
                    "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

 

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31
กนัยายน 2563 ธนัวาคม 2562 กนัยายน 2563 ธนัวาคม 2562

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 84,195,790.45      86,370,717.12      83,826,344.93      85,935,707.10      
เงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทเผ่ือขาย 4, 9 -                  59,087,104.00      -                  59,081,116.89      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7 146,625,929.00    167,788,006.73    140,528,088.99    155,405,746.45    
ค่าเบ้ียประกนัจ่ายล่วงหนา้ 65,146,923.28      58,946,420.06      65,146,923.28      58,946,420.06      
สินคา้คงเหลือ 8 141,819,376.37    235,020,276.74    98,999,414.63      162,847,311.13    
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 9 2,600.74               -                  2,600.74               -                  
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 18,350,866.21      63,908,202.84      18,350,866.21      63,908,202.84      
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 27,266,754.07      22,885,620.58      25,735,013.38      21,264,788.52      

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 483,408,240.12    694,006,348.07    432,589,252.16    607,389,292.99    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากประจ าธนาคารติดภาระค ้าประกนั 10 50,021,027.40      50,020,936.88      50,021,027.40      50,020,936.88      
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                  -                  48,812,300.00      48,812,300.00      
สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือให้เช่า 12 4,164,364,202.35 4,291,693,318.76 4,164,364,202.35 4,291,693,318.76 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 174,155,654.11    176,096,632.06    3,778,897.49        4,110,078.58        
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 91,902,461.31      -                  15,949,471.11      -                  
สิทธิการเช่า 4 -                  10,657,946.15      -                  5,617,518.69        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 12,369,104.21      8,698,743.38        11,102,921.38      7,546,853.00        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 16 145,836,130.33    110,654,623.92    144,967,303.59    110,291,084.58    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17 186,314,598.34    188,871,821.21    182,265,698.05    184,865,219.50    

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 4,824,963,178.05 4,836,694,022.36 4,621,261,821.37 4,702,957,309.99 
รวมสินทรัพย์ 5,308,371,418.17 5,530,700,370.43 5,053,851,073.53 5,310,346,602.98 

หมายเหตุ
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บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

สินทรัพย์

ณ วนัที ่30 กันยายน 2563
งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



                    "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

 

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31
กนัยายน 2563 ธนัวาคม 2562 กนัยายน 2563 ธนัวาคม 2562

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 18 150,000,000.00    41,880,056.54      150,000,000.00    41,880,056.54      

ตัว๋แลกเงิน 19 -                  199,669,730.18    -                  199,669,730.18    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5 66,364,299.21      73,789,227.07      89,039,069.96      90,425,496.41      
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือให้เช่า 5 144,480,479.39    141,209,004.10    144,480,479.39    141,209,004.10    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                  -                  35,000,000.00      -                  
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20 224,335,432.60    257,534,391.01    224,335,432.60    257,534,391.01    
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 21 83,948,024.33      48,685,489.69      74,410,122.16      48,685,489.69      
หุ้นกู้ 22 -                  549,836,002.86    -                  549,836,002.86    

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12,936,410.60      9,017,243.21        12,049,364.76      8,043,152.88        
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 682,064,646.13    1,321,621,144.66 729,314,468.87    1,337,283,323.67 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20 799,342,627.99    763,340,199.16    799,342,627.99    763,340,199.16    
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 21 239,355,335.17    2,928,507.87        175,266,080.52    2,928,507.87        
หุ้นกู้ 22 1,398,392,702.76 1,298,049,908.43 1,398,392,702.76 1,298,049,908.43 
หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 920,156.24           -                  920,156.24           -                  
เงินประกนัค่าเช่ารถยนตจ์ากลูกคา้ 84,637,198.41      73,076,052.11      84,637,198.41      73,076,052.11      
ประมาณหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 23 25,612,703.84      16,308,992.31      22,920,156.72      14,491,151.31      

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,548,260,724.41 2,153,703,659.88 2,481,478,922.64 2,151,885,818.88 
รวมหน้ีสิน 3,230,325,370.54 3,475,324,804.54 3,210,793,391.51 3,489,169,142.55 

หมายเหตุ

บาท
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วนัที ่30 กันยายน 2563
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



                    "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

 

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31
กนัยายน 2563 ธนัวาคม 2562 กนัยายน 2563 ธนัวาคม 2562

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00    

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 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    
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 30,000,000.00      30,000,000.00      30,000,000.00      30,000,000.00      
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,636,331,802.42 1,612,899,691.29 1,401,343,436.81 1,378,701,701.26 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย -                  25,504.40             -                  25,388.97             
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าตราสารอนุพนัธ์ (736,124.99)          -                  (736,124.99)          -                  

รวมองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (736,124.99)          25,504.40             (736,124.99)          25,388.97             
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 2,078,046,047.63 2,055,375,565.89 1,843,057,682.02 1,821,177,460.43 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 5,308,371,418.17 5,530,700,370.43 5,053,851,073.53 5,310,346,602.98 

หมายเหตุ
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บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที ่30 กันยายน 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2563 2562 2563 2562
รายได้
รายไดจ้ากค่าเช่ารถยนต์ 322,855,851.50  322,608,943.25  972,828,071.95    942,331,848.02    
รายไดจ้ากการขายรถยนต์ 205,029,456.77  136,155,754.64  621,669,781.61    497,527,215.51    
รายไดอ่ื้น 24 27,173,357.40    12,849,823.72    59,055,131.65      41,843,784.70      
รวมรายได้ 555,058,665.67  471,614,521.61  1,653,552,985.21 1,481,702,848.23 

ค่าใชจ่้าย
ตน้ทุนการให้เช่ารถยนต์ 5 286,414,599.35  271,280,340.78  856,269,649.09    796,133,584.95    
ตน้ทุนการขายรถยนต์ 149,780,486.13  93,527,691.49    451,116,888.45    347,604,409.46    
ค่าใชจ่้ายในการขาย 5 15,140,417.33    13,148,845.03    40,320,374.03      42,510,985.23      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 28,321,481.32    28,413,819.81    80,510,420.37      90,415,270.49      
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 5 5,663,078.95      5,343,468.76      16,913,190.39      16,097,976.25      
รวมค่าใชจ่้าย 485,320,063.08  411,714,165.87  1,445,130,522.33 1,292,762,226.38 

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 69,738,602.59    59,900,355.74    208,422,462.88    188,940,621.85    
ตน้ทุนทางการเงิน 21,734,884.33    23,611,504.68    69,531,503.40      61,742,012.95      
ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 48,003,718.26    36,288,851.06    138,890,959.48    127,198,608.90    
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 25 (11,727,348.45)  (14,154,531.46) (32,874,019.10) (37,809,924.05)     
ก าไรส าหรับงวด 59,731,066.71    50,443,382.52    171,764,978.58    165,008,532.95    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย

 - สุทธิจากภาษีเงินได้ -               50,021.38 -                  41,107.67 
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าตราสารอนุพนัธ์ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (736,124.99) -               (736,124.99) -                  

(736,124.99) 50,021.38 (736,124.99) 41,107.67 
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

- สุทธิจากภาษีเงินได้ -               -               (5,979,989.66) -                  
-               -               (5,979,989.66) -                  

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด (736,124.99) 50,021.38 (6,716,114.65) 41,107.67 
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 58,994,941.72    50,493,403.90    165,048,863.93    165,049,640.62    

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 27
ก าไรส าหรับงวด 0.24                   0.20                   0.69                      0.66                      

งบการเงินรวม
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน
หมายเหตุ

 - 6 -
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2563 2562 2563 2562
รายได้
รายไดจ้ากค่าเช่ารถยนต์ 322,855,851.50  322,608,943.25  972,828,071.95    942,331,848.02    
รายไดจ้ากการขายรถยนต์ 170,045,785.74  98,283,449.81    513,212,582.75    353,880,350.52    
รายไดอ่ื้น 24 22,239,281.83    8,252,496.70      43,859,872.47      25,916,505.35      
รวมรายได้ 515,140,919.07  429,144,889.76  1,529,900,527.17 1,322,128,703.89 

ค่าใชจ่้าย
ตน้ทุนการให้เช่ารถยนต์ 5 286,414,599.35  271,280,340.78  856,269,649.09    796,133,584.95    
ตน้ทุนการขายรถยนต์ 116,572,561.77  59,392,013.92    350,197,610.70    219,423,471.55    
ค่าใชจ่้ายในการขาย 5 14,370,163.47    8,348,024.62      36,400,960.13      30,341,886.76      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 23,322,386.37    22,805,803.82    66,388,064.16      72,846,299.58      
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 5 5,663,078.95      5,343,468.76      16,913,190.39      15,927,147.11      
รวมค่าใชจ่้าย 446,342,789.91  367,169,651.90  1,326,169,474.47 1,134,672,389.95 

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 68,798,129.16    61,975,237.86    203,731,052.70    187,456,313.94    
ตน้ทุนทางการเงิน 21,233,796.51    23,623,715.20    67,256,855.07      61,754,223.47      
ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 47,564,332.65    38,351,522.66    136,474,197.63    125,702,090.47    
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 25 (11,810,361.81)  (13,707,478.15)  (33,108,964.88)     (38,308,849.94)     
ก าไรส าหรับงวด 59,374,694.46    52,059,000.81    169,583,162.51    164,010,940.41    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย

 - สุทธิจากภาษีเงินได้ -               32,180.13 -                  41,093.30 
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าตราสารอนุพนัธ์ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (736,124.99) -               (736,124.99) -                  

(736,124.99) 32,180.13 (736,124.99) 41,093.30 
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

- สุทธิจากภาษีเงินได้ -               -               (5,507,502.62) -                  
-               -               (5,507,502.62) -                  

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด (736,124.99) 32,180.13 (6,243,627.61) 41,093.30 
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 58,638,569.47    52,091,180.94    163,339,534.90    164,052,033.71    

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 27
ก าไรส าหรับงวด 0.24                   0.21                   0.68                      0.66                      

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน
หมายเหตุ
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลก าไรจากการ ผลขาดทุนจากการ รวม รวม
ท่ีออกและ มูลค่าหุ้น ส ารองตามกฎหมาย วดัมูลค่าเงินลงทุนใน วดัมูลค่า องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุ้น
ช าระแลว้ หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ตราสารอนุพนัธ์ ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 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  
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจาก
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 4 -               -               -                 (2,352,877.79) (25,504.40) -                (25,504.40) (2,378,382.19)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - หลงัปรับปรุง 250,000,000.00 162,450,370.20 30,000,000.00      1,610,546,813.50  -                     -                -                   2,052,997,183.70  
จ่ายเงินปันผล 26 -               -               -                 (140,000,000.00)   -                     -                -                   (140,000,000.00)   
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -               -               -                 165,784,988.92     -                     (736,124.99)        (736,124.99)           165,048,863.93     
ยอดคงเหลือ ณ 30 กนัยายน 2563 250,000,000.00 162,450,370.20 30,000,000.00      1,636,331,802.42  -                     (736,124.99)        (736,124.99)           2,078,046,047.63  

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 250,000,000.00 162,450,370.20 30,000,000.00      1,584,902,091.89  10,028.94                -                -                   2,027,362,491.03  
จ่ายเงินปันผล -               -               -                 (190,000,000.00)   -                     -                -                   (190,000,000.00)   
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -               -               -                 165,008,532.95     41,107.67                -                -                   165,049,640.62     
ยอดคงเหลือ ณ 30 กนัยายน 2562 250,000,000.00 162,450,370.20 30,000,000.00      1,559,910,624.84  51,136.61                -                -                   2,002,412,131.65  

หมายเหตุ

-8 -
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บาท
งบการเงินรวม

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



                    "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลก าไรจากการ ผลขาดทุนจากการ รวม รวม
ท่ีออกและ มูลค่าหุ้น ส ารองตามกฎหมาย วดัมูลค่าเงินลงทุนใน วดัมูลค่า องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุ้น
ช าระแลว้ หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ตราสารอนุพนัธ์ ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 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  
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจาก
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 4 -               -               -                 (1,433,924.34)       (25,388.97)               -                (25,388.97)               (1,459,313.31)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - หลงัปรับปรุง 250,000,000.00 162,450,370.20 30,000,000.00      1,377,267,776.92  -                     -                -                     1,819,718,147.12  
จ่ายเงินปันผล 26 -               -               -                 (140,000,000.00)   -                     -                -                     (140,000,000.00)   
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -               -               -                 164,075,659.89     -                     (736,124.99)        (736,124.99)             163,339,534.90     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 250,000,000.00 162,450,370.20 30,000,000.00      1,401,343,436.81  -                     (736,124.99)        (736,124.99)             1,843,057,682.02  

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 250,000,000.00 162,450,370.20 30,000,000.00      1,353,153,286.79  9,975.02                  -                -                     1,795,613,632.01  
จ่ายเงินปันผล -               -               -                 (190,000,000.00)   -                     -                -                     (190,000,000.00)   
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -               -               -                 164,010,940.41     41,093.30                -                -                     164,052,033.71     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 250,000,000.00 162,450,370.20 30,000,000.00      1,327,164,227.20  51,068.32                -                -                     1,769,665,665.72  

หมายเหตุ

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



                    "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 138,890,959.48    127,198,608.90      136,474,197.63    125,702,090.47      
รายการปรับปรุงกระทบก าไรก่อนค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้
  เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (472,009.63)          -                     432,125.51           -                     
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 666,741,035.48    610,267,331.07      654,764,521.45    607,439,471.82      
ค่าเผ่ือการไดรั้บคืนของภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย (โอนกลบั) (1,769,637.84)       10,764,395.61        (1,769,637.84)       10,764,395.61        
ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ายตดัจ่าย 2,996,191.58        -                     2,996,191.58        -                     
ขาดทุนจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย 134,667.21           -                   -                  -                   
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทเผ่ือขาย (157,874.19)          (877,664.32)           (157,831.09)          (877,664.32)           
ขาดทุนจากการขายและตดัจ าหน่าย 15,616.34             -                   18,048.92             -                   
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 1,906,214.46        4,877,472.75          1,544,627.14        4,302,702.50          
ดอกเบ้ียรับ (317,208.82)          (628,697.58)           (317,137.04)          (751,974.20)           
ดอกเบ้ียจ่าย 69,531,503.40      61,742,012.95        67,256,855.07      61,754,223.47        

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินด าเนินงาน 877,499,457.47    813,343,459.38      861,241,961.33 808,333,245.35 

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 19,006,232.05 (2,156,240.40) 12,772,634.66 (10,098,975.96)
ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ (6,200,503.22)       (8,740,318.79)        (6,200,503.22)       (8,740,318.79)        
สินคา้คงเหลือ 375,112,181.19    231,256,165.20 345,759,177.32 216,491,455.66      
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 45,557,336.63      (23,619,970.59)      45,557,336.63 (23,619,970.59)      
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (4,381,133.49)       (313,454.88)           (4,470,224.86) 76,878.48 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,211,885.03) 254,804.24 (1,211,885.03) 254,804.24 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (6,701,111.58) 8,650,448.89          (684,397.41)          29,414,199.25        
เงินประกนัค่าเช่ารถยนตจ์ากลูกคา้ 11,561,146.30      19,184,483.15        11,561,146.30      19,184,483.15        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,919,167.39 8,251,498.06          4,006,211.88        9,183,817.58          

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 1,314,160,887.71 1,046,110,874.26   1,268,331,457.60 1,040,479,618.37   
เงินสดรับดอกเบ้ีย 84,570.40             78,326.13               70,468.49             48,386.75               
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือให้เช่า (577,231,594.61) (1,320,424,204.66)  (577,231,594.61)   (1,320,424,204.66)  
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (77,490.00)            (760,879.00)           -                  -                   
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้ 1,920,471.60 (44,388,526.07)      2,584,852.74        (43,690,373.33)      

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 738,856,845.10    (319,384,409.34)    693,755,184.22    (323,586,572.87)    
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



                    "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับดอกเบ้ีย 460,324.32           671,906.99             460,252.54           837,333.51             
เงินสดรับจากการให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                -                 -                (7,000,000.00)
เงินสดจ่ายจากการให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                -                 -                22,000,000.00 
เงินสดรับจากการให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28,000,000.00      40,000,000.00        28,000,000.00      40,000,000.00 
เงินสดจ่ายจากการให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (28,000,000.00) (40,000,000.00) (28,000,000.00) (40,000,000.00)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงิน 497,236,001.34 880,106,728.95      497,230,000.00    880,106,728.95      
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยท์างการเงิน (438,000,000.00) (910,000,000.00) (438,000,000.00) (910,000,000.00)
เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (90.52) 7,983,979.52 (90.52) 7,983,979.52 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (983,977.71) (1,207,616.07) (794,360.78) (841,003.25)
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (35,000.00) -                 -                -                 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,914,125.00) (509,700.00) (3,649,015.00) (179,500.00)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นถาวร 6,172.90 -                 3,738.32 -                 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 54,769,305.33 (22,954,700.61) 55,250,524.56      (7,092,461.27)        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (68,659,194.22) (64,156,447.26) (66,384,545.89) (64,168,657.78)
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,880,056.54) (962,014.59) (1,880,056.54) 440,894.17 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 370,000,000.00    90,000,000.00        370,000,000.00    90,000,000.00        
เงินสดจ่ายจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (260,000,000.00) (160,000,000.00) (260,000,000.00) (160,000,000.00)
เงินสดรับจากการออกตัว๋แลกเงิน 199,258,994.75    727,385,740.83      199,258,994.75    727,385,740.83      
เงินสดจ่ายช าระตัว๋แลกเงินครบก าหนด (400,000,000.00) (770,000,000.00) (400,000,000.00) (770,000,000.00)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 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) -                 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย -                -                 35,000,000.00      -                 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 450,951,856.50    350,570,595.00      450,951,856.50    350,570,595.00      
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (448,148,386.08) (303,277,811.54) (448,148,386.08) (303,277,811.54)
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (47,324,291.51) (50,225,638.88) (39,912,933.69) (50,225,638.88)
เงินสดจ่ายเงินปันผล (140,000,000.00) (190,000,000.00) (140,000,000.00) (190,000,000.00)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (795,801,077.10) 329,334,423.56 (751,115,070.95) 330,725,121.80 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ (2,174,926.67) (13,004,686.39) (2,109,362.17) 46,087.66 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 86,370,717.12      89,863,499.58        85,935,707.10      75,610,999.12        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 84,195,790.45      76,858,813.19        83,826,344.93      75,657,086.78        
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



                    "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2563 2562 2563 2562
ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
โอนสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือให้เช่าไปเป็นสินคา้คงเหลือ 281,911,280.82    288,715,339.60      281,911,280.82    288,715,339.60      
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือเช่าลดลง 3,271,475.29 64,013,598.86        3,271,475.29 64,013,598.86        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน 319,466,670.27    -                 237,975,138.81    -                 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีกระทบต่อก าไรสะสมตน้งวด 2,378,382.19        -                 1,459,313.31        -                 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี


