนอรายงาน

4. เมือใดสินทรัพย์และหนีสินจะถกูเอาออกจากงบการเงิน

กรอบแนวคิด ยังได้อธบิายให้ชัดเจนขึนถึงบทบาทของความสามารถของฝายบริหารในการดูแลรักษา
ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมัดระวัง และความไมแ่นน่อนของการวัดมูลค่าในการรายงานทาง
การเงิน

คํานยิามของธรุกจิ 

คํานิยามของธุรกิจ ทีปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 3 เรือง การรวมธุรกิจ ได้
อธบิายให้ชัดเจนขึนถึงคํานิยามของธรุกิจ โดยมีวัตถปุระสงค์เพอืช่วยให้กิจการใช้ในการกําหนดว่ารายการค้า
นันต้องบันทึกรายการเปน “การรวมธรุกิจ” หรือ “การซือสินทรัพย์” หรือไม่ การปรับปรุงมีดังนี

1. อธบิายให้ชดัเจนขึนในเรืองการพจิารณาว่าเปน “ธรุกิจ” นัน กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ทีได้มา
ต้องรวมถึงข้อมูลปจจัยนําเข้าและกระบวนการทีสําคัญเปนอย่างน้อยซึงเมือนํามารวมกันมีส่วนอย่างมี
นัยสําคัญทําให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต

2. ตัดเรอืงการประเมินว่าผู้ร่วมตลาดสามารถทดแทนปจจัยนําเข้าหรือกระบวนการทีขาดหายไปใด ๆ 
และสร้างผลผลิตต่อไปได้ ออกจากมาตรฐานฯ 

3. เพิมแนวปฏิบัติและตัวอย่างเพือประกอบความเข้าใจเพือช่วยให้กิจการประเมินว่ากระบวนการที
สําคัญได้ถกูซือหรือไม่ 

4.ทําให้นิยามของธุรกิจและนิยามของผลผลิตแคบลง โดยการให้ความสนใจในตัวของสินค้าและ
บริการทีให้กับลูกค้า และตัดเรืองการอ้างอิงความสามารถในการลดต้นทุนออกจากมาตรฐานฯ 

5. เพิมเรืองการทดสอบความตังใจเปนทางเลือก ซึงอนุญาตให้ทําการประเมินอย่างง่ายว่ากลุ่มของ
กิจกรรมและสินทรัพย์ทีได้มาไม่ใช่ธรุกิจหรือไม่
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

นยิามของความมสีาระสาํคัญ

คํานิยามของความมีสาระสําคัญ ทําให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 เรือง การนําเสนอ

งบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 8 เรือง นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชี

และข้อผิดพลาด และทําให้เกิดการปรับปรุงซึงเปนผลทีสืบเนืองไปมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอืน

การปรับปรุงช่วยทําให้เกิดความเข้าใจมากยิงขึนของคํานิยามของความมีสาระสําคัญโดย

1. การทําให้คํานิยามเปนแนวทางเดียวกันของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิดเพือ

หลีกเลียงความสับสนทีอาจเกิดขึนจากความแตกต่างของคํานิยาม

2. การรวมข้อกําหนดสนับสนุนเข้าไว้ด้วยกันของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 เรือง การนําเสนองบการเงิน 

ในคํานิยามเพือทําให้คํานิยามมีความชัดเจนมากขึนและอธบิายถึงการนําความมีสาระสําคัญไปประยุกต์

ได้ชัดเจนขึน

3. การนําแนวปฏิบัติทีมีอยู่ของคํานิยามของความมีสาระสําคัญมาไว้ในทีเดียวกัน ร่วมกันกับคํานิยาม

การปฏิรูปอัตราดอกเบยีอ้างอิง

การปฏิรูปอัตราดอกเบียอ้างอิง ทําให้ เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที 9 เรือง เครืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 7 เรือง การเปดเผยข้อมูล

เครืองมือทางการเงิน การปรับปรุงนันได้ปรับเปลียนข้อกําหนดของการบัญชีปองกันความเสียงโดยเฉพาะเพือ

เปนการบรรเทาผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากความไม่แน่นอนทีเกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบียอ้างอิง เช่น 

อัตราดอกเบียอ้างอิงทีกําหนดจากธรุกรรมการกู้ยืม (interbank offer rates-IBORs) นอกจากนี การปรับปรุง

ได้กําหนดให้กิจการให้ข้อมูลเพิมเติมกับนักลงทุนเกียวกับความสัมพันธ์ของการปองกันความเสียงทีได้รับ

ผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นัน

ฝายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปที

เริมนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ
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2.5 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที 16 เรอืง สัญญาเชา่

สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16เรือง สัญญาเช่า และได้ลง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือวันที 27 มกราคม 2564 โดยมีการปรับปรุงดังนี

1. การยินยอมลดค่าเช่าทีเกียวข้องกับ COVID-19 ซึงมีผลบังคับใช้ตังแต่วันที 1 มิถุนายน 2563 ทังนี

อ นุ ญ า ต ใ ห้ กิ จ ก า ร ถื อ ป ฏิ บั ติ ก่ อ น วั น ที มี ผ ล บั ง คั บ ใ ช้ ไ ด้  ก า ร ป รั บ ป รุ ง นี เ พื อ เ ป น ก า ร

ผ่อนปรนในทางปฏิบัติสําหรับผู้เช่า โดยไม่จําเปนต้องประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าทีเกิดขึนอันเปนผล

โดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเข้าเงือนไขตามทีระบุไว้ ถือเปนการเปลียนแปลง

สัญญาเช่าหรือไม่ โดยให้บันทึกการยินยอมลดค่าเช่านันเสมือนว่าไม่ใช่การเปลียนแปลงสัญญาเช่า 

2. เพิมข้อกํ าหนดสําหรับข้อยกเ ว้นชัวคราวที เกิดขึนจากการปฏิ รูปอัตราดอกเบีย อ้าง อิง 

โดยกิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวกับงบการเงินประจําปสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมใน

หรือหลังวันที 1 มกราคม 2565 เปนต้นไป ทังนีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบัติก่อนวันทีมีผลบังคับใช้ได้ 

ฝายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปทีเริม

นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 

 

3.  นโยบายการบญัชทีีสาํคัญ

3.1      การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากค่าเช่ารถยนต์รับรู้รายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ซึงจะหยุดรับรู้ รายได้เมือ

ลูกค้าไม่ชําระค่าเช่าเปนเวลาเกินกว่า 3 เดือน 

รายได้จากการขายรถยนต์รับรู้เปนรายได้เมือได้โอนอํานาจควบคุมของสินค้าให้ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมือ

มีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าทีจะได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสําหรับสินค้าทีได้ส่งมอบ

หลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพมิ

ดอกเบียรับรับรู้เปนรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแท้จริงของ

สินทรัพย์ 

เงินปนผลรับถือเปนรายได้เมือมีสิทธใินการรับเงินปนผล

รายได้อืนและค่าใช้จ่ายอืนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบันการเงินซึงมีอายุครบ

กําหนดไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่รวมรายการเงินฝากธนาคารทีมีการคาประกัน
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3.3 ลูกหนีการค้า

ถือปฎิบัติตังแต่วันที 1 มกราคม 2563

ลูกหนีการค้ารับรู้เมือเริมแรกด้วยจํานวนเงินของสิงตอบแทนทีปราศจากเงือนไขในการได้รับชําระ ในกรณีที

มีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินทีมีนัยสําคัญจะรับรู้ด้วยมูลค่าปจจุบันของสิงตอบแทน

ลูกหนีการค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุทธิทีจะได้รับ บริษัทบันทึกค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ โดยใช้

วิธกีารอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9 ในการวัดมูลค่าผล

ขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน ซึงกําหนดให้พิจารณาผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุหนีและ

รับรู้ผลขาดทุนตังแต่การรับรู้รายการลูกหนีการค้า ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน 

ลูกหนีการค้าจะถูกจัดกลุ่มตามวันทีครบกําหนดชําระ อัตราความเสียหายทีคาดว่าจะเกิดขึนจะขึนอยู่กับ

ประวัติการชําระเงินและข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตซึงมีการปรับเพือสะท้อนข้อมูลปจจุบันและการ

คาดการณ์ล่วงหน้าเกียวกับปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคทีมีผลต่อความสามารถของลูกค้าในการชําระหนี และ

ปรับอัตราการสูญเสียในอดีตตามการเปลียนแปลงทีคาดการณ์ไว้ในปจจัยเหล่านี ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

บันทึกในกําไรหรือขาดทุนภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

 

ถือปฎิบัติก่อนวันที 1 มกราคม 2563

บริษัทและบริษัทย่อยตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญไว้เปนจํานวนเงินเท่ากับผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจ

เกิดขึนจากการเก็บเงินจากลูกหนีทังสินไม่ได้ ผลขาดทุนนีประมาณขึนจากประสบการณ์ในการเก็บหนีและการ

พจิารณาฐานะของลูกหนีในปจจุบัน 

 

3.4 เครืองมอืทางการเงนิ

ถือปฏิบัติตังแต่วันที 1 มกราคม 2563

ณ วันทีรับรู้รายการเมอืเริมแรก บริษัทและบริษัทย่อยต้องรับรู้สนิทรัพย์ทางการเงนิและหนสีนิทางการ

เงินด้วยมูลค่ายุติธรรม สําหรับสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนสีนิทางการเงนิทีไมไ่ด้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกําไรหรือขาดทุนจะรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหักด้วยต้นทุนการทํารายการซงึเกียวข้องโดยตรงกับ

การได้มาหรือการออกสนิทรัพย์ทางการเงนิและหนสีนิทางการเงนินนั สําหรับสนิทรัพย์ทางการเงนิและหนสีนิ

ทางการเงนิทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน ต้นทุนการทํารายการให้รบัรู้เปนค่าใชจ่้ายใน

กําไรหรือขาดทุน

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

การจัดประเภทรายการขึนอยู่กับโมเดลธรุกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและลักษณะ

ของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินตามลักษณะการวัดมูลค่าเปนสินทรัพย์ทาง

การเงินวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และสินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กําไรหรือขาดทุน

ตราสารทุนสามารถจําแนกและไม่สามารถเปลียนแปลงได้ตามประเภทของการวัดมูลค่าได้สองประเภท 

ได้แก่ การวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนหรือการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนซึงไม่

สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

การวัดมูลค่าในภายหลงัของตราสารหนีขึนอยู่กับโมเดลทางธรุกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในการจัดการ

สินทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าตราสาร

หนีสามารถทําได้ 3 วิธ ีโดยขึนอยู่กับการจัดประเภทตราสารหนีของบริษัทและบริษัทย่อย

- ราคาทุนตัดจําหน่าย  สินทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายเมือบริษัทและบริษัท

ย่อยถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนันตามโมเดลธุรกิจทีมีวัตถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์ทางการเงิน

เพือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกําหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึงทําให้เกิดกระแส

เงินสดซึงเปนการจ่ายเพยีงเงินต้นและดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันทีกําหนดไว้ รายได้ดอกเบีย

จากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบียทีแท้จริง กําไรหรือขาดทุนทีเกิดขึน

จากการตัดรายการจะรับรู้โดยตรงในกําไรหรือขาดทุน 

- มูลค่ายุติธรรมผา่นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน สินทรัพย์ทางการเงนิต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืนเมอืบรษิทัและบริษทัย่อยถือครองสนิทรัพย์ทางการเงนิตามโมเดลธรุกิจทีมี

วัตถปุระสงค์เพอืรับกระแสเงนิสดตามสญัญาและเพอืขายสนิทรัพย์ทางการเงนิ และข้อกําหนดตาม

สัญญาของสนิทรัพย์ทางการเงนิซงึทําให้เกิดกระแสเงนิสด ซึงเปนการจ่ายเพยีงเงนิต้นและดอกเบียจาก

ยอดคงเหลือของเงนิต้นในวันทีกําหนดไว้ การเปลียนแปลงของมลูค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิรับรู้ผา่น

กําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน เมือมกีารตัดรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิ กําไรหรอืขาดทุนสะสมทีเคยรับรู้

รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนจะต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้ากําไรหรอืขาดทุน รายได้ดอกเบียจาก

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้วิธอัีตราดอกเบียทีแท้จริง 
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- มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินทีไม่เข้าเงือนไขการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จําหน่ายหรือวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรหรือขาดทุน กําไรหรือขาดทุนทีเกิดจากตราสารหนีทีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน จะรับรู้เปนกําไร
หรือขาดทุน 

เงินปนผลทีได้รับจากเงินลงทุนจะรับรู้เปนกําไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการเปนรายได้อืนเมือบริษัท
และบริษัทย่อยมีสิทธทีิจะได้รับเงินปนผล

การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนจะรับรู้เปนกําไรขาดทุนอืนในงบกําไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า (และการกลับรายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่า) ของตราสารทุนทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนจะไม่แยก
แสดงรายการต่างหากจากรายการเปลียนแปลงอืน ๆ ในมูลค่ายุติธรรม

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสินทางการเงิน
หนีสินทางการเงินทังหมดวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายโดยใช้วิธดีอกเบียทีแท้จริงทังนี ผล

กําไรและขาดทุนทีเกิดขึนจากการตัดรายการหนีสินทางการเงินและการตัดจําหน่ายตามวิธดีอกเบียทีแท้จริงจะ
รับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุน โดยการคํานวณมูลค่าราคาทุนตัดจําหน่ายคํานึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า 
รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนทีถือเปนส่วนหนึงของอัตราดอกเบียทีแท้จริงนันด้วย ทังนี ค่าตัดจําหน่ายตาม
วิธดีอกเบียทีแท้จริงแสดงเปนส่วนหนึงของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกําไรหรือขาดทุน

 
การรับรู้รายการและการตัดรายการ

บริษัทและบริษัทย่อยต้องรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนีสินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะเมือบริษัทและบริษัทย่อยเปนคู่สัญญาตามข้อกําหนดของสัญญาของเครืองมือทางการเงินนัน การซือ
หรือขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธปีกติต้องรับรู้รายการในวันซือขาย ซึงเปนวันทีบริษัทและบริษัทย่อยตกลง
ทีจะซือหรือขายสินทรัพย์ สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการเฉพาะเมือสิทธิตามสัญญาทีจะได้รับกระแส
เงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรือเมือบริษัทและบริษัทย่อยโอนสินทรัพย์ทางการเงิน และเปนการ
โอนความเสียงและผลตอบแทนของความเปนเจ้าของเกือบทังหมดของสินทรัพย์ทางการเงิน
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนต่อสินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่า

ด้วยวิธรีาคาทุนตัดจําหน่าย โดยไม่จําเปนต้องรอให้เหตุการณ์ทีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึนก่อน บริษัทและ

บริษัทย่อยพิจารณาการเปลียนแปลงในความเสียงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเปนระดับ และกําหนด

วิธีการวัดค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตและการคํานวณดอกเบียทีแท้จริงทีแตกต่างกันในแต่ละระดับ โดยมี

ข้อยกเว้นสําหรับลูกหนีการค้าทีไม่มีองค์ประกอบเกียวกับการจัดหาเงินทีมีนัยสําคัญ ซึงบริษัทและบริษัทย่อยใช้

วิธกีารอย่างง่ายในการพจิารณาค่าเผือผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุ

ถือปฏิบัติก่อนวันที 1 มกราคม 2563

เงินลงทุนชวัคราว

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผือขาย แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลักทรัพย์บันทึกเปนรายการต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น และจะบันทึกเปนกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จเมือได้จําหน่ายหลักทรัพย์นันออกไป

เมือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผือขาย ซึงได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมี

ความชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึงเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกรับรู้ในงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยอดขาดทุนทีรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปนผลต่างระหว่างราคาทุนทีซอืกับมูลค่ายุติธรรม

ในปจจุบันของสินทรัพย์ทางการเงินหักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนันๆ ซึงเคยรับรู้แล้วใน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธขิองกองทุน

3.5 ตราสารอนุพนัธแ์ละการบัญชีปองกันความเสียง

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายการสัญญาอนุพันธ์เมือเริมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีเข้าทําสัญญา

และวัดมูลค่าต่อมาในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยรับรู้การเปลียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่วน

ของกําไรหรือขาดทุน

ตราสารอนุพนัธที์มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึงกําหนดชําระภายใน 12 เดือน เปน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนหรือหนีสินไม่หมุนเวียนอืน และแสดงตราสารอนุพันธอื์นเปนสินทรัพย์หมุนเวียนหรือ

หนีสินหมุนเวียน

การบัญชีปองกันความเสียง

บริษัทและบริษทัย่อยเลอืกกําหนดให้อนพุนัธที์เข้าเงือนไขเปนเครอืงมอืทีใช้ปองกันความเสียงทีเกียวข้อง

กับความเสียงอัตราดอกเบียในการปองกันความเสียงในกระแสเงินสด
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ณ วันทีเริมกําหนดความสัมพันธ์ในการปองกันความเสียง บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดทําเอกสารที

ระบุความสัมพันธ์ระหว่างเครืองมือทีใช้ปองกันความเสียงและรายการทีมีการปองกันความเสียง และ

วัตถปุระสงค์และกลยุทธก์ารบริหารความเสียงในการดําเนินการปองกันความเสียง

นอกจากนี ณ วันทีเริมต้นปองกันความเสียงและได้ปรับปรุงอย่างต่อเนือง บริษัทและบริษัทย่อยจัดทํา

เอกสารว่า เครืองมือทีใช้ปองกันความเสียงมีประสิทธผิลในการหักกลบการเปลียนแปลงในกระแสเงินสดของ

รายการทีมีการปองกันความเสียงทีเกียวข้องกับความเสียงทีมีการปองกันความเสียง เมือความสัมพันธข์องการ

ปองกันความเสียงเข้าเงอืนไขความมีประสิทธผิลในการปองกันความเสียงทุกข้อดังต่อไปนี

- มีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการทีมีการปองกันความเสียง และเครืองมือทีใช้ปองกัน

ความเสียง 

- ผลกระทบของความเสียงด้านเครดิตไม่ได้เปนปจจัยสําคัญในการเปลียนแปลงมูลค่าทีเปนผลมาจาก

ความสัมพนัธท์างเศรษฐกิจนัน

- อัตราส่วนการปองกันความเสียงของความสัมพันธ์ของการปองกันความเสียงดังกล่าวเท่ากับ

อัตราส่วนของปริมาณของรายการทีมีการปองกันความเสียงซึงบริษัทและบริษัทย่อยทําการปองกันความเสียง

จริง ต่อปริมาณของเครืองมือทีใช้ปองกันความเสียงซึงบริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้ปองกันความเสียงจริง

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ส่วนทีมีประสิทธผิลของการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์

ซึงมีการกําหนดและเข้าเงือนไขของการปองกันความเสียงในกระแสเงินสดรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนและ

รับรู้กําไรหรือขาดทุนทีเกียวข้องกับส่วนทีไม่มีประสิทธผิลในกําไรหรือขาดทุน

3.6 สินค้าคงเหลอื 

สินค้าคงเหลอืแสดงในราคาทุนหรือมลูค่าสทุธทีิคาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตากว่า 

บริษัทแสดงในราคาทุนโดยวิธดัีงนี

อะไหล่รถยนต์ โดยวิธถัีวเฉลียถ่วงนาหนัก

บริษัทย่อยแสดงในราคาทุนโดยวิธดัีงนี

รถยนต์ โดยวิธเีฉพาะเจาะจง

มูลค่าสทุธทีิจะได้รับประมาณจากราคาทีคาดว่าจะขายได้ตามปกติของธรุกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย

สินค้านัน
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3.7 เงินลงทุนในบรษิทัย่อย

บริษัทย่อย หมายถึง กิจการทีบริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงาน ซึงโดยทัวไปแล้ว

บริษัทจะถือหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงมากกว่ากึงหนึง บริษัทได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวม

ตังแต่วันทีบริษัทควบคุมบริษัทย่อยจนกระทังอํานาจควบคุมหมดไป

เงินลงทุนในบรษิทัย่อยในงบการเงนิเฉพาะกิจการ แสดงตามวิธรีาคาทุนหลงัหักค่าเผอืการด้อยค่าของเงิน

ลงทุน (ถ้ามี)

3.8 สินทรัพย์รอการขาย

สินทรัพย์รอการขายแสดงในราคาทุนหลังหักค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผอืการด้อยค่า (ถ้ามี)

3.9 สินทรัพย์ทีมีไว้เพอืใหเ้ช่า

สินทรัพย์ทีมีไว้เพือให้เช่า (รถยนต์) แสดงในราคาทุนหลังหักค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการด้อยค่า 

(ถ้ามี) ค่าเสือมราคาคํานวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์เปนเวลา 5 ป

บริษัทมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ทุกป

3.10 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

ทีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหลังหักค่าเสอืมราคาสะสม

และค่าเผอืการด้อยค่า (ถ้ามี)

ราคาทุนรับรู้เมือเริมแรกทีได้สินทรัพย์มารวมถึงต้นทุนทางตรงอืนๆ ทีเกียวกับการจัดหาสินทรัพย์เพือให้

สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมทีจะใช้ได้ตามวัตถปุระสงค์รวมทังต้นทุนในการรือถอน ขนย้าย และการบูรณะสถาน

ทีตังของสินทรัพย์ซึงเปนภาระผูกพนัของกิจการ (ถ้ามี)

ค่าเสือมราคาของอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธเีส้นตรงตามอายุการ

ให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี

 จํานวนป
อาคาร 20
เครืองมอืเครอืงใช้ 5
เครืองตกแต่งติดตังและเครืองใช้สาํนกังาน 5
ยานพาหนะ 5

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ทุกปไม่มีการคิดค่าเสือมราคา
สําหรับทีดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตัง
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บริษัทและบริษัทย่อยคิดค่าเสอืมราคาสําหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพย์แต่ละส่วนแยกต่างหาก

จากกันเมือส่วนประกอบแต่ละส่วนนันมีต้นทุนทีมีนัยสําคัญเมือเทียบกับต้นทุนทังหมดของสินทรัพย์นัน

ค่าเสือมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน

รายการ ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ตัดออกจากบัญชีเมือจําหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกําไรหรือขาดทุน

จากการจําหน่ายหรือตัดจําหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.11 สินทรัพย์ไม่มตัีวตน

สินทรัพย์ไม่มตัีวตนแสดงในราคาทนุหลงัหักค่าตัดจําหนา่ยสะสมและค่าเผอืการด้อยค่าของสนิทรพัย์ (ถ้า

มี) ค่าตัดจําหนา่ยคํานวณโดยวิธเีส้นตรงตามอายุการใชป้ระโยชน ์ดังนี 

 จํานวนป
โปรแกรมสาํเรจ็รูปคอมพวิเตอร์ 10 
ลิขสิทธิ 10

3.12 ต้นทุนการกู้ยืม  

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ทีใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ทีต้องใช้ระยะเวลานานในการทําให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นันจะอยู่ในสภาพพร้อมทีจะ

ใช้ได้ตามประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอืนถือเปนค่าใช้จ่ายในงวดทีเกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืม ประกอบด้วย 

ดอกเบียและต้นทุนอืนทีเกิดขึนจากการกู้ยืมนัน

3.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงนิ บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่ามีข้อบ่งชีของสินทรัพย์ว่ามีการด้อยค่า

หรือไม่ หากสินทรัพย์นันมีข้อบ่งชีของการด้อยค่า บริษัทจะประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ 

หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้ผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จะถูกกลับรายการ

เมือมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนเพิมขึนในภายหลังและจะกลับรายการได้ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่า

เสือมราคาสะสมหรือค่าตัดจําหน่าย มูลค่าทีจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ 

หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขาย

3.14 ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้บันทึกเปนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชี และทยอยตัดจําหน่ายเปน

ดอกเบียจ่ายโดยวิธอัีตราดอกเบียทีแท้จริงตามอายุของหุ้นกู้

ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้กู้รอตัดบัญชไีด้แสดงหักจากมลูค่าหุน้กู้ในงบแสดงฐานะการเงนิ 
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3.15 สัญญาเช่า 
ถือปฎิบัติตังแต่วันที 1 มกราคม 2563
ณ วันเริมต้นสญัญา บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่าสญัญาเปนสญัญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเชา่

หรือไม่ โดยสัญญาจะเปนสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานันเปนการให้สิทธใินการควบคุมการ
ใช้สินทรัพย์ทีระบุได้สําหรับช่วงเวลาหนึงเพอืการแลกเปลียนกับสิงตอบแทน

บริษัทและบริษัทย่อยประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาทีบอกเลิกไม่ได้ทีระบุในสัญญาเช่าหรือตาม

ระ ย ะ เ ว ล า ที เ ห ลื อ อ ยู่ ข อ ง สัญ ญ า เช่ า ที มี ผ ล อ ยู่  ณ  วั น ที นํ า ม าต ร ฐ าน ก า รร า ยง า น ทา ง ก าร เ งิ น

มาใชเ้ปนครังแรก (ณ วันที 1 มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิทธเิลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมี

ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจะใช้สิทธเิลือกนันและระยะเวลาตามสิทธเิลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หาก

มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจะไม่ใช้สิทธิเลือกนัน ทังนีพิจารณาถึงผลกระทบของการเปลียนแปลงใน

เทคโนโลยี และ/หรือ การเปลียนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่า

ดังกล่าว เปนต้น

สินทรัพย์สิทธกิารใช้ - ผู้เช่า
สินทรัพย์สิทธกิารใชรั้บรู้ ณ วันทีสัญญาเชา่เริมมผีล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหัก ค่าเสอืมราคา

สะสมและค่าเผอืการด้อยค่า (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนีสินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุน
ดังกล่าวประกอบด้วย จํานวนเงินของหนีสินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริมแรก ต้นทุนทางตรงทีเกิดขึน 
และการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าใดๆทีจ่ายชําระ ณ วันทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือก่อนวันทีสัญญาเริมมีผลหัก
สิงจูงใจตามสัญญาเช่าทีได้รับ

ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนทีจะเกิดขึนสําหรับผู้เช่าในการรือและขน
ย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานทีตังของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพ
ตามทีกําหนดไว้ในข้อตกลงและเงือนไขของสัญญาเช่า

ค่าเสือมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของ
สัญญาเช่า หรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธกิารใช้แต่ละประเภท 

หนีสินตามสัญญาเช่า
หนีสินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปจจุบันของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าทียังไม่ได้จ่ายชําระ 

ณ วันทีสัญญาเช่าเริมมีผล การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าดังกล่าวประกอบด้วย การจ่ายชําระคงที (รวมถึงการ
จ่ายชําระคงทีโดยเนือหา) หักลูกหนีสิงจูงใจตามสัญญาเช่า (ถ้ามี) และจํานวนเงินทีคาดว่าผู้เช่าจะจ่ายชําระ
ภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ นอกจากนี การจ่ายชําระตามสัญญาเช่ายังรวมถึงราคาใช้สิทธขิองสิทธกิาร
เลือกซือ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีบริษัทและบริษัทย่อยจะใช้สิทธิเลือกนัน และการจ่ายชําระ
ค่าปรับเพอืการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกําหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะใช้สิทธเิลือก
ในการยกเลิกสัญญาเช่า
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บริษัทและบริษัทย่อยคํานวณมูลค่าปจจุบันของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าโดยใช้อัตราดอกเบียการ

กู้ยืมส่วนเพิม ณ วันทีสัญญาเช่ามีผล หากอัตราดอกเบียตามนัยของหนีสินสัญญาเช่านันไม่สามารถกําหนดได้ 

ทังนีอัตราดอกเบียการกู้ยืมส่วนเพิมอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเสียงที

เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านัน หลังจากวันทีสัญญาเช่าเริมมีผลบริษัทและบริษัทย่อยจะวัดมูลค่า

ของหนีสินตามสัญญาเช่าเพิมขึนเพือสะท้อนดอกเบียจากหนีสินตามสัญญาเช่า และลดลงเพือสะท้อนการจ่าย

ชําระตามสญัญาเชา่ทีจ่ายชาํระแล้ว นอกจากนี บริษัทและบรษัิทย่อยจะวัดมูลค่าหนสีินตามสัญญาเช่าใหม่ เมือ

มีการเปลียนแปลงอายุสัญญาเช่า จํานวนเงินทีต้องจ่ายชําระ หรือการประเมินสิทธกิารเลือกในการซอืสินทรัพย์

อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตา

บริษัทและบริษัทย่อยเลอืกใชข้้อยกเว้นในการรับรู้รายการสาํหรับสัญญาเช่าระยะสัน (สัญญาเช่าทีมีอายุ

สัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับจากวันทีสัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซือ) และสัญญาเช่าซึง

สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตา จํานวนเงินทีจ่ายชําระตามสัญญาเช่าดังกล่าวจะรับรู้เปนค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไร

หรือขาดทุนตามวิธเีส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

ถือปฏิบัติก่อนวันที 1 มกราคม 2563

สัญญาเช่าดําเนินงาน

สัญญาเช่าซึงความเสียง และประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเปนเจ้าของทรัพย์สินยังคงอยู่กับผู้ให้เช่า บันทึกเปน

สัญญาเช่าดําเนินงาน ค่าเช่าทีเกิดขึนจากสัญญาเช่าดังกล่าวรับรู้เปนค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตาม

อายุของสัญญาเช่า

สัญญาเชา่การเงนิ

สัญญาเช่าซึงบริษัทและบริษัทย่อยได้รับโอนผลตอบแทนและความเสียงส่วนใหญข่องการเปนเจ้าของทรัพย์สิน 

ยกเว้นกรรมสิทธิทางกฎหมายถือเปนสัญญาเช่าทางการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกสินทรัพย์ทีเช่าในราคา

ยุ ติ ธ ร ร ม  ณ  วั น เ ริ ม ต้ น ข อ ง สั ญ ญ า เ ช่ า พ ร้ อ ม กั บ ภ า ร ะ ห นี สิ น ที จ ะ ต้ อ ง

จ่ายค่าเช่าในอนาคตหักด้วยส่วนทีเปนดอกเบีย (ถ้ามี) ดอกเบียหรือค่าใชจ่้ายทางการเงนิรบัรู้เปนค่าใช้จ่ายในงบ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามส่วนของยอดเงินต้นคงเหลือ

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

3.16 ผลประโยชนพ์นักงาน

ผลประโยชนร์ะยะสัน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินกองทุนประกันสังคม และเงินกองทุนสํารอง

เลียงชีพ เปนค่าใช้จ่ายเมือเกิดรายการ

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงนิ)

บริษัท บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงประกอบด้วยเงินทีพนักงาน

จ่ายสะสมและเงินทีบริษัทจ่ายสมทบให้เปนรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลียงชีพได้แยกออกจาก

สินทรัพย์ของบริษัท เงินทีบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพบันทึกเปนค่าใช้จ่ายในปทีเกิดรายการ

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน)์

บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอืนๆ ซึงบริษัทถือว่าเงนิชดเชยดังกล่าวเปนโครงการผลประโยชน์

หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน 

บริษัทและบริษัทย่อยคํานวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธคิีด

ลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชียวชาญอิสระได้ทําการประเมินภาระ

ผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึงหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติทีหลากหลาย 

รวมถึงข้อสมมติเกียวกับอัตราคิดลด อัตราการขึนเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน 

อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟอ

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) 

สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

3.17 บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอํานาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัท

ไม่ว่าจะเปนทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัททีทําหน้าทีถือหุ้น 

บริษัทย่อย และกิจการทีเปนบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนีบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันยังหมาย

รวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึงถือหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญ

กับบริษัท ผู้บริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทตลอดทังสมาชิกในครอบครัวทีใกล้ชิดกับบุคคล

ดังกล่าว และกิจการทีเกียวข้องกับบุคคลเหล่านัน

ในการพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนักับบรษัิทแต่ละรายการ บริษัท

คํานึงถึงเนอืหาของความสมัพนัธม์ากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
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3.18 การประมาณการหนสีนิ

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนีสินเมือมีความเปนไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระ

ผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพัน

ดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพือจ่ายชําระภาระผูกพันและจํานวนทีต้องจ่าย

สามารถประมาณการได้อย่างน่าเชือถือ รายจ่ายทีจะได้รับคืนบันทึกเปนสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมือการ

ได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนเมือได้จ่ายชําระประมาณการหนีสินไปแล้ว

3.19 ภาษีเงนิได้

ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินได้ปจจุบัน

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ตามจํานวนทีจะต้องจ่าย คํานวณตามหลักเกณฑ์แห่งประมวล

รัษฎากรในอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ของกําไรก่อนภาษีเงินได้ หลังจากปรับปรุงบวกกลับ

ด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึงไม่สามารถถือเปนรายจ่ายในการคํานวณภาษีและหักออกด้วยรายการทีได้รับ

ยกเว้นหรือไม่ถือเปนรายได้ในการคํานวณภาษี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะคํานวณขึนจากผลแตกต่างชัวคราวระหว่างมูลค่าตาม

บัญชีกับฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนีสินนัน ณ วันสินรอบระยะเวลารายงาน รายการเปลียนแปลงของ

สินทรัพย์และหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถกูรับรู้เปนรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือค่าใช้จ่ายภาษี

เงินได้รอการตัดบัญชีโดยจะรับรู้ในกําไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนทีเกียวกับรายการทีรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือ

หุ้นหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษีจะถูกรับรู้เปนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมือมีความเปนไปได้

ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะมีกําไรทางภาษีจากการดําเนินงานในอนาคตเพียงพอทีจะนําสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่างชัวคราวทีต้องเสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เปน

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีเงินได้สําหรับงวดทีบริษัท

และบริษัทย่อยคาดว่าจะได้รับประโยชนจ์ากสนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีหรือจะจ่ายชําระหนีสินภาษีเงิน

ได้ โดยใช้อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรทีมีผลบังคับใช้อยู่หรือทีคาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายใน

สินรอบระยะเวลาทีรายงาน 

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

130



บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

ณ วันสินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน

และปรับลดมูลค่า เมือมีความเปนไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีกําไรทางภาษีในอนาคต

เพยีงพอต่อการนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทังหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ได้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบกันได้ก็ ต่อเมือ

กิจการมีสิทธติามกฎหมายและภาษีเงินได้นีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน

3.20 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธรีาคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสินซึงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินทีเกียวข้องกําหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพ

คล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ บริษัทและบริษัทย่อยจะใช้วิธรีาคาทุนหรือ

วิธรีายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสินดังกล่าวแทน 

ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม

ระดับที 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับ

สินทรัพย์หรือหนีสินอย่างเดียวกัน

ระดับที 2 ใช้ข้อมูลอืนนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยู่ในระดับ 1 ทีสามารถสังเกต

ได้  โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลทีคํานวณมาจาก

ราคา ตลาด) สําหรับสินทรัพย์หรือหนีสินนัน 

ระดับที 3 ใช้ข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกียวกับกระแสเงินในอนาคตทีกิจการ

ประมาณขึน 

3.21 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนต้องใช้ ดุลยพินิจ

และการประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนีส่งผล

กระทบต่อจํานวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเกิดขึนจริง

อาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณการไว้ การใช้ดุลยพนิิจและการประมาณการทีสําคัญมีดังนี
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ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนี

ในการประมาณค่าเผอืผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนี ฝายบริหารจําเปนต้องใช้

ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนจากลูกหนีแต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์

การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีทีคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจทีเปนอยู่ในขณะนัน เปนต้น

ค่าเผอืการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณค่าเผอืการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝายบริหารได้ใช้ดุลยพนิิจในการประมาณ

การผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนจากสินค้าคงเหลือนัน โดยค่าเผือการลดลงของมูลค่าสุทธิทีจะได้รับ

พจิารณาจากราคาทีคาดว่าจะขายได้ตามปกติของธรุกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านัน จํานวนค่าเผือ

การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือทีประมาณได้ เมือนํามาเปรียบเทียบกับจํานวนเดิมทีมีในบัญชี ค่าเผือการ

ลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือทังทีลดลงและเพิมขึนจะแสดงเปนค่าใช้จ่ายภายใต้หัวข้อต้นทุนขายในส่วน

ของกําไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทีมีไว้ให้เช่าและค่าเสือมราคา

ในการคํานวณค่าเสือมราคาของสินทรัพย์ทีมีไว้ให้เช่า ฝายบริหารจําเปนต้องทําการประมาณอายุ

การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใช้งานของสินทรัพย์ทีมีไว้ให้เช่า และต้องทบทวนอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึน

การกําหนดอายุสัญญาเช่าทีมีสิทธกิารเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า 

บริษัทและบริษัทย่อยกําหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาทีบอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า โดยรวม

ระยะเวลาตามสิทธเิลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจะใช้สิทธเิลือก

นัน และระยะเวลาตามสิทธเิลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจะไม่ใช้

สิทธิเลือกนัน ฝายบริหารจําเปนต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยมีความแน่นอน

อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ทีจะใช้สิทธเิลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือทีจะไม่ใช้สิทธเิลือกในการยกเลิก

สัญญาเช่า โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมทีเกียวข้องทังหมดทีทําให้เกิดสิงจูงใจในทาง

เศรษฐกิจสําหรับบริษัทและบริษัทย่อยในการใช้สิทธเิลือกนัน ภายหลังจากวันทีสัญญาเช่ามีผล บริษัทฯและ

บริษัทย่อยจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีมีนัยสําคัญซึงอยู่ภายใต้การ

ควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจะใช้สิทธเิลือก
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ค่าเสอืมราคาของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธกิารใช้ และค่าตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่

มีตัวตน

ในการคํานวณค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้และค่าตัดจําหน่ายของ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ฝายบริหารจําเปนต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใช้

งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชนแ์ละมลูค่าคงเหลอืใหมห่ากมกีารเปลยีนแปลง

เกิดขึน

นอกจากนี ฝายบริหารจําเปนต้องสอบทานการด้อยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์  สินทรัพย์สิทธกิาร

ใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะ

ได้รับคืนตากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นัน ในการนีฝายบริหารจําเปนต้องใช้ดุลยพินิจทีเกียวข้องกับการ

คาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึงเกียวเนืองกับสินทรัพย์นัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้สําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที

ไม่ได้ใช้เมือมีความเปนไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผล

แตกต่างชัวคราวและขาดทุนนัน ในการนีฝายบริหารจําเปนต้องประมาณการว่าควรรับรู้จํานวนสินทรัพย์ภาษี

เงินได้รอการตัดบัญชีเปนจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีทีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ

ช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึนตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย ซึงต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนัน เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึนเงินเดือนใน

อนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนต้น

มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ทีไม่มีการซือขาย

ในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซือขายคล่อง ฝายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่า

ยุติธรรมของเครืองมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลค่า ซึงตัวแปรทีใช้ใน

แบบจําลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรทีมีอยู่ในตลาด โดยคํานึงถึงความเสียงทางด้านเครดิต สภาพ

คล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลียนแปลงของมูลค่าของเครืองมือทางการเงินในระยะยาว ทังนีการ

เปลียนแปลงของสมมติฐานทีเกียวข้องกับตัวแปรทีใช้ในการคํานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมทีแสดง

อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปดเผยลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม
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4. ผลสะสมจากการเปลยีนแปลงนโยบายการบญัชเีนอืงจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมม่าถือปฏิบติั 

ตามทีกล่าวในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 2.3 บริษัทและบรษัิทย่อยได้นาํมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 มาถือปฏิบัติในระหว่างงวด

ปจจุบัน โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีโดยปรับปรุงกับ

กําไรสะสม ณ วันที 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ

จากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเนืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้น

มาถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี  
บาท

งบการเงนิรวม

ณ วันที 31

ธนัวาคม 2562

ผลกระทบจาก

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน กลุ่ม

เครอืงมือทางการเงิน

ผลกระทบมาตรฐาน

การรายงานทาง

การเงนิ ฉบับที 16

ณ วันที 1

มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน   

เงินลงทุนในหลักทรัพยป์ระเภทเผือขาย 59,087,104.00  (59,087,104.00) - -

ลูกหนีการค้าและลูกหนหีมุนเวียนอืน 167,788,006.73  (2,378,382.19)  -  165,409,624.54

สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอืน -  59,087,104.00  -  59,087,104.00

สินทรัพย์สิทธกิารใช้ -  -  104,848,219.40  104,848,219.40

สิทธกิารเช่า 10,657,946.15  -  (10,657,946.15)  -

รวมสินทรพัย์ 5,530,700,370.43  (2,378,382.19)  94,190,273.25  5,622,512,261.49

หนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกําหนดชําระ

ภายในหนงึป 
48,685,489.69  -  11,791,939.27 60,477,428.96

หนีสินตามสัญญาเช่า 2,928,507.87  -  82,398,333.98 85,326,841.85

รวมหนสิีน 3,475,324,804.54  -  94,190,273.25 3,569,515,077.79

กําไรสะสม - ยังไมไ่ด้จัดสรร 1,612,899,691.29  (2,352,877.79)  - 1,610,546,813.50

ผลกําไรจากการวัดมลูค่าเงินลงทุนใน

หลักทรัพย์เผือขาย
25,504.40  (25,504.40)  - -

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,055,375,565.89  (2,378,382.19)  - 2,052,997,183.70
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บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วันที 31

ธนัวาคม 2562

ผลกระทบจาก

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน กลุ่ม

เครอืงมือทางการเงิน

ผลกระทบจาก

มาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ 

ฉบับที 16

ณ วันที 1

มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน   

เงินลงทุนในหลักทรัพยป์ระเภทเผือขาย 59,081,116.89  (59,081,116.89)  - -

ลูกหนีการค้าและลูกหนหีมุนเวียนอืน 155,405,746.45  (1,459,313.31)  -  153,946,433.14

สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอืน -  59,081,116.89  -  59,081,116.89

สินทรัพย์สิทธกิารใช้ -  -  18,316,260.49  18,316,260.49

สิทธกิารเช่า 5,617,518.69  -  (5,617,518.69)  -

รวมสินทรพัย์ 5,310,346,602.98  (1,459,313.31)  12,698,741.80  5,321,586,031.47

หนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกําหนดชําระ

ภายในหนงึป 
48,685,489.69  -  

1,246,500.21
 

49,931,989.90

หนีสินตามสัญญาเช่า 2,928,507.87  -  11,452,241.59  14,380,749.46

รวมหนสิีน 3,489,169,142.55  -  12,698,741.80  3,501,867,884.35

กําไรสะสม - ยังไมไ่ด้จัดสรร 1,378,701,701.26  (1,433,924.34)  -  1,377,267,776.92

ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน

หลักทรัพย์เผือขาย 25,388.97  (25,388.97)  -  -

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,821,177,460.43  (1,459,313.31)  -  1,819,718,147.12

4.1 เครืองมือทางการเงิน

ผลกระทบทีมีต่อกําไรสะสม ณ วันที 1 มกราคม 2563 มีดังต่อไปนี

 บาท

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กําไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที 31 ธนัวาคม 2562 1,612,899,691.29  1,378,701,701.26

การเพิมขนึจากค่าเผือผลขาดทุนลูกหนกีารค้าและลูกหนหีมนุเวียนอืน (2,378,382.19)  (1,459,313.31)

ตราสารหน ี- มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน 25,504.40  25,388.97

กําไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที 1 มกราคม 2563 หลังจากนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที 9 มาถือปฏิบัติ 1,610,546,813.50

 

1,377,267,776.92
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

ณ วันที 1 มกราคม 2563 (วันทีถือปฏิบัติครังแรก) ผู้บริหารของบรษิทัและบริษทัย่อยได้ประเมนิโมเดล

ธรุกิจทีใช้จัดการสินทรพัย์และหนีสนิทางการเงนิ และจัดประเภทรายการสนิทรพัย์และหนีสนิทางการเงนิ ดังนี 

บาท

งบการเงนิรวม

 มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน

 ราคาทุน

ตัดจําหน่าย

 รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที 1 มกราคม 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด - 86,370,717.12 86,370,717.12

สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอืน 59,087,104.00 - 59,087,104.00

ลูกหนีการค้าและลูกหนหีมุนเวียนอืน - 165,409,624.54 165,409,624.54

ค่าเบียประกนัจ่ายล่วงหนา้ - 58,946,420.06 58,946,420.06

ลูกหนีกรมสรรพากร - 63,908,202.84 63,908,202.84

เงินฝากประจําธนาคารติดภาระคาประกนั - 50,020,936.88 50,020,936.88

59,087,104.00 424,655,901.44 483,743,005.44

หนีสินทางการเงนิ ณ วันที 1 มกราคม 2563

เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบันการเงิน - 41,880,056.54 41,880,056.54

ตัวแลกเงนิ - 199,669,730.18 199,669,730.18 

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนหีมนุเวียนอืน - 73,789,227.07 73,789,227.07 

เจ้าหนีค่าซอืสินทรัพยที์มีไว้เพอืให้เช่า - 141,209,004.10 141,209,004.10

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - 1,020,874,590.17 1,020,874,590.17 

หนีสินตามสัญญาเช่า - 51,613,997.56 51,613,997.56

หุ้นกู้ - 1,847,885,911.29 1,847,885,911.29 

- 3,376,922,516.91 3,376,922,516.91
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน

 ราคาทุน

ตัดจําหน่าย

 รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที 1 มกราคม 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 85,935,707.10 85,935,707.10

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน 59,081,116.89 - 59,081,116.89

ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน - 153,946,433.14 153,946,433.14

ค่าเบียประกันจ่ายล่วงหน้า - 58,946,420.06 58,946,420.06

ลูกหนีกรมสรรพากร - 63,908,202.84 63,908,202.84

เงินฝากประจําธนาคารติดภาระคาประกัน - 50,020,936.88 50,020,936.88

59,081,116.89 412,757,700.02 471,838,816.91

หนีสินทางการเงนิ ณ วันที 1 มกราคม 2563

เงินเบิกเกนิบัญชีและเงนิกูย้มืระยะสันจากสถาบันการเงิน - 41,880,056.54 41,880,056.54

ตัวแลกเงนิ - 199,669,730.18 199,669,730.18

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนหีมนุเวียนอืน - 90,425,496.41 90,425,496.41

เจ้าหนีค่าซอืสินทรัพยที์มีไว้เพอืให้เช่า - 141,209,004.10 141,209,004.10

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - 1,020,874,590.17 1,020,874,590.17

หนีสินตามสัญญาเช่า - 51,613,997.56 51,613,997.56

หุ้นกู้ - 1,847,885,911.29 1,847,885,911.29

- 3,393,558,786.25 3,393,558,786.25

บริษัทและบริษัทย่อยจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนีทีไม่เปนไปตามเงือนไขการวัดมูลค่าด้วยราคา

ทุนตัดจําหนา่ยหรอืการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนเปนประเภทมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กําไรขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินทีต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน ณ  วันที 1 มกราคม 2563 

มีรายการดังต่อไปนี

 บาท

 งบการเงนิรวม งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ

สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอืน   

กองทุนเปด 59,087,104.00  59,081,116.89

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวียนอืน 59,087,104.00  59,081,116.89
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการลูกหนีการค้าทีต้องมีการพจิารณาผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน 

 

ลูกหนีการค้า

บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามวิธอีย่างง่าย (Simplified approach) ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุน

ด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุสําหรับลูกหนีการค้าทังหมด

ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน บริษัทและบริษัทย่อยมกีารจัดกลุ่มลกูหนกีารค้า

ตามความเสียงด้านเครดิตทีมีลักษณะร่วมกันและระยะเวลาเกินกําหนดชําระ อัตราขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่า

จะเกิดขึนพิจารณาจากลักษณะการจ่ายชําระเงินในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต

และปจจัยในอนาคตทีจะมีผลกระทบต่ออัตราขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน ด้วยวิธกีารดังกล่าว ค่าเผือ

ผลขาดทุนสําหรับลูกหนีการค้ามีรายละเอียด ดังนี

บาท

งบการเงนิรวม

 ยังไม่ถึง
กําหนดชําระ

 
 

ไม่เกิน 
3 เดือน 3 - 6 เดือน  6 - 12 เดือน

 
 

เกินกว่า
12 เดือน  รวม

ณ วันที 1 มกราคม 2563   
ยอดลูกหนีการค้า 111,640,627.38  12,466,489.42 2,495,695.04 1,569,823.82 1,345,224.00 129,517,859.66

ค่าเผือผลขาดทุน 491,876.39  930,118.69 1,804,071.13 1,468,442.65 1,360,965.00 6,055,473.86 

บาท
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 ยังไม่ถึง
กําหนดชําระ

 
 

ไม่เกิน 
3 เดือน 3 - 6 เดือน  6 - 12 เดือน

 
 

เกินกว่า
12 เดือน  รวม

ณ วันที 1 มกราคม 2563   
ยอดลูกหนีการค้า 103,376,810.88  11,736,107.42 1,620,975.39 1,569,823.82 1,345,224.00 119,648,941.51
ค่าเผือผลขาดทุน 469,478.23  901,518.79 936,000.31 1,468,442.65 1,360,965.00 5,136,404.98 

การกระทบยอดค่าเผือผลขาดทุนลูกหนีการค้า ณ วันที 31 ธนัวาคม 2562 กับค่าเผือผลขาดทุนลูกหนี

การค้า ณ วันที 1 มกราคม 2563 มีดังนี
 บาท

 งบการเงนิรวม งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ

ค่าเผือผลขาดทุนลูกหนกีารค้า   

ณ วันที 31 ธนัวาคม 2562 3,677,091.67  3,677,091.67

ผลกระทบจากการปรับปรุงยอดยกมาทีมีต่อกําไรสะสมยงัไม่ได้จัดสรร 2,378,382.19  1,459,313.31

ณ วันที 1 มกราคม 2563 6,055,473.86  5,136,404.98
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

4.2 สัญญาเช่า
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 มาถือปฏิบัติครังแรก บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนีสิน

ตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าทีเคยจัดประเภทเปนสัญญาเช่าดําเนินงานด้วยมูลค่าปจจุบันของเงินจ่ายชําระ
ต า ม สั ญ ญ า เ ช่ า ที เ ห ลื อ อ ยู่ โ ด ย คิ ด ล ด ด้ ว ย อั ต ร า ด อ ก เ บี ย เ งิ น กู้ ยื ม ส่ ว น เ พิ ม  ณ  วั น ที
1 มกราคม 2563 และสําหรับสัญญาเช่าทีเคยจัดประเภทเปนสัญญาเช่าทางการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันทีนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที 16 มาถือปฏิบัติครังแรก

 บาท

 

งบการเงนิรวม งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนนิงานทีเปดเผย ณ วันที 31 ธนัวาคม 2562 97,854,164.00 8,616,800.00

บวก สิทธทีิจะซอืหรือขยายระยะเวลาทีค่อนข้างแน่ทีจะมีการใช้สิทธิ 19,336,950.00 6,371,700.00 

117,191,114.00 14,988,500.00 

หัก ดอกเบียจ่ายรอตัดบัญชี (23,000,840.75) (2,289,758.20)

หนีสินตามสัญญาเช่าเพิมขนึจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 มาถือปฏิบัติ 94,190,273.25 12,698,741.80 

หนีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที 31 ธนัวาคม 2562 51,613,997.56 51,613,997.56 

หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วันที 1 มกราคม 2563 145,804,270.81 64,312,739.36

 

ประกอบด้วย

   หนีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน 60,477,428.96 49,931,989.90

   หนีสินสัญญาเช่าไม่หมนุเวียน 85,326,841.85 14,380,749.46

145,804,270.81 64,312,739.36

สินทรัพย์สิทธกิารใช้แบ่งตามประเภทสินทรัพย์ ณ วันที 1 มกราคม 2563 ได้ดังนี

บาท

งบการเงนิรวม
 งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ

ทีดินและส่วนปรับปรุงทีดิน 81,685,002.97 4,372,232.29 

อาคารบนสิทธกิารเช่า 12,505,270.28 8,326,509.51 

รวมสินทรพัยสิ์ทธกิารใช้ 94,190,273.25 12,698,741.80
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

5. รายการธรุกจิกบับุคคลและบรษิทัทีเกยีวขอ้งกนั 

บริษัทมีรายการธรุกิจกับบุคคลและบริษทัทีเกียวข้องกัน ซึงสรุปรายการทีสาํคัญมดัีงต่อไปนี

ลักษณะธรุกจิ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทยอ่ย

บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จํากัด ซอื ขายแลกเปลียนรถยนต์และอุปกรณ์ บริษัทถือหุ้นเปนสัดส่วนร้อยละ 100

 รถยนต์ทังเกา่-ใหม ่และรับซ่อมรถยนต์  

บริษัททีเกยีวขอ้งกนั

บริษัท ธนภัทร พรอพเพอร์ตี จํากัด ให้เช่าอาคารสํานกังาน ผู้ถือหุ้น / กรรมการกลุ่มเดียวกบับริษัท

บริษัท สยามนสิสัน กรุงไทย จํากัด ขายรถยนต์และศูนยบ์ริการซ่อม ผู้ถือหุ้น / กรรมการกลุ่มเดียวกบับริษัท

บริษัท โตโยต้ากรุงไทย จํากัด ขายรถยนต์และศูนยบ์ริการซ่อม ผู้ถือหุ้น / กรรมการกลุ่มเดียวกบับริษัท

บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จํากัด ขายรถยนต์นาํเขา้ ผู้ถือหุ้น / กรรมการกลุ่มเดียวกบับริษัท

บริษัท มิตซู อิมเพรสชัน จํากัด ขายรถยนต์และศูนยบ์ริการซ่อม ผู้ถือหุ้น / กรรมการกลุ่มเดียวกบับริษัท

บุคคลทีเกยีวขอ้งกนั

นางวิภาพร จันทรเสรีกุล  ผู้ถือหุ้น / มารดาของกรรมการ

ในระหว่างป บริษัทมีรายการธุรกิจทีสําคัญกับบริษัทย่อยและบริษัททีเกียวข้องกัน โดยสามารถสรุปได้
ดังนี

 บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

นโยบายราคา 2563 2562 2563 2562

รายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัทย่อย

รายได้ :

   ดอกเบียรับ อัตราร้อยละ 2.50 - 3.10 ต่อป - - - 141,005.48

 ค่าใชจ่้าย :

   ค่านายหน้า อัตราตามทีตกลงร่วมกนั - - 17,200,934.58 11,985,981,14

   ค่าสง่เสริมการขาย อัตราตามทีตกลงร่วมกนั - - 14,960,000.00 13,146,000.00

   ดอกเบียจ่าย อัตราดอกเบียอ้างอิงสถาบันการเงิน - - 36,266.06 13,529.47

อัตราร้อยละ 2.60 ต่อป - - 397,814,18 -

 ซอืสนิทรัพย์ :

รถยนต์ทีมไีว้เพือให้เชา่ ราคาตลาดสาํหรับลูกค้าชนัดี - - 1,955,700.93 364,485.98

บริษัททีเกยีวข้องกนั

รายได้ :

   รายได้จากการขาย

   บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จํากดั ราคาตลาดหลงัหักสว่นลดพิเศษ 4,718,429.91 - - -

รายได้สง่เสริมการขาย

   บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จํากดั อัตราตามทีตกลงร่วมกนั 10,760,000.00 - 10,760,000.00 -

รายได้ค่าเชา่โชว์รูม

   บริษัท สยามนิสสนั กรุงไทย จํากดั อัตราตามทีตกลงร่วมกนัโดยพืนที

ประมาณ 350 ตรม.คิดค่าเช่า 83,000

บาทต่อเดือน 996,000.00 996,000.00 996,000.00
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

 บาท

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

นโยบายราคา 2563 2562 2563 2562

รายได้ค่าบริหารจัดการศูนยบ์รกิาร  
   บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จํากัด อัตราตามทีตกลงรว่มกนั 5,338,032.67 5,250,870.00 5,338,032.67 5,250,870.00
รายได้ค่าเช่าพนืที
   บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จํากัด คิดค่าเช่า 86,290 บาทต่อเดือน 1,312,900.00 1,035,480.00 - -

ดอกเบียรับ
   บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จํากัด อัตราร้อยละ 3.15 ต่อป - 210,575.34 - 210,575.34
ค่าใช้จ่าย :
   ค่านายหนา้  
   บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จํากัด ตามอัตราทีตกลงรว่มกนั 2,042,763.64 490,654.20 2,042,763.64 490,654.20

ค่าซ่อมแซม
   บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จํากัด ราคาตลาด 838,100.63 1,617,700.36 825,446.38 1,613,450.36

   บริษัท โตโยต้ากรุงไทย จํากัด ราคาตลาด 6,737,857.76 10,045,696.26 5,752,244.87 8,436,109.91

   บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จํากัด ราคาตลาด 147,492.12 695,752.00 141,572.12 695,752.00

   บริษัท มิตซู อิมเพรสชัน จํากัด ราคาตลาด 173,782.65 - 173,782.65 -

7,897,233.16 12,359,148.62 6,893,046.02 10,745,312.27

ซอืสินทรัพย์ :
   รถยนต์ทีมีไว้เพอืให้เช่า
   บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จํากัด ราคาตลาดหลังหักส่วนลดพิเศษจากการซอื 1,367,385.98 4,458,790.65 1,367,385.98 4,458,790.65 

   บริษัท โตโยต้ากรุงไทย จํากัด ราคาตลาดหลังหักส่วนลดพิเศษจากการซอื 624,752,414.48 886,103,505.23 624,752,414.48 886,103,505.23 

   บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จํากัด ราคาตลาดสําหรบัลูกค้าชันดี 83,270,093.46 73,601,869.16 83,270,093.46 73,601,869.16 

   บริษัท มิตซู อิมเพรสชัน จํากัด ราคาตลาดหลังหักส่วนลดพิเศษจากการซอื 19,144,514.96 71,369,114.02 19,144,514.96 71,369,114.02

 728,534,408.88 1,035,533,279.06 728,534,408.88 1,035,533,279.06

บุคคลทีเกียวขอ้งกนั  
  ดอกเบียจ่าย อัตราร้อยละ 3.22 ต่อป 1,632,054.79 3,220,000.00 1,632,054.79 3,220,000.00

ยอดคงค้างระหว่างบรษัิท บริษัทย่อยและบรษัิททีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

มีรายละเอียดดังนี 

บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงิน     

บริษัทย่อย

ลูกหนี - เงินจอง - - 1,184,646.00 808,444.00

ค่าธรรมเนยีมอืนค้างจ่าย - - 5,527.30 4,188.74

เจ้าหนีบริษัทย่อย - - 56,535,245.30 17,962,038.05

ค่านายหนา้ค้างจ่าย - - 6,151,000.00 5,230,000.00

เงินให้กูย้มืระยะสัน

ยอดคงเหลือยกมา - - - 15,000,000.00

เงินให้กูย้มืเพิม - - - 7,000,000.00

เงินให้กูย้มืรับคืน - - - (22,000,000.00)

ยอดคงเหลือยกไป - - - -
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

เงินกูย้มืระยะสัน

ยอดคงเหลือยกมา - - - -

เงินกูย้มืเพิม - - 50,000,000.00 -

เงินกูย้มืรบัคืน - - (50,000,000.00) -

ยอดคงเหลือยกไป - - - -

บริษัททีเกียวขอ้งกัน

รายได้ค้างรับ

   บริษัท โตโยต้ากรุงไทย จํากัด 6,720,000.00 - 6,720,000.00 -

ลูกหนีหมุนเวียนอืน

   บริษัท สยามนสิสัน กรุงไทย จํากัด 498,383.80 938,513.06 498,383.80 938,513.06

สินทรัพย์สิทธกิารใช้

   บริษัท สยามนสิสัน กรุงไทย จํากัด 7,306,936.92 - 7,306,936.92 -

หนีสินตามสัญญาเช่า

   บริษัท สยามนสิสัน กรุงไทย จํากัด 7,448,980.93 - 7,448,980.93 -

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนหีมนุเวียนอืน

   บริษัท สยามนสิสัน กรุงไทย จํากัด 233,812.97 86,066.21 15,134.08 86,066.21 

   บริษัท โตโยต้ากรุงไทย จํากัด 1,598,312.66 1,263,836.38 1,582,109.37 1,263,836.38 

   บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จํากัด 212,349.64  148,222.84 212,349.64 125,658.67 

   บริษัท มิตซู อิมเพรสชัน จํากัด 60,021.06 - 60,021.06 -

รวม 2,104,496.33 1,498,125.43 1,869,614.15 1,475,561.26 

เจ้าหนีค่าซอืสินทรัพยที์มีไว้เพอืให้เช่า

   บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จํากัด 5,535,186.00 57,744,894.60 5,535,186.00 57,744,894.60

ค่านายหนา้ค้างจ่าย

   บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จํากัด 168,224.30 56,074.77 168,224.30 56,074.77

เงินให้กูย้มืระยะสัน

   บริษัท สยามนสิสัน กรุงไทย จํากัด

ยอดคงเหลือยกมา - - - -

เงินให้กูย้มืเพิม - 40,000,000.00 - 40,000,000.00

เงินให้กูย้มืรับคืน - (40,000,000.00) - (40,000,000.00)

ยอดคงเหลือยกไป - - - -

บุคคลทีเกียวขอ้งกนั

หุ้นกู้ - 100,000,000.00 - 100,000,000.00

ดอกเบียค้างจ่าย - 79,397.26 - 79,397.26
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารนีเปนผลประโยชน์ทีจ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและ

บริษัทย่อย ประกอบด้วยค่าตอบแทนทีเปนตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ทีเกียวข้อง รวมไปถึง

ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอืน ทังนีกรรมการและผู้บริหารหมายถึงบุคคลทีกําหนดตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ คณะกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ผู้ช่วย

กรรมการ และผู้จัดการ

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํหรับปสนิสดุวันที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี 

บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

กรรมการ 1,643,789.03 1,555,903.10 1,643,798.03 1,555,903.10

กรรมการบริหาร 9,479,407.56 8,993,944.38 9,497,407.56 8,993,944.38

ผู้บริหาร 11,622,693.80 11,144,210.91 111,622,693.80 10,973,381.77

รวม 22,763,899.39 21,694,058.39 22,763,899.39 21,523,229.25

6. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
บัญชีนีประกอบด้วย

บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

เงินสด 277,492.10 288,515.34 108,365.18 111,569.31

เงินฝากธนาคาร - บัญชีกระแสรายวัน 1,103,948.27 5,645,031.20 1,103,948.27 5,645,031.20

เงินฝากธนาคาร - บัญชีออมทรัพย์ 37,809,465.71 80,437,170.58 37,645,248.12  80,179,106.59

      รวม 39,190,906.08 86,370,717.12 38,857,561.57 85,935,707.10

บริษัทและบริษัทย่อยได้ทําสัญญาโอนเงินอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์เข้าบัญชีกระแสรายวันในกรณี
เบิกเกินบัญชี (มีเช็คขึนเงิน)

ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีเงินฝากธนาคาร-บัญชีออมทรัพย์มีอัตราดอกเบียร้อยละ 
0.10 - 0.375 ต่อป 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

7. ลกูหนกีารค้าและลกูหนหีมนุเวียนอืน

ลูกหนีการค้าและลกูหนหีมนุเวียนอืน แยกตามอายุหนทีีค้างชาํระได้ดังนี 

บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562  2563 2562

ลูกหนีการค้า

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 124,371,566.95 111,640,627.38 118,097,634.29 103,376,810.88 

มากกว่า   0 เดือน ถึง 3 เดือน 24,888,370.58 12,466,489.42 24,888,370.58 11,736,107.42 

มากกว่า   3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,895,970.17 2,495,695.04 1,895,970.17 1,620,975.39 

มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,561,239.88 1,569,823.82 1,561,239.88 1,569,823.82 

มากกว่า 12 เดือนขึนไป 2,933,822.59 1,345,224.00 2,933,822.59 1,345,224.00 

รวม 155,650,970.17 129,517,859.66 149,377,037.51 119,648,941.51

หัก ค่าเผือผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกดิขนึ (6,364,469.82) - (6,343,116.25) -

หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ - (3,677,091.67) - (3,677,091.67)

ลูกหนีการค้า - สุทธิ 149,286,500.35 125,840,767.99 143,033,921.26 115,971,849.84

ลูกหนีหมุนเวียนอืน

รายได้ค้างรับ 17,601,147.23 9,684,856.04 17,300,206.75 9,486,241.63

ค่าใช้จ่ายล่วงหนา้ 26,736,688.65 23,464,726.68 26,437,696.02 23,302,990.49

ลูกหนีบริษัทประกนัภัย 2,785,812.00 3,067,084.14 2,785,812.00 3,067,084.14

อืนๆ 4,767,679.89 5,730,571.88 2,442,958.56 3,577,580.35

รวมลูกหนหีมนุเวียนอืน 51,891,327.77 41,947,238.74 48,966,673.33 39,433,896.61

รวมลูกหนกีารค้าและลูกหนหีมนุเวียนอืน 201,177,828.12 167,788,006.73 192,000,594.59 155,405,746.45

ลูกหนีการค้า - สุทธ ิ ประกอบด้วย     

ลูกหนีจากการเช่ารถยนต์ 98,364,986.98 94,542,099.08 98,364,986.98 94,542,099.08 

ลูกหนีจากการขายรถยนต์ 50,921,513.37 31,298,668.91 44,668,934.28 21,429,750.76 

รวม 149,286,500.35 125,840,767.99 143,033,921.26 115,971,849.84

8. สนิค้าคงเหลอื 

บัญชีนีประกอบด้วย 
บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

รถยนต์ (มือสอง) 143,684,213.51 233,357,717.69 101,414,525.02 161,184,752.08

อะไหล่รถยนต์ 2,112,091.31 1,662,559.05 1,369,089.31 1,662,559.05

      รวม 145,796,304.82 235,020,276.74 102,783,614.33 162,847,311.13
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

9. เงนิฝากธนาคารทีติดภาระคาประกนั

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีบัญชีเงินฝากประจํากับธนาคารพาณิชย์ในประเทศหนึง

แห่ง 2 วงเงิน และบัญชีเงินฝากประจําธนาคารติดภาระคาประกัน ดังนี

 วงเงิน  

วงเงนิที (ล้านบาท) คาประกนั

1 20 - ออกหนังสือคาประกันเพอืทําสัญญาเช่าและซองประกวดราคาและคาประกนั

การใช้ไฟฟาของบริษัทวงเงิน 100 ล้านบาท

2 20 - เงินกู้ยืมระยะสันในรูปตัวสัญญาใช้เงินวงเงิน 80 ล้านบาท (ดูหมายเหตุ 17)

 10 - เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจํานวน 20 ล้านบาท (ดูหมายเหตุ 17)

50  

ในระหว่างป 2563 และ 2562 เงินฝากประจําธนาคารมอัีตราดอกเบียร้อยละ 0.25 - 0.95 ต่อป 

10. เงนิลงทนุในบริษัทยอ่ย

บัญชีนีประกอบด้วย

บาท

  มูลค่าเงนิลงทุน งบการเงนิเฉพาะกิจการ

จํานวนหุ้น ถือหุ้น (%) วิธสีว่นได้เสยี วิธรีาคาทุน

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

บรษิัทย่อย

บรษิัท กรุงไทย ออโตโมบลิ จํากัด 400,000 400,000 100 100 285,313,006.57 283,010,405.46 48,812,300.00 48,812,300.00

285,313,006.57 283,010,405.46 48,812,300.00 48,812,300.00

11. สนิทรัพยที์มไีว้เพอืใหเ้ชา่

บัญชีนีประกอบด้วย

บาท

งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ

ยอดตามบัญชี จํานวนที โอนเข้า ยอดตามบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 62 เพิมขึน (โอนออก) ณ 31 ธ.ค. 63

ราคาทุน

รถยนต์ 6,220,714,663.87 1,221,650,800.31 (1,018,152,695.87) 6,424,212,768.31

อุปกรณ์รถยนต์ 182,714,908.59 13,931,857.63 (21,662,460.74) 174,984,305.48

รวม 6,403,429,572.46 1,235,582,657.94 (1,039,815,156.61) 6,599,197,073.79

หัก ค่าเสือมราคาสะสม

รถยนต์ 2,011,063,355.87 836,616,714.19 (628,024,973.13) 2,219,655,096.93

อุปกรณ์รถยนต์ 100,672,897.83 33,904,336.32 (18,426,378.56) 116,150,855.59

รวม 2,111,736,253.70 870,521,050.51 (646,451,351.69) 2,335,805,952.52

สินทรัพย์ทีมีไว้เพอืให้เช่า - สุทธิ 4,291,693,318.76 4,263,391,121.27
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

บาท

งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ

ยอดตามบัญชี จํานวนที โอนเข้า ยอดตามบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 61 เพิมขึน (โอนออก) ณ 31 ธ.ค. 62

ราคาทุน

รถยนต์ 5,489,530,551.78 1,647,291,595.55 (916,107,483.46) 6,220,714,663.87

อุปกรณ์รถยนต์ 166,870,334.94 24,542,817.48 (8,698,243.83) 182,714,908.59

รวม 5,656,400,886.72 1,671,834,413.03 (924,805,727.29) 6,403,429,572.46

หัก ค่าเสือมราคาสะสม

รถยนต์ 1,787,137,031.95 788,115,590.14 (564,189,266.22) 2,011,063,355.87

อุปกรณ์รถยนต์ 74,885,216.84 33,719,516.51 (7,931,835.52) 100,672,897.83

รวม 1,862,022,248.79 821,835,106.65 (572,121,101.74) 2,111,736,253.70

สินทรัพย์ทีมีไว้เพอืให้เช่า - สุทธิ 3,794,378,637.93 4,291,693,318.76

ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีรถยนต์ทีมไีว้เพอืให้เชา่อยู่ภายใต้สญัญาเช่า ดังนี 

 บาท

จํานวนคัน มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

2563 2562 2563 2562

รถยนต์ 414 253 278,439,287.36 77,795,910.68

ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษัทได้ทําหนังสือมอบอํานาจโอนทะเบียนรถยนต์ จํานวน 

1,968 คัน และจํานวน 2,339 คัน ตามลําดับ เปนหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ 

2 แห่ง (ดูหมายเหตุ 19)

ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีจํานวนเงินขันตาของรายได้ค่าเช่าในอนาคตทังสินภายใต้

สัญญาเช่าดําเนินงานทีไม่อาจบอกเลิกได้ แสดงตามจํานวนเงินในสัญญาดังนี

บาท

2563 2562

ไม่เกิน 1 ป 1,127,575,591.98 1,169,065,323.50 

เกิน 1 ป แต่ไม่เกนิ 5 ป 1,656,904,457.71 1,788,656,580.95 

รวม 2,784,480,049.69 2,957,721,904.45

ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมรีถยนต์ทีมไีว้เพอืใหเ้ช่าทีคิดค่าเสอืมราคาหมดแล้ว 

แต่ยังใชง้านอยู่ โดยมีมูลค่าราคาทนุเปนจํานวนเงนิ 348.30 ล้านบาท และจํานวนเงนิ 255.53 ล้านบาท ตามลาํดับ 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

12.  ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

บัญชีนีประกอบด้วย

บาท

งบการเงนิรวม

ยอดตามบัญชี

ณ 31 ธ.ค.62
จํานวนทีเพิมขนึ

จํานวนที

ลดลง

โอนเข้า
(โอนออก)

ยอดตามบัญชี

ณ 31 ธ.ค.63

ราคาทุน

ทีดิน 143,650,000.00 - - - 143,650,000.00

อาคาร 27,591,810.02 - - - 27,591,810.02

เครอืงมือเครอืงใช้ 9,881,233.21 192,531.92 - - 10,073,765.13

เครืองตกแต่งติดตังและเครืองใช้สํานกังาน 33,891,636.73 1,282,696.99 (2,134,410.65)   979,256.35 34,019,179.42

ยานพาหนะ 260,003.74 - (38,599.01) - 221,404.73

งานระหว่างติดตัง 947,657.00 31,599.35 - (979,256.35) -

รวม 216,222,340.70 1,506,828.26 (2,173,009.66) - 215,556,159.30 

หัก ค่าเสือมราคาสะสม

อาคาร 2,737,741.11 1,379,590.50 - - 4,117,331.61

เครอืงมือเครอืงใช้ 7,918,432.69 660,441.21   - - 8,578,873.90

เครืองตกแต่งติดตังและเครืองใช้สํานกังาน 29,209,538.07 1,856,751.64 (2,116,349.73)   - 28,949,939.98

ยานพาหนะ 259,996.77 - (38,599.01) - 221,397.76

รวม 40,125,708.64 3,896,783.35 (2,154,948.74) - 41,867,543.25

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 176,096,632.06 173,688,616.05

บาท

งบการเงนิรวม

ยอดตามบัญชี จํานวนทีเพิมขนึ จํานวนทีลดลง ยอดตามบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 62

ราคาทุน   

ทีดิน 143,650,000.00 - - 143,650,000.00 

อาคาร 27,591,810.02 - - 27,591,810.02 

เครอืงมือเครอืงใช้ 9,494,343.57 386,889.64 - 9,881,233.21

เครืองตกแต่งติดตังและเครืองใช้สํานกังาน 33,937,258.58 1,185,179.09 (1,230,800.94) 33,891,636.73

ยานพาหนะ 260,003.74 - - 260,003.74

งานระหว่างติดตัง - 947,657.00 - 947,657.00

       รวม 214,933,415.91 2,519,725.73 (1,230,800.94) 216,222,340.70
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

บาท

งบการเงนิรวม

ยอดตามบัญชี จํานวนทีเพิมขนึ จํานวนทีลดลง ยอดตามบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 62

หัก ค่าเสือมราคาสะสม

อาคาร 1,358,150.61 1,379,590.50 - 2,737,741.11

เครอืงมือเครอืงใช้ 7,218,011.55 700,421.14 - 7,918,432.69

เครืองตกแต่งติดตังและเครืองใช้สํานกังาน 28,868,912.00 1,571,422.01 (1,230,795.94) 29,209,538.07

ยานพาหนะ 259,996.77 - - 259,996.77

รวม 37,705,070.93 3,651,433.65 (1,230,795.94) 40,125,708.64

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 177,228,344.98 176,096,632.06

บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ยอดตามบัญชี จํานวนทีเพิมขนึ จํานวนทีลดลง ยอดตามบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 63

ราคาทุน

เครอืงมือเครอืงใช้ 8,462,884.93 189,786.30 - 8,652,671.23 

เครืองตกแต่งติดตังและเครืองใช้สํานกังาน 23,041,234.22 1,123,030.03 (2,094,429.89) 22,069,834.36 

ยานพาหนะ 260,003.74 - (38,599.98) 221,403.76 

      รวม 31,764,122.89 1,312,816.33 (2,133,029.87) 30,943,909.35

หัก ค่าเสือมราคาสะสม

เครอืงมือเครอืงใช้ 6,705,374.58 601,286.88 - 7,306,661.46

เครืองตกแต่งติดตังและเครืองใช้สํานกังาน 20,688,672.96 888,648.62 (2,076,371.94) 19,500,949.64

ยานพาหนะ 259,996.77 - (38,599.01) 221,397.76

รวม 27,654,044.31 1,489,935.50 (2,114,970.95) 27,029,008.86

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 4,110,078.58 3,914,900.49
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ยอดตามบัญชี จํานวนทีเพิมขนึ จํานวนทีลดลง ยอดตามบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 62

ราคาทุน

เครอืงมือเครอืงใช้ 8,175,329.63 287,555.30 - 8,462,884.93

เครืองตกแต่งติดตังและเครืองใช้สํานกังาน 23,382,553.05 875,682.11 (1,217,000.94) 23,041,234.22

ยานพาหนะ 260,003.74 - - 260,003.74

      รวม 31,817,886.42 1,163,237.41 (1,217,000.94) 31,764,122.89

หัก ค่าเสือมราคาสะสม

เครอืงมือเครอืงใช้ 6,053,157.50 652,217.08 - 6,705,374.58

เครืองตกแต่งติดตังและเครืองใช้สํานกังาน 21,120,024.26 785,645.64 (1,216,996.94) 20,688,672.96

ยานพาหนะ 259,996.77 - - 259,996.77

รวม 27,433,178.53 1,437,862.72 (1,216,996.94) 27,654,044.31

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 4,384,707.89 4,110,078.58

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อุปกรณ์ทีคิดค่าเสือมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มีราคาทุนใน

งบการเงินรวมจํานวนเงิน 31.21 ล้านบาท และ 32.34 ล้านบาท ตามลําดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน

เงิน 22.89 ล้านบาท และ 24.25 ล้านบาท ตามลําดับ

13.  สนิทรัพยส์ทิธกิารใช้

บัญชีนีประกอบด้วย 

บาท
งบการเงนิรวม

ยอดตามบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 62

 ผลกระทบจาก

มาตรฐานรายงาน

ทางการเงิน 

ฉบับที 16

 ยอดตามบัญชี

ณ 1 ม.ค. 63

รายการเคลือนไหวระหว่างป ยอดตามบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 63เพิมขึน ลดลง

ราคาทุน      
ทีดินและส่วนปรับปรุงทีดิน 15,975,335.00 85,863,763.74 101,839,098.74 - - 101,839,098.74
อาคารบนสิทธกิารเช่า 87,109,866.98 8,326,509.51 95,436,376.49 35,000.00   - 95,471,376.49
ส่วนปรับปรุงบนทีดินเช่า 5,974,161.96 - 5,974,161.96 - (5,427,961.96) 546,200.00

รวม 109,059,363.94 94,190,273.25 203,249,637.19 35,000.00   (5,427,961.96) 197,856,675.23
หัก ค่าเสือมราคาสะสม
ทีดินและส่วนปรับปรุงทีดิน 13,568,201.67 - 13,568,201.67 13,688,539.92 - 27,256,741.59
อาคารบนสิทธกิารเช่า 78,859,708.25 - 78,859,708.25 3,623,295.21 - 82,483,003.46
ส่วนปรับปรุงบนทีดินเช่า 5,973,507.87 - 5,973,507.87 643.09 (5,427,951.96) 546,199.00 

รวม 98,401,417.79 - 98,401,417.79 17,312,478.22 (5,427,951.96) 110,285,944.05 
สินทรัพย์สิทธกิารใช้- สุทธิ 10,657,946.15 104,848,219.40 87,570,731.18
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ยอดตามบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 62

 ผลกระทบจาก

มาตรฐานรายงาน

ทางการเงนิ 

ฉบับที 16

 ยอดตามบัญชี

ณ 1 ม.ค. 63

รายการเคลือนไหวระหว่างป ยอดตามบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 63เพิมขึน ลดลง

ราคาทุน      

ทีดินและส่วนปรับปรุงทีดิน 8,500,000.00 4,372,232.29 12,872,232.29 - - 12,872,232.29

อาคารบนสิทธกิารเช่า 24,138,457.69 8,326,509.51 32,464,967.20 - - 32,464,967.20

ส่วนปรับปรุงบนทีดินเช่า 5,974,161.96 - 5,974,161.96 - (5,427,961.96) 546,200.00

รวม 38,612,619.65 12,698,741.80 51,311,361.45 - (5,427,961.96) 45,883,399.49

หัก ค่าเสือมราคาสะสม

ทีดินและส่วนปรับปรุงทีดิน 6,954,533.36 - 6,954,533.36 927,258.34 - 7,881,791.70

อาคารบนสิทธกิารเช่า 20,067,059.73 - 20,067,059.73 2,229,798.23 - 22,296,857.96

ส่วนปรับปรุงบนทีดินเช่า 5,973,507.87 - 5,973,507.87 643.09 (5,427,951.96) 546,199.00

รวม 32,995,100.96 - 32,995,100.96 3,157,699.66 (5,427,951.96) 30,724,848.66

สินทรัพย์สิทธกิารใช้- สุทธิ 5,617,518.69 18,316,260.49 15,158,550.83

14.  สนิทรพัยไ์มม่ตัีวตน

บัญชีนีประกอบด้วย

บาท
งบการเงนิรวม

ยอดตามบัญชี จํานวนที จํานวนที โอนเข้า  ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62 เพิมขึน ลดลง (โอนออก)  ณ 31 ธ.ค. 63

ราคาทุน    

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 8,124,720.23 134,610.00 - 160,910.00 8,420,240.23
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา 6,804,375.00 3,983,147.00 - (160,910.00) 10,626,612.00
ลิขสิทธิ 504,672.90 - - - 504,672.90

รวม 15,433,768.13 4,117,757.00 - - 19,551,525.13
หัก ค่าตัดจําหนา่ยสะสม 6,735,024.75 332,883.46 - - 7,067,908.21
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 8,698,743.38 - 12,483,616.92

บาท

งบการเงนิรวม

ยอดตามบัญชี จํานวนที จํานวนที  ยอดตามบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 61 เพิมขึน ลดลง  ณ 31 ธ.ค. 62

ราคาทุน    

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 7,438,420.23 686,300.00 - 8,124,720.23

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา 5,015,000.00 1,789,375.00 - 6,804,375.00

ลิขสิทธิ 504,672.90 - - 504,672.90

รวม 12,958,093.13 2,475,675.00 - 15,433,768.13

หัก ค่าตัดจําหนา่ยสะสม 6,480,787.46 254,237.29 - 6,735,024.75

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 6,477,305.67 8,698,743.38
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ยอดตามบัญชี จํานวนที จํานวนที  ยอดตามบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 62 เพิมขึน ลดลง  ณ 31 ธ.ค. 63

ราคาทุน    

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6,471,320.69 30,410.00 - 6,501,730.69

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา 6,804,375.00 3,822,237.00 - 10,626,612.00

รวม 13,275,695.69 3,852,647.00 - 17,128,342.69

หัก ค่าตัดจําหนา่ยสะสม 5,728,842.69 122,531.34 - 5,851,374.03

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 7,546,853.00 11,276,968.66

บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ยอดตามบัญชี จํานวนที จํานวนที ยอดตามบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 61 เพิมขึน ลดลง ณ 31 ธ.ค. 62

ราคาทุน   

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6,231,820.69 239,500.00 - 6,471,320.69

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา 5,015,000.00 1,789,375.00 - 6,804,375.00

รวม 11,246,820.69 2,028,875.00 - 13,275,695.69

หัก ค่าตัดจําหนา่ยสะสม 5,585,615.18 143,227.51  - 5,728,842.69

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 5,661,205.51 7,546,853.00

ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์ไม่มตัีวตนทีตัดจําหนา่ยหมดแล้วแต่ยังใชง้านอยู่ มีราคา

ทุนในงบการเงนิรวมจํานวนเงนิ 6.02 ล้านบาท และ 5.73 ล้านบาท ตามลําดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการ

จํานวนเงิน 5.26 ล้านบาท และ 4.97 ล้านบาท ตามลาํดับ 

15.  สนิทรพัยภ์าษเีงนิได้รอการตัดบญัชแีละหนสีนิภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชแีละหนสีนิภาษเีงนิได้รอการตัดบัญช ีมีดังนี 
บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 151,699,139.36 110,654,623.92 172,301,908.81 136,159,924.47

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - (21,564,641.91) (25,868,839.89)

151,699,139.36 110,654,623.92 150,737,266.90 110,291,084.58
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

การเปลียนแปลงของสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและหนสีนิภาษีเงนิได้รอการตัดบัญช ีสําหรับป

สินสุดวันที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี 

บาท

งบการเงนิรวม 

ยอดตามบัญชี รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างป ยอดตามบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 62

 

ในกําไรขาดทุน ในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน

ณ 31 ธ.ค. 63

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี :

ขาดทุนจากการวัดมลูค่าตราสารอนุพันธ์ - - 222,722.64 222,722.64

ค่าเช่าค้างจ่าย 29,642.11 (29,642.11) - -

ประมาณหนสิีนผลประโยชนพ์นกังาน 3,261,798.46 463,581.22 1,494,997.40 5,220,377.08 

หนีสินตามสัญญาเช่า - 491,295.26 - 491,295.26 

ขาดทุนทางภาษียกไป 133,232,052.10 34,097,334.19 - 167,329,386.29

รวม 136,523,492.67 35,022,568.56 1,717,720.04 173,263,781.27

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์ผือขาย 6,376.10 - 6,376.10 -

สินค้าคงเหลือ 2,384,390.93 246,009.87 - 2,138,381.06 

สินทรัพย์ทีมีไว้เพอืให้เช่า 23,471,446.82 4,045,185.97 - 19,426,260.85 

อุปกรณ์ 6,654.90 6,654.90 - -

รวม 25,868,868.75 4,297,850.74 6,376.10 21,564,641.91

บาท

งบการเงนิรวม 

ยอดตามบัญชี รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างป ยอดตามบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 61

 

ในกําไรขาดทุน ในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน

ณ 31 ธ.ค. 62

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี :

ค่าเช่าค้างจ่าย 7,410.53 22,231.58 - 29,642.11

ประมาณหนสิีนผลประโยชนพ์นกังาน 2,451,084.66 104,667.20 706,046.60 3,261,798.46

ขาดทุนทางภาษียกไป 75,704,759.36 57,527,292.74 - 133,232,052.10

รวม 78,163,254.55 57,654,191.52 706,046.60 136,523,492.67

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์ผือขาย 2,507.24 - (3,868.86) 6,376.10

สินค้าคงเหลือ 852,122.94 (1,532,267.99) - 2,384,390.93

สินทรัพย์ทีมีไว้เพอืให้เช่า 21,018,658.10 (2,452,788.72) - 23,471,446.82

อุปกรณ์ 18,965.49 12,310.59 - 6,654.90

รวม 21,892,253.77 (3,972,746.12) (3,868.86) 25,868,868.75
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ยอดตามบัญชี รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างป ยอดตามบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 62 ในกําไรขาดทุน ในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน

ณ 31 ธ.ค. 63

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี :

ขาดทุนจากการวัดมลูค่าตราสารอนุพันธ์ -  - 222,722.64 222,722.64

ค่าเช่าค้างจ่าย 29,642.11  (29,642.11) - -

ประมาณหนสิีนผลประโยชนพ์นกังาน 2,898,230.26  411,900.56 1,376,875.64 4,687,006.46

หนีสินตามสัญญาเช่า -  62,793.42 - 62,793.42

ขาดทุนทางภาษียกไป 133,232,052.10  34,097,334.19 - 167,329,386.29

รวม 136,159,924.47 34,542,386.06 1,599,598.28 172,301,908.81

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์ผือขาย 6,347.24 - 6,347.24 -

สินค้าคงเหลือ 2,384,390.93 246,009.87 - 2,138,381.06

สินทรัพย์ทีมีไว้เพอืให้เช่า 23,471,446.82 4,045,185.97 - 19,426,260.85

อุปกรณ์ 6,654.90 6,654.90 - -

รวม 25,868,839.89 4,297,850.74 6,347.24 21,564,641.91

บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ยอดตามบัญชี รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างป ยอดตามบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 61 ในกําไรขาดทุน ในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน

ณ 31 ธ.ค. 62

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี :

ค่าเช่าค้างจ่าย 7,410.53  22,231.58 - 29,642.11

ประมาณหนสิีนผลประโยชนพ์นกังาน 2,072,912.26  215,056.00 610,262.00 2,898,230.26

ขาดทุนทางภาษียกไป 75,704,759.36  57,527,292.74 - 133,232,052.10

รวม 77,785,082.15 57,764,580.32 610,262.00 136,159,924.47

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์ผือขาย 2,493.76 - (3,853.48) 6,347.24

สินค้าคงเหลือ 852,122.94 (1,532,267.99) - 2,384,390.93

สินทรัพย์ทีมีไว้เพอืให้เช่า 21,018,658.10 (2,452,788.72) - 23,471,446.82

อุปกรณ์ 18,965.49 12,310.59 - 6,654.90

รวม 21,892,240.29 (3,972,746.12) (3,853.48) 25,868,839.89
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

16.   สนิทรัพยไ์มห่มนุเวียนอืน

บัญชีนีประกอบด้วย 

บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

เงินคาประกนั 4,420,018.74 5,169,533.20 618,569.20 1,368,083.67

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่าย 234,440,965.67 224,976,174.64 234,279,690.27 224,771,022.46

หัก  ค่าเผือการได้รับคืน (43,233,692.29) (41,273,886.63) (43,233,692.29) (41,273,886.63)

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่าย - สุทธิ 191,207,273.38 183,702,288.01 191,045,997.98 183,497,135.83

รวม 195,627,292.12 188,871,821.21 191,664,567.18 184,865,219.50

17. เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ

บัญชีนีประกอบด้วย
บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคาร - 1,880,056.54 - 1,880,056.54

ตัวสัญญาใช้เงิน 120,000,000.00 40,000,000.00 120,000,000.00 40,000,000.00

รวม 120,000,000.00 41,880,056.54 120,000,000.00 41,880,056.54

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
สองแห่ง 2 วงเงินจํานวนเงินรวม 25 ล้านบาท แบ่งเปนวงเงินแรก 20 ล้านบาท และวงเงินทีสอง 5 ล้านบาท โดย
คิดดอกเบียในอัตราร้อยละ Fixed+1 และอัตราร้อยละ MOR ต่อป วงเงินเบิกเกินบัญชีแรกคาประกันโดยเงิน
ฝากประจําของบริษัทจํานวน 10 ล้านบาท และวงเงินทีสองไม่มีหลักประกัน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสันในรูปตัวสัญญาใช้เงินกับธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศห้าแห่ง 6 วงเงิน มีดังนี

วงเงินที

วงเงิน

(ล้านบาท)

อัตราดอกเบีย

ต่อป หลักประกนั

1 80 MMR - เงินฝากประจําของบริษัทจํานวนเงิน 20 ล้านบาท

2 50 MMR - กรรมการบรษัิท

3 30 MMR - ไม่มีหลักประกนั

4 50 MMR - ไม่มีหลักประกนั

5 40 MMR - ไม่มีหลักประกนั

6 30 MMR - ไม่มีหลักประกนั

280  
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

18.   ตัวแลกเงนิ

บัญชีนีประกอบด้วย
บาท

งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ

 2563 2562

ตัวแลกเงนิ-ตามมลูค่าตราไว้ - 200,000,000.00

หัก ส่วนลดหน้าตัว - (330,269.82)

ตัวแลกเงนิ-ตามมลูค่าตัดจ่าย - 199,669,730.18

ณ วันที 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีตัวแลกเงินคงเหลือ 2 ฉบับ  จํานวนเงิน 200 ล้านบาท โดยคิดดอกเบีย

ในอัตราคงที ครบกําหนดคืนตามทีระบุไว้หน้าตัวแลกเงินและมีการตัดจ่ายส่วนลดจากหน้าตัว รับรู้เปนต้นทุน

ทางการเงินสําหรับปสินสุดวันที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เปนจํานวนเงิน 1.07 ล้านบาท และ 3.06 ล้าน

บาท ตามลําดับ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

19.  เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

บัญชีนีประกอบด้วย
บาท

 งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ

 2563 2562

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 1,079,947,749.32 1,020,874,590.17

หัก  ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนงึป (242,707,937.87) (257,534,391.01)

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ-สุทธิ 837,239,811.45 763,340,199.16

ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563  บริษัทมีเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิในประเทศสองแห่งจํานวน

3 วงเงิน โดยแต่ละวงเงนิจะมีการเบกิเงนิกู้เปนจํานวนหลาย ๆ ครัง มีรายละเอียดดังน ี

วงเงนิที

วงเงนิใชไ้ด้

(ลา้นบาท)

เงนิกู้ทีเบกิ

(ลา้นบาท)

อัตราดอกเบยี

ต่อป

คืนเงนิต้นงวดละ

(ลา้นบาท)

วันทีกู้ของเงนิกู้ครงัแรกและ

วันทีสนิสดุของเงนิกู้ครงั

สดุท้าย

หลกัประกัน

ทะเบยีนรถยนต์ (คัน)

1 630 630.00 Fixed Rate 2.24 ส.ค. 59 - ก.ค. 64 472

2 1,000 677.82 Fixed Rate 15.74 ม.ค. 61 - เม.ย. 67 1,145

3 300 300.00 THBFIX 6M +1.65% 4.79 มี.ค. 63 - พ.ย. 67 351

1,930 1,607.82 22.77 1,968
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

ณ วันที 31 ธนัวาคม 2562  บริษัทมีเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิในประเทศสองแห่งจํานวน

4 วงเงิน โดยแต่ละวงเงนิจะมีการเบกิเงนิกู้เปนจํานวนหลาย ๆ ครัง มีรายละเอียดดังน ี

วงเงินที

วงเงินใช้ได้

(ล้านบาท)

เงินกูที้เบิก

(ล้านบาท)

อัตราดอกเบีย

ต่อป

คืนเงนิต้นงวดละ

(ล้านบาท)

วันทีกู้ของเงนิกูค้รงัแรกและ

วันทีสินสุดของเงนิกูค้รัง

สุดท้าย

หลักประกนั

ทะเบียนรถยนต์ 

(คัน)

1 630 546.83 Fixed Rate 5.96 ส.ค. 59 - ก.ค. 64 1,091

2 150 150 Fixed Rate 3.00 ก.ย. 59 - ธ.ค. 62 23

3 200 200 Fixed Rate 4.00 ม.ค. 60 - ก.พ. 63 269

4 1,000 797.95 Fixed Rate 12.94 ก.ย. 60 - ก.พ. 66 956

1,980 1,694.78 25.90 2,339

เงือนไขของสัญญาดังกล่าวข้างต้น บริษัทต้องปฏิบัติตามเงือนไขหรือข้อกําหนดในสัญญาและต้องดํารง

อัตราส่วนของหนีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราทีกําหนดไว้ในสัญญา (3.5 : 1 เท่า) 

 

ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีการเคลือนไหว ดังนี 

บาท 

งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ

 2563  2562

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นป 1,020,874,590.17  1,087,021,431.56

บวก กู้ยืมเงนิเพิมในระหว่างป 570,951,856.50  350,570,845.00

หัก จ่ายชําระคืนในระหว่างป (511,878,697.35)  (416,717,686.39)

ยอดคงเหลือ ณ วันสินป 1,079,947,749.32 1,020,874,590.17

บริษัทได้ทําสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบียกับสถาบันการเงินสําหรับเงินกู้ยืมระยะยาวข้างต้นนี
บางส่วนโดย ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทได้ทําสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบียกับสถาบันการเงินสําหรับ
เงินกู้ยืมระยะยาวจํานวนรวมทังสิน 172.02 ล้านบาท โดยแลกเปลียนอัตราดอกเบียแบบลอยตัวบวกด้วยส่วน
เพมิจํานวนหนึงตามทีระบุในสัญญาเปนอัตราดอกเบียคงที การทําสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบียข้างต้น ส่วน
หนึงมีวัตถุประสงค์เพือปองกันความเสียงในกระแสเงินสดของเงินกู้ยืมเฉพาะส่วนของดอกเบียโดยบริษัทและ
บริษัทย่อยเลือกใช้การบัญชีปองกันความเสียงกับรายการดังกล่าว (ดูหมายเหตุ 33.3)
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

20.  หนสีนิตามสญัญาเชา่
มูลค่าตามบัญชีของหนีสินตามสัญญาเช่าและการเคลอืนไหว ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563 แสดงได้ดังนี

 บาท

 
งบการเงนิรวม

งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ

ณ วันที 31 ธนัวาคม 2562 51,613,997.56  51,613,997.56

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบับที 16 มาถือปฏิบัติ 94,190,273.25  12,698,741.80

ณ วันที 1 มกราคม 2563 145,804,270.81  64,312,739.36

เพิมขึน 307,760,962.77  307,760,962.77

เพิมขึนจากดอกเบีย (17,970,431.09)  (17,970,431.09)

ผลต่างจากการลดค่าเช่า (587,034.12)  -

เงินจ่ายชําระ (81,477,672.08)  (71,519,267.16)

ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563 353,530,096.29  282,584,003.88

หัก ส่วนทีถึงกําหนดชําระในหนงึป (81,046,941.09)  (71,852,239.74)

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 272,483,155.20  210,731,764.14

ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทและบริษทัย่อยมหีนสีนิตามสญัญาเชา่ทีจะต้องจ่ายชาํระ ดังนี 

บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

เงินต้น ดอกเบียจ่าย ยอดทีต้องชําระ เงินต้น ดอกเบียจ่าย ยอดทีต้องชําระ

ถึงกําหนดการจ่ายชําระภายในหนงึป 81,046,941.09 10,840,763.88 91,887,704.97 71,852,239.74 7,696,465.22 79,548,704.96 

ถึงกําหนดการจ่ายชําระหลังจากหนงี

   ปแต่ไม่เกินห้าป
233,708,841.06 

18,395,686.38 252,104,527.44 206,847,105.66 9,615,456.78  216,462,562.44  

ถึงกําหนดการชําระเกนิกว่าห้าป 38,774,314.14 5,370,834.87 44,145,149.01 3,884,658.48 177,841.52  4,062,500.00  

รวม 353,530,096.29 34,607,285.13 388,137,381.42 282,584,003.88 17,489,763.52  300,073,767.40  

ค่าใช้จ่ายเกียวกับสัญญาเช่าทีรับรู้ในรายการต่อไปนีในส่วนของกําไรหรือขาดทุน

 บาท

 
งบการเงนิรวม

งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธกิารใช้ 37,394,986.66  23,959,733.09

ดอกเบียจ่ายจากหนสิีนตามสัญญาเช่า 7,639,135.13  4,253,915.03

ค่าใช้จ่ายทีเกยีวกบัสัญญาเช่าระยะสัน 2,827,411.88  2,080,394.05

รวม 47,861,533.67  30,294,042.17
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

21.  หุน้กู้

บัญชีนีประกอบด้วย 

บาท

งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ

2563 2562

หุ้นกู้ไม่มีหลักประกนั - ตามมูลค่าทีตราไว้ 1,400,000,000.00 1,850,000,000.00

หัก  ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกูร้อตัดบัญชี (1,421,825.45) (2,114,088.71)

1,398,578,174.55 1,847,885,911.29

หัก ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนงึป - (549,836,002.86)

หุ้นกู้-สุทธิ 1,398,578,174.55 1,298,049,908.43

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหุ้นกู้ระบุชือผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธ ิไม่มีหลักประกัน และไม่มี

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และจําหน่ายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี

ออกหุ้นกู้ครังที 3  

วันทีออกหุ้นกู้ : วันที  28 มีนาคม 2561

มูลค่าหุ้นกู้ : 600 ล้านบาท (600,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท)

อายุและวันครบกําหนดไถ่ถอน : 4 ป  ครบกําหนดไถ่ถอนในวันที 28 มีนาคม 2565

อัตราดอกเบีย : อัตราดอกเบียคงที ร้อยละ 2.46 ต่อป

กําหนดชําระดอกเบีย : ทุกวันที 28 มีนาคม และวันที 28 กันยายน ของทุกป

ออกหุ้นกู้ครังที 4  

วันทีออกหุ้นกู้ : วันที  25 กรกฎาคม 2562

มูลค่าหุ้นกู้ : 700 ล้านบาท (700,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท)

อายุและวันครบกําหนดไถ่ถอน : 4 ป  ครบกําหนดไถ่ถอนในวันที 25 กรกฎาคม 2566

อัตราดอกเบีย : อัตราดอกเบียคงที ร้อยละ 2.96 ต่อป

กําหนดชําระดอกเบีย : ทุกวันที 25 กรกฎาคม และวันที 25 มกราคม ของทุกป

ออกหุ้นกู้ครังที 5  

วันทีออกหุ้นกู้ : วันที  11 กันยายน 2563

มูลค่าหุ้นกู้ : 100 ล้านบาท (100,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท)

อายุและวันครบกําหนดไถ่ถอน : 3 ป  ครบกําหนดไถ่ถอนในวันที 11 กันยายน 2566

อัตราดอกเบีย : อัตราดอกเบียคงที ร้อยละ 3.10 ต่อป

กําหนดชําระดอกเบีย : ทุกวันที 11 มีนาคม และวันที 11 กันยายน ของทุกป
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้บันทึกเปนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชีและทยอยตัดจําหน่ายเปน

ดอกเบียจ่ายโดยวิธอัีตราดอกเบียทีแท้จริงตามอายุของหุ้นกู้

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชีได้แสดงหักจากมูลค่าหุ้นกู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

22.  ประมาณการหนสีนิผลประโยชนพ์นกังาน

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนักงาน มีรายละเอียดดังนี

งบแสดงฐานะการเงนิ 

บาท

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 2563 2562  2563 2562

ประมาณการหนสิีนผลประโยชน ์ณ วันต้นป 16,308,992.31 12,255,423.31  14,491,151.31 10,364,561.31

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 7,474,987.08 3,530,233.00  6,884,378.28 3,051,310.00

ผลประโยชน์พนักงานจ่ายโดยโครงการ (218,390.00) (4,887,399.00)  - (3,637,500.00)

ต้นทุนบริการและดอกเบียในอดีต  

- การแกไ้ขโครงการผลประโยชนห์ลังออกจากงาน - 3,277,686.00  - 3,072,470.00

ต้นทุนบริการและดอกเบียในปจจุบัน 2,536,296.09 2,133,049.00  2,059,502.80 1,640,310.00

ประมาณการหนสิีนผลประโยชน ์ณ วันสินป 26,101,885.48 16,308,992.31  23,435,032.39 14,491,151.31

ค่าใช้จ่ายทีรบัรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ 

 บาท

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 2563 2562  2563 2562

ต้นทุนบริการและดอกเบียในอดีต - 3,277,686.00  - 3,072,470.00

ต้นทุนบริการและดอกเบียในปจจุบัน 2,536,296.09 2,133,049.00  2,059,502.80 1,640,310.00

รวม 2,536,296.09 5,410,735.00 2,059,502.80 4,712,780.00

ค่าใช้จ่ายทีรบัรู้ในกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

 บาท

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 2563 2562  2563 2562

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก  

 คณิตศาสตร์ประกนัภัย - สุทธภิาษีเงินได้ 5,979,989.66 2,824,186.40  5,507,502.62 2,441,048.00
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

ข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภัย 

 ร้อยละ

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 2563 2562  2563 2562

อัตราคิดลด 1.61 - 1.69 3.30 - 3.38  1.61 3.38

อัตราการเพิมขนึของเงินเดือน 6.00 6.94  6.00 6.94

อัตราการหมุนเวียนพนกังาน 5.73 - 34.38 5.00 - 38.00 5.73 - 34.38 5.00 - 38.00

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสําคัญต่อมูลค่าปจจุบันของประมาณการหนีสินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที 31 

ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี 

 บาท

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 2563 2562  2563 2562

อัตราคิดลด

เพิมขึนรอ้ยละ 0.50 (1,079,076.28) (950,324.00) (955,299.62) (822,182.00)

ลดลงร้อยละ 0.50 1,146,514.01 1,024,913.00 1,014,304.56 886,764.00 

อัตราการเพิมขนึของเงินเดือน

เพิมขึนรอ้ยละ 1 2,222,867.16 1,945,349.26

ลดลงร้อยละ 1 (2,014,939.89) (1,767,472.56)

เพิมขึนรอ้ยละ 0.50 1,054,329.00 911,928.00 

ลดลงร้อยละ 0.50 (985,329.00) (852,134.00)

อัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนกังาน

เพิมขึนรอ้ยละ 20 (2,857,644.94) (2,485,570.84)

ลดลงร้อยละ 20 3,367,532.40  2,905,004.78

เพิมขึนรอ้ยละ 0.50 (1,140,248.00) (984,994.00)

ลดลงร้อยละ 0.50 1,233,182.00 1,065,344.00 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

23.  รายได้อืน

บัญชีนีประกอบด้วย 

บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

ดอกเบียรับ 383,314.17 844,055.75 383,242.39 948,873.32

ค่าปรับเลิกสัญญา 7,550,996.31 6,619,887.22 7,550,996.31 6,619,887.22

ค่าบริการของศูนยบ์รกิาร 5,338,032.67 5,250,870.00 5,338,032.67 5,250,870.00

ค่านายหนา้รับ 10,590,936.57 9,842,427.41 - -

รางวัลส่งเสรมิการขาย 16,920,360.00 7,405,666.02 16,920,360.00 7,190,186.19

อืนๆ 40,297,249.11 25,741,291.95 29,532,964.90 14,380,864.16

รวม 81,080,888.83 55,704,198.35 59,725,596.27 34,390,680.89

24.  ค่าใชจ่้ายแบง่ตามลกัษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลกัษณะประกอบด้วยรายการค่าใชจ่้ายทีสาํคัญดังต่อไปนี 

บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

การเปลียนแปลงในสินค้าคงเหลือ (89,223,971.92) (69,613,397.94) (60,063,696.80) (80,882,608.73)

ต้นทุนรถยนต์ทีขายจากสินทรัพยที์มีไว้ให้เช่า 459,066,903.82 276,729,884.31 459,066,903.82 276,729,884.31

ค่าซอืรถยนต์มอืสอง 96,913,331.86 148,627,180.19 - -

ค่าใช้จ่ายเกยีวกบัพนกังาน 88,808,745.64 97,783,854.27 64,537,645.76 68,644,470.02

ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหนา่ย 891,343,680.55 829,060,345.18 875,291,227.01 825,257,503.82

อืนๆ 228,422,635.36 201,057,355.78 228,422,635.36 201,057,355.78
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25.  ค่าใชจ่้าย (รายได้) ภาษีเงนิได้

25.1 ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สําหรับปสนิสดุวันที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

ประกอบด้วย 
บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2563 2562 2563 2562

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในกาํไรขาดทุน :

ภาษีเงินได้ของงวดปจจุบัน :

ภาษีเงินได้นติิบุคคลสําหรับป 1,019,035.00 849,668.35 - -

รายการปรบัปรุงภาษีเงินได้นติิบุคคลของปกอ่น -  1,029,230.88  - 1,029,230.88

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

การเปลียนแปลงของผลต่างชัวคราวทีรับรู้

เมือเริมแรกและทีกลับรายการ (39,320,419.30) (53,681,445.40) (38,840,236.80) (53,791,834.20)

รวม (38,301,384.30) (51,802,546.17) (38,840,236.80) (52,762,603.32)

ภาษีเงินได้ทีเกยีวขอ้งกับส่วนประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน :  

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกยีวขอ้งกับ

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์ (222,722.64) - (222,722.64) -

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมลูค่าเงินลงทุน (6,376.10) 3,868.86 (6,347.24) 3,853.48

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภัย (1,494,997.40) (706,046.60) (1,376,875.64) (610,262.00)

รวม (1,724,096.14) (702,177.74) (1,605,945.52) (606,408.52)

25.2 การกระทบยอดระหว่างจํานวนค่าใช้จ่าย (รายได้) และผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีทีใช้

สําหรับปสินสุดวันที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี

บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

กําไรทางบัญชีสําหรบัป 182,945,171.31 169,019,239.63 178,712,161.78 165,226,859.15

อัตราภาษีทีใช้ (ร้อยละ) 20 20 20 20

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้คํานวณตามอัตราภาษีทีใช้รายการ

กระทบยอด 36,589,034.26 33,803,847.93 35,742,432.36 33,045,371.83

ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถนาํมา หัก

ในการคํานวณกาํไรทางภาษี

- ค่าใช้จ่ายทีไม่อนุญาตให้ถือเปนรายจ่ายใน

การคํานวณกาํไรทางภาษี 575,453.09 1,195,125.10 560,099.68 1,040,750.94

ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรือกาํไรทีต้องนาํมา

คํานวณกาํไรทางภาษี

- ค่าใช้จ่ายทีหักเปนรายจ่ายได้เพิมในทางภาษี (75,419,898.25) (88,301,170.37) (75,096,795.44) (88,159,218.38)

อืนๆ (45,973.40) 1,499,651.17 (45,973.40) 1,310,492.29

รวมรายการกระทบยอด (74,890,418.56) (85,606,394.10) (74,582,669.16) (85,807,975.15)

รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ (38,301,384.30) (51,802,546.17) (38,840,236.80) (52,762,603.32)
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25.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีทีแท้จริงถัวเฉลียและอัตราภาษีทีใช้สําหรับปสินสุดวันที 31 ธนัวาคม 
2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี

งบการเงนิรวม

2563 2562

จํานวนภาษี 

(บาท)

อัตราภาษี 

(ร้อยละ)

จํานวนภาษี 

(บาท)

อัตราภาษี 

(ร้อยละ)

กําไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับป 182,945,171.31 169,019,239.63

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีทีใช้ 36,589,034.26 20.00 33,803,847.93 20.00

รายการกระทบยอด (74,890,418.56) (40.94) (85,606,394.10) (50.65)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีทีแท้จริงถัวเฉลีย (38,301,384.30) (20.94) (51,802,546.17) (30.65)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562

จํานวนภาษี 

(บาท)

อัตราภาษี 

(ร้อยละ)

จํานวนภาษี 

(บาท)

อัตราภาษี 

(ร้อยละ)

กําไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับป 178,712,161.78 165,226,859.15

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีทีใช้ 35,742,432.36 20.00 33,045,371.83 20.00

รายการกระทบยอด (74,582,669.16) (41.73) (85,807,975.15) (51.93)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีทีแท้จริงถัวเฉลีย (38,840,236.80) (20.73) (52,762,603.32) (31.93)

26.  กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน

กําไรต่อหุน้ขันพนืฐานคํานวณโดยการหารกําไรสาํหรับปทีเปนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ไม่รวมกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) ด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนาหนักในระหว่างป

งบการเงนิรวม

2563 2562

กําไรสําหรบัปทีเปนของผู้ถือหุ้นสามญั (บาท) 221,246,555.61 220,821,785.80

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียทีถ่วงนาหนกัในระหว่างป (หุ้น) 250,000,000 250,000,000

กําไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.88 0.88

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562

กําไรสําหรบัปทีเปนของผู้ถือหุ้นสามญั (บาท) 217,552,398.58 217,989,462.47

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียทีถ่วงนาหนกัในระหว่างป (หุ้น) 250,000,000 250,000,000

กําไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.87 0.87

163



บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

27.  สาํรองตามกฎหมาย
บริษัท
ตามพระราชบัญญติับริษัทมหาชนจํากัดซึงกําหนดให้บริษัทจัดสรรสํารองตามกฎหมายด้วยจํานวนเงินไม่

น้อยกว่าร้อยละ 5  ของกําไรสุทธิประจําปจนกว่าสํารองนีจะมีจํานวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน สํารองดังกล่าวจะนําไปจ่ายเปนเงินปนผลไม่ได้

บริษัทย่อย
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึงกําหนดให้บริษัทจัดสรรสํารองตามกฎหมาย

ด้วยจํานวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธทิุกคราวทีมีการประกาศจ่ายเงินปนผลจนกว่าสํารองนีจะมี
ยอดเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองดังกล่าวจะนําไปจ่ายเปนเงินปนผลไม่ได้

28.  การจัดสรรกาํไรสะสม
ป 2563
ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป 2563 เมือวันที 24 เมษายน 2563 ผู้ถือหุ้นได้มีมติให้

จ่ายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 
175 ล้านบาท โดยเงินปนผลจํานวนเงิน 90 ล้านบาท (คิดเปนอัตราหุ้นละ 0.36 บาท จํานวน 250,000,000 หุ้น) ได้
จ่ายแล้วในวันที 10 กันยายน 2562 และเงินปนผลทีเหลือจํานวนเงิน 85 ล้านบาท (คิดเปนอัตราหุ้นละ 0.34 
บาท จํานวน 250,000,000 หุ้น) ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที 22 พฤษภาคม 2563

และตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 3/2563 เมือวันที 10 สิงหาคม 2563 
คณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงินปนผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานสําหรับงวดสินสุดวันที 30 มิถนุายน 2563 
จํานวนเงิน 55 ล้านบาท (คิดเปนอัตราหุ้นละ 0.22 บาท จํานวน 250,000,000 หุ้น) ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที 9 
กันยายน 2563

รวมบริษัทจ่ายเงินปนผลสําหรับป 2563 เปนจํานวนเงินทังสิน 140 ล้านบาท
ป 2562
ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป 2562  เมือวันที 25 เมษายน 2562 ผู้ถือหุ้นได้มีมติ

ให้จ่ายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเปน
จํานวนเงิน 200.00 ล้านบาท โดยเงินปนผลจํานวนเงิน 100 ล้านบาท (คิดเปนอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จํานวน 
250,000,000 หุ้น) ได้จ่ายแล้วในวันที 7 กันยายน 2561 และเงินปนผลทีเหลือจํานวนเงิน 100 ล้านบาท 
(คิดเปนอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จํานวน 250,000,000 หุ้น) ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที 24 พฤษภาคม 2562

และตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 3/2562 เมือวันที 13 สิงหาคม 2562
คณะกรรมการได้มีมติให้ จ่ายเงินปนผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานสําหรับงวดสินสุดวันที 
30 มิถุนายน 2562 จํานวนเงิน 90 ล้านบาท (คิดเปนอัตราหุ้นละ 0.36 บาท จํานวน 250,000,000 หุ้น) 
ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที 10 กันยายน 2562 

รวมบริษัทจ่ายเงินปนผลสาํหรับป 2562 เปนจํานวนเงินทังสิน 190 ล้านบาท
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29. เงนิกองทนุสาํรองเลยีงชพีพนกังาน

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพพนักงานสําหรับพนักงานประจําทังหมดของบริษัท

ตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยเข้าร่วมในกองทุนจดทะเบียนประเภท

หลายนายจ้าง ชือกองทุนสํารองเลียงชีพ ทิสโก้ ร่วมทุน 2 ซึงจดทะเบียนแล้ว

พนักงานและบริษัทจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเข้าเงินกองทุนตามโครงการนีในอัตราร้อยละของ

เงินเดือนของพนักงานแต่ละคนโดยคิดตามระยะเวลาการทํางาน พนักงานจะได้รับส่วนทีบริษัทสมทบตาม

ระเบียบและข้อบังคับของกองทุนและตามระยะเวลาการทํางานกับบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบเข้ากองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับปสินสุดวันที 31 ธนัวาคม 2563และ 

2562 เปนจํานวนเงิน 1.70 ล้านบาท และ 1.76 ล้านบาท ตามลาํดับ (เฉพาะกิจการจํานวนเงิน 1.53 ล้านบาท 

และ 1.63 ล้านบาท ตามลําดับ) 

30. การเปลยีนแปลงในหนสีนิทีเกดิจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับปสินสุดวันที 31 ธนัวาคม 2563 และ

2562 มีดังนี

บาท

งบการเงนิรวม

ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด รายการทีไม่ใช่เงินสด ยอดคงเหลือ 

ณ วันที 1 ม.ค. 63 เพิม (ลด) เพิมขึน ณ วันที 31 ธ.ค. 63

เงินเบิกเกนิบัญชีจากสถาบันการเงิน 1,880,056.54 (1,880,056.54) - -

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบันการเงิน 40,000,000.00 80,000,000.00 - 120,000,000.00

ตัวแลกเงนิ 199,669,730.18 (200,741,005.25) 1,071,275.07 -

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 1,020,874,590.17 59,073,159.15 1,113,613.20 1,081,061,362.52

หนีสินตามสัญญาเช่า 145,804,270.81 (81,477,672.08) 289,203,497.56 353,530,096.29

หุ้นกู้ 1,847,885,911.29 (450,000,000.00) 692,263.26 1,398,578,174.55

รวม 3,256,114,558.99 (595,025,574.72) 292,080,649.09 2,953,169,633.36

บาท

งบการเงนิรวม

ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด รายการทีไม่ใช่เงินสด ยอดคงเหลือ 

ณ วันที 1 ม.ค. 62 เพิม (ลด) เพิมขึน ณ วันที 31 ธ.ค. 62

เงินเบิกเกนิบัญชีจากสถาบันการเงิน 1,682,078.13 197,978.41 - 1,880,056.54

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบันการเงิน 70,000,000.00 (30,000,000.00) - 40,000,000.00

ตัวแลกเงนิ 39,880,774.64 156,725,462.35 3,063,493.19 199,669,730.18

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 1,087,021,431.56 (66,146,841.39) - 1,020,874,590.17

หนีสินตามสัญญาเช่า 113,948,046.78 (62,334,049.22) - 51,613,997.56

หุ้นกู้ 1,148,375,029.70 700,000,000.00 (489,118.41) 1,847,885,911.29

รวม 2,460,907,360.81 698,442,550.15 2,574,374.78 3,161,924,285.74
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด รายการทีไม่ใช่เงินสด ยอดคงเหลือ 

ณ วันที 1 ม.ค. 63 เพิม (ลด) เพิมขึน ณ วันที 31 ธ.ค. 63

เงินเบิกเกนิบัญชีจากสถาบันการเงิน 1,880,056.54 (1,880,056.54) - -

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบันการเงิน 40,000,000.00 80,000,000.00 - 120,000,000.00

ตัวแลกเงนิ 199,669,730.18 (200,741,005.25) 1,071,275.07 -

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 1,020,874,590.17 59,073,159.15 1,113,613.20 1,081,061,362.52

หนีสินตามสัญญาเช่า 64,312,739.36 (71,519,267.16) 289,790,531.68 282,584,003.88

หุ้นกู้ 1,847,885,911.29 (450,000,000.00) 692,263.26 1,398,578,174.55

รวม 3,174,623,027.54 (585,067,169.80) 292,667,683.21 2,882,223,540.95

บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด รายการทีไม่ใช่เงินสด ยอดคงเหลือ 

ณ วันที 1 ม.ค. 62 เพิม (ลด) เพิมขึน ณ วันที 31 ธ.ค. 62

เงินเบิกเกนิบัญชีจากสถาบันการเงิน 279,169.37 1,600,887.17 - 1,880,056.54

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบันการเงิน 70,000,000.00 (30,000,000.00) - 40,000,000.00

ตัวแลกเงนิ 39,880,774.64 156,725,462.35 3,063,493.19 199,669,730.18

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 1,087,021,431.56 (66,146,841.39) - 1,020,874,590.17

หนีสินตามสัญญาเช่า 113,948,046.78 (62,334,049.22) - 51,613,997.56

หุ้นกู้ 1,148,375,029.70 700,000,000.00 (489,118.41) 1,847,885,911.29

รวม 2,459,504,452.05 699,845,458.91 2,574,374.78 3,161,924,285.74

31.ภาระผกูพนัและหนสีนิทีอาจจะเกดิขนึ

31.1 ภาระผูกพนัเกียวกับสัญญาบริการ 

ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทมีสัญญาบริการจํานวน 2 สัญญา ระยะเวลา 1-2 ป มีอัตราค่าบริการ

จํานวนเงิน 0.84 ล้านบาทต่อป

31.2 ภาระผูกพนัเกียวกับรายจ่ายฝายทุน

ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทมีภาระผูกพนัเกียวกับสัญญาติดตังและพฒันาโปรแกรมระบบงาน โดยมี

ภาระผูกพนัคงเหลือทีจะต้องจ่ายตามสัญญา จํานวนเงิน 1.88 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพมิ)
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

31.3 ภาระคาประกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนังสือคาประกันการทําสัญญาเช่า และซองประกวดราคาเปน

จํานวนเงิน 111.45 ล้านบาท และหนังสือคาประกันการใช้ไฟฟาของบริษัทเปนจํานวนเงิน 0.19 ล้านบาท ออก
โดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศสามแห่ง (วงเงินคาประกันรวม 265 ล้านบาท)

และบริษัทย่อยมีหนังสือคาประกันการใช้ไฟฟาของบริษัท 3 ฉบับทีออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
แห่งหนึง ซึงคาประกัน โดยเงินฝากประจําธนาคารกรรมการจํานวนเงิน 0.19 ล้านบาท 
 
31.4 ภาระผูกพนัสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย (Interest Rate Swap Transaction Agreement)

ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทมีรายละเอียดของสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบียทียังคงมีผลบังคับ 
ดังนี

จํานวนเงินต้น 

 อัตราดอกเบียรับตามสัญญา

แลกเปลียน (ร้อยละ)

 อัตราดอกเบียจ่ายตามสัญญา 

แลกเปลียน (ร้อยละ) วันสินสุดสัญญา

92.02 ล้านบาท THBFIX 6M + 1.65 FIXED 2.45  มีนาคม 2567

80.00 ล้านบาท THBFIX 6M + 1.65 FIXED 2.45  กันยายน 2567

32. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามสว่นงาน
ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานทีนําเสนอสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัททีผู้มีอํานาจตัดสินใจ

สูงสุดด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานข้อมูลอย่างสมาเสมอเพอืใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร
และประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนงาน 2 ส่วนงานหลัก คือ (1) ธุรกิจให้เช่ารถยนต์และ (2) ธุรกิจจําหน่าย
รถยนต์มือสอง ซึงดําเนินธรุกิจในส่วนงานภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย

ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับปสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563
และ 2562 มีดังนี

งบการเงินรวม (พันบาท)

ธรุกิจให้เช่ารถยนต์ ธรุกิจจําหน่ายรถยนต์มอืสอง รวม

2563 2562 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายได้จากค่าเช่ารถยนต์ 1,297,121 1,271,549 - - 1,297,121 1,271,549 

รายได้จากการขายรถยนต์ 674,607 446,807 140,593 193,852 815,200 640,659 

รวม 1,971,728 1,718,356 140,593 193,852 2,112,321 1,912,208 

ต้นทุน

ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์ 1,145,476 1,068,434 - - 1,145,476 1,068,434 

ต้นทุนการขายรถยนต์ 459,067 276,730 131,684 173,891 590,751 450,621 

รวม 1,604,543 1,345,164 131,684 173,891 1,736,227 1,519,055 

กําไรขันต้น 367,185 373,192 8,909 19,961 376,094 393,153 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม (พันบาท)

ธรุกิจให้เช่ารถยนต์ ธรุกิจจําหน่ายรถยนต์มอืสอง รวม

2563 2562 2563 2562 2563 2562

รวมสินทรัพย์ ณ วันที 31 ธนัวาคม   

สินทรัพย์ทีมีไว้เพอืให้เช่า 4,263,391 4,291,693 - - 4,263,391 4,291,693 

สินทรัพย์ถาวรอืน 3,915 4,110 169,774 171,987 173,689 176,097 

สินทรัพย์สิทธกิารใช้ 15,159 - 72,412 - 87,571 -

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 11,277 7,547 1,207 1,152 12,484 8,699 

สินทรัพย์อืน 869,262 1,006,997 9,620 47,214 878,882 1,054,211

รวม 5,163,004 5,310,347 253,013 220,353 5,416,017 5,530,700

ข้อมูลเกียวกับลูกค้ารายใหญ่

ในป 2563 และ 2562 บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีลูกค้ารายใดทีเปนลูกค้ารายใหญ่ (หมายถึงมีรายได้ไม่

เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ)

33.  เครอืงมอืทางการเงนิ

33.1 การบริหารความเสียง

บริษัทและบริษัทย่อยบริหารความเสียงทางการเงินทีอาจเกิดขึนในสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิน

ทางการเงินตามปกติธรุกิจ โดยใช้ระบบการจัดการและการควบคุมภายในองค์กรโดยทัวไป ฝายบริหารได้มีการ

ควบคุมกระบวนการการจัดการความเสียงของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนืองเพือให้มันใจว่ามีความสมดุล

ระหว่างความเสียงและการควบคุมความเสียง

33.2 ความเสียงด้านการให้สินเชอื

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสียงด้านการให้สินเชือทีเกียวเนืองกับลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน เงินฝาก

กับธนาคาร และเครืองมือทางการเงินอืนๆ ฝายบริหารควบคุมความเสียงนีโดยการกําหนดให้มีนโยบายและ

วิธีการในการควบคุมสินเชือทีเหมาะสม ดังนัน บริษัทและบริษัทย่อยไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายทีเปน

สาระสําคัญจากการเก็บเงินจากลูกหนีดังกล่าว

33.3 ความเสียงเกียวกับอัตราดอกเบีย

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสียงจากอัตราดอกเบียทีสําคัญอันเกียวเนืองกับเงินสดและเงินฝากสถาบัน

การเงิน เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาประกัน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสันจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืม

ระยะยาวจากสถาบันการเงิน หนีสินตามสัญญาเช่า และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน อย่างไรก็ตาม 

เนืองจากสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตรา

ดอกเบียคงทีซึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสียงจากอัตราดอกเบียของบริษัทจึงอยู่ในระดับตา 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์และหนีสินทางการเงินทีสําคัญ (ซึงบางส่วนอยู่ภายใต้
ตราสารอนุพนัธต์ามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 19) สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบียได้ดังนี

บาท   
งบการเงนิรวม ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563   

อัตราดอกเบีย อัตราดอกเบีย ไม่มี รวม  อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลง คงที อัตราดอกเบีย ทีแท้จริง

ตามอัตราตลาด (ร้อยละต่อป)
สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 37,809,452.04 - 1,381,440.37 39,190,892.41 0.10 - 0.375
ลูกหนีการค้าและลูกหนหีมุนเวียนอืน - - 201,177,841.79 201,177,841.79 -
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน - - 13,391.50 13,391.50 -
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาประกนั - 50,021,040.52 - 50,021,040.52 0.25 - 0.95
หนีสินทางการเงิน
เงินเบิกเกนิบัญชีและเงนิกูย้มืระยะสัน

จากสถาบันการเงนิ - 120,000,000.00 - 120,000,000.00 MMR
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนหีมุนเวียนอืน - - 75,099,125.46 75,099,125.46 -
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 1,079,947,749.32 - 1,079,947,749.32 MLR, Fixed
หนีสินตามสัญญาเช่า 353,530,096.29 - - 353,530,096.29 2.66 - 4.79
หุ้นกู้ - 1,398,578,174.55 - 1,398,578,174.55 2.46 - 3.10

บาท   
งบการเงนิรวม ณ วันที 31 ธนัวาคม 2562   

อัตราดอกเบีย อัตราดอกเบีย ไม่มี รวม  อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลง คงที อัตราดอกเบีย ทีแท้จริง

ตามอัตราตลาด (ร้อยละต่อป)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 80,437,170.58 - 5,933,546.54 86,370,717.12 0.10 - 0.375
ลูกหนีการค้าและลูกหนหีมุนเวียนอืน - - 167,788,006.73 167,788,006.73 -
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน - - 59,087,104.00 59,087,104.00 -
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาประกนั - 50,020,936.88 - 50,020,936.88 0.90 - 0.95
หนีสินทางการเงิน
เงินเบิกเกนิบัญชีและเงนิกูย้มืระยะสัน

จากสถาบันการเงนิ 1,880,056.54 40,000,000.00
-

41,880,056.54 MMR
ตัวแลกเงนิ - 199,669,730.18 - 199,669,730.18 1.85 - 2.20
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนหีมุนเวียนอืน - - 73,789,227.07 73,789,227.07 -
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 1,020,874,590.17 - 1,020,874,590.17 MLR, Fixed
หนีสินตามสัญญาเช่า 51,613,997.56 - - 51,613,997.56 3.35 - 4.30
หุ้นกู้ - 1,847,885,911.29 - 1,847,885,911.29 2.46 - 3.22
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

บาท   
งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563   

อัตราดอกเบีย อัตราดอกเบีย ไม่มี รวม  อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลง คงที อัตราดอกเบีย ทีแท้จริง

ตามอัตราตลาด (ร้อยละต่อป)
สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 37,645,234.45 - 1,212,313.45 38,857,547.90 0.10 - 0.375
ลูกหนีการค้าและลูกหนหีมุนเวียนอืน - - 192,000,608.26 192,000,608.26 -
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน - - 13,391.50 13,391.50 -
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาประกนั - 50,021,040.52 - 50,021,040.52 0.25-0.95
หนีสินทางการเงิน
เงินเบิกเกนิบัญชีและเงนิกูย้มืระยะสัน

จากสถาบันการเงนิ
-

120,000,000.00 - 120,000,000.00 MMR
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนหีมุนเวียนอืน - - 133,070,659.40 133,070,659.40 -
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 1,079,947,749.32 - 1,079,947,749.32 MLR, Fixed
หนีสินตามสัญญาเช่า 282,584,003.88 - - 282,584,003.88 2.66 - 4.25
หุ้นกู้ - 1,398,578,174.55 - 1,398,578,174.55 2.46 - 3.10

บาท   
งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วันที 31 ธนัวาคม 2562   

อัตราดอกเบีย อัตราดอกเบีย ไม่มี รวม  อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลง คงที อัตราดอกเบีย ทีแท้จริง

ตามอัตราตลาด (ร้อยละต่อป)
สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 80,179,106.59 - 5,756,600.51 85,935,707.10 0.10 - 0.38
ลูกหนีการค้าและลูกหนหีมุนเวียนอืน - - 155,405,746.45 155,405,746.45 -
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน - - 59,081,116.89 59,081,116.89 -
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาประกนั - 50,020,936.88 - 50,020,936.88 0.90 - 0.95
หนีสินทางการเงิน
เงินเบิกเกนิบัญชีและเงนิกูย้มืระยะสัน

จากสถาบันการเงนิ 1,880,056.54 40,000,000.00
-

41,880,056.54 MMR
ตัวแลกเงนิ 199,669,730.18 - 199,669,730.18 1.85 - 2.20
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนหีมุนเวียนอืน - - 90,425,496.41 90,425,496.41 -
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 1,020,874,590.17 - 1,020,874,590.17 MLR, Fixed
หนีสินตามสัญญาเช่า 51,613,997.56 - - 51,613,997.56 3.35 - 4.30
หุ้นกู้ - 1,847,885,911.29 - 1,847,885,911.29 2.46 - 3.22
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบียทีกําหนดให้เปนเครืองมือทีใช้ใน

การปองกันความเสียงซึงมีจํานวนเงินตามสัญญา 172.02 ล้านบาท โดยบริษัทได้รับดอกเบียในอัตราผันแปรที

อ้างอิงอัตรา THBFIX บวกส่วนเพมิตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 19 และจ่ายดอกเบียในอัตราคงที

รายการทีมีการปองกันความเสียงนีถือว่ามีความสัมพนัธเ์ชิงเศรษฐกิจกับเครืองมือทีใช้ปองกันความเสียง 

เนืองจากสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบียมีเงือนไขทีตรงกันกับเงือนไขของเงินกู้ยืมทีมีอัตราดอกเบียลอยตัว 

(ได้แก่ จํานวนเงินต้น วันครบกําหนด วันทีจ่ายชําระ และวันทีมีการปรับอัตราดอกเบีย) โดยในการทดสอบ

ความมีประสิทธิผลในการปองกันความเสียง บริษัทได้เปรียบเทียบการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

เครืองมือทีใช้ปองกันความเสียงกับการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการทีมีการปองกันความเสียง

สําหรับความเสียงทีมีการปองกัน 

แหล่งทีมาหลักของความไม่มีประสิทธผิลของการปองกันความเสียงในความสัมพันธ์ปองกันความเสียง

เหล่านีคือผลกระทบของคู่สัญญาและความเสียงด้านเครดิตของบริษัททีมีต่อมูลค่ายุติธรรมของสัญญา

แลกเปลียนอัตราดอกเบียซึงไม่ได้สะท้อนอยู่ในมูลค่ายุติธรรมของรายการปองกันความเสียงทีเกียวข้องกับการ

เปลียนแปลงอัตราดอกเบีย โดยไม่มีแหล่งทีมาของความไม่มีประสิทธผิลอืน ๆ ทีเกิดขึนจากความสัมพันธก์าร

ปองกันความเสียงเหล่านี

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 จํานวนเงินของสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินทีถูก

กําหนดในความสัมพนัธข์องการปองกันความเสียงทีเข้าเงือนไขในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มี

ดังต่อไปนี

ประเภทการปองกัน เครอืงมือปองกันความเสยีง
มูลค่าตามบญัชขีอง

เครอืงมือปองกันความเสยีง

อัตราดอกเบยีรบั

ตามสญัญา 

อัตราดอกเบยี

จ่ายตามสญัญา

ความเสยีง สญัญาอนพุันธ์ มูลค่าตามสญัญา (บาท) หนสีนิ (บาท) วันครบกําหนด  (รอ้ยละ)  (รอ้ยละ)

กระแสเงนิสด สญัญาแลกเปลยีน

อัตราดอกเบยี

172,021,276.60  161,808,510.66 กันยายน 2563 -

กันยายน 2564

THBFIX 

6M+1.65

FIXED 2.45

จํานวนรวมของกําไร(ขาดทุน)จากเครืองมอืทางการเงนิทีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน สําหรับปสนิสดุ

วันที 31 ธนัวาคม 2563 ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ มีดังนี 

ประเภทการปองกันความเสยีง

การเปลยีนแปลงในมูลค่าของรายการทีมีการปองกันความเสยีง

ซึงใชเ้ปนเกณฑ์ในการรบัรูค้วามไม่มปีระสทิธผิล

ในการปองกันความเสยีง (บาท) การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงนิ

การปองกันความเสยีงในกระแสเงนิสด  (1,113,613.20) หนสีนิทางการเงนิ
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

33.4 มูลค่ายุติธรรมของเครอืงมือทางการเงิน

เนืองจากสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสัน

หรือมีอัตราดอกเบียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียในตลาด บริษัทและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์และหนีสินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

บาท

งบการเงนิรวม

 มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน

 ราคาทุน

ตัดจําหน่าย

 รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 39,190,892.41 39,190,892.41

ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน - 201,177,841.79 201,177,841.79

ค่าเบียประกันจ่ายล่วงหน้า - 58,781,410.12 58,781,410.12

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน 13,391.50 - 13,391.50

ลูกหนีกรมสรรพากร - 13,909,328.24 13,909,328.24

เงินฝากประจําธนาคารติดภาระคาประกัน - 50,021,040.52 50,021,040.52

13,391.50 363,080,513.08 363,093,904.58

บาท

งบการเงนิรวม

 

มูลค่ายุติธรรม

- สัญญาอนุพันธ์

ราคาทุนตัด

จําหน่าย

 รวม

หนีสินทางการเงนิ ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563

เงินเบิกเกนิบัญชีและเงนิกูย้มืระยะสันจากสถาบันการเงนิ - 120,000,000.00 120,000,000.00

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนหีมนุเวียนอืน - 75,099,125.46 75,099,125.46

เจ้าหนีค่าซอืสินทรัพยที์มีไว้เพอืให้เช่า - 119,142,579.76 119,142,579.76

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - 1,081,061,362.52 1,081,061,362.52

หนีสินตามสัญญาเช่า - 353,530,096.29 353,530,096.29

หุ้นกู้ - 1,398,578,174.55 1,398,578,174.55

หนีสินสัญญาอนุพันธ์ 1,113,613.20 - 1,113,613.20

เงินประกนัค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า - 106,174,709.62 106,174,709.62

1,113,613.20 3,253,586,048.20 3,254,699,661.40
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน

 ราคาทุน

ตัดจําหน่าย

 รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 38,857,547.90 38,857,547.90

ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน - 192,000,608.26 192,000,608.26

ค่าเบียประกันจ่ายล่วงหน้า - 58,781,410.12 58,781,410.12

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน 13,391.50 - 13,391.50

ลูกหนีกรมสรรพากร - 13,909,328.24 13,909,328.24

เงินฝากประจําธนาคารติดภาระคาประกัน - 50,021,040.52 50,021,040.52

13,391.50 353,569,935.04 353,583,326.54

บาท

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 มูลค่ายุติธรรม

- สัญญาอนุพันธ์

 ราคาทุน

ตัดจําหน่าย

 รวม

หนีสินทางการเงนิ ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563

เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบันการเงนิ - 120,000,000.00 120,000,000.00

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนหีมนุเวียนอืน - 133,070,659.40 133,070,659.40

เจ้าหนีค่าซอืสินทรัพยที์มีไว้เพอืให้เช่า - 119,142,579.76 119,142,579.76

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - 1,081,061,362.52 1,081,061,362.52

หนีสินตามสัญญาเช่า - 282,584,003.88 282,584,003.88

หุ้นกู้ - 1,398,578,174.55 1,398,578,174.55

หนีสินสัญญาอนุพันธ์ 1,113,613.20 - 1,113,613.20

เงินประกนัค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า - 106,174,709.62 106,174,709.62

1,113,613.20 3,240,611,489.73 3,241,725,102.93

สินทรัพย์ทางการเงนิทีต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผา่นกําไรขาดทุน ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563 

มีรายการดังต่อไปน ี

บาท

งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะกจิการ

สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอืน

กองทุนเปด 13,391.50

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวียนอืน 13,391.50
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

33.5   ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทมีสนิทรพัย์และหนีสนิทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาํดับ

ชันของมลูค่ายุติธรรม ดังนี 

บาท

งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ

ระดับที 1 ระดับที 2 ระดับที 3 รวม

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม

      สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอืน

- กองทุนเปด - 13,391.50 - 13,391.50

หนีสินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

      หนีสินทางการเงินไม่หมนุเวียนอืน

 - หนีสินตราสารอนุพันธ์ - 1,113,613.20 - 1,113,613.20

ในระหว่างปปจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลทีใช้สําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2

มูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทนุในหนว่ยลงทนุทีมไิด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย คํานวณ

โดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธต่ิอหน่วยทีประกาศโดยผู้จัดการกองทุน 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย โดยใช้อัตราทีกําหนดโดยธนาคารของบริษัทและ

บริษัทย่อยด้วยการพจิารณาเงอืนไขในตลาดทีมีอยู่ ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงิน

34.  การบรหิารจัดการทนุ
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดทุนทีสําคัญของบริษัทและบริษัทย่อยคือการจัดให้มีซึงโครงสร้างทาง

การเงินทีเหมาะสมและการดํารงไว้ซึงความสามารถในการดําเนินธรุกิจอย่างต่อเนือง
ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนีสินต่อทุน

เท่ากับ 1.55 : 1 (ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563 : 1.69 : 1) และบริษัทมีอัตราส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากับ 1.64 : 1 (ณ 
วันที 31 ธนัวาคม 2562 : 1.92 : 1)

35.  การแพร่ระบาดของโรคติดเชอืไวรสัโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปจจุบันได้ขยายวงกว้างขึน

อย่างต่อเนือง ส่งผลทําให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม 
สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย การรับรู้และการวัดมูลค่าของ
สินทรัพย์และหนีสินในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม ฝายบริหารจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าว 
และทําการประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนีสินและหนีสินทีอาจ
เกิดขึนอย่างต่อเนือง ==
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที 31 ธันวาคม 2563

36.  เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลาทีรายงาน

ตามการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมือวันที 25 กุมภาพันธ ์2564 คณะกรรมการมีมติอนุมัติ

จ่ายเงินปนผลจากผลการดําเนนิงานประจําป 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท เปนจํานวนเงินรวม 

110.00 ล้านบาท ทังนีบริษัทได้จ่ายเงินปนผลระหว่างกาลไปแล้วในเดือนกันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.22 

บาท เปนจํานวนเงิน 55.00 ล้านบาท และเงินปนผลทีเหลือ ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท เปนจํานวนเงิน 55.00 ล้าน

บาท จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2564 ทังนีต้องได้รับอนุมัติจากทีประชุมสามัญประจําปของผู้ถือ

หุ้นของบริษัท

37.  การอนมุติังบการเงนิ

งบการเงนินไีด้รบัอนมุติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบรษิทัเมอืวันที 25 กุมภาพนัธ ์2564
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