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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
วนัที ่31 มีนาคม 2564 

 
1. เร่ืองทัว่ไป 

 ก)   ภูมิล ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำยของบริษทั 
   บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้ งเป็นบริษัทจ ำกัดตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์กับ

กระทรวงพำณิชย์เม่ือวนัท่ี 29 มกรำคม 2535 และบริษัทได้แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด  
โดยจดทะเบียนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้เม่ือวนัท่ี 19 สิงหำคม 2547 

   บริษทัมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
     เลขท่ี 455/1 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120 ประเทศไทย 
  ข) ลกัษณะธุรกิจ 

  บริษทัประกอบธุรกิจให้เช่ำรถยนต ์และจ ำหน่ำยรถยนตท่ี์ใชง้ำนแลว้รวมถึงกำรให้บริกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัรถยนตด์งักล่ำวทั้งสองประเภท 

 
2. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
 2.1 หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำล 

 งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงกำล และตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงไดก้ ำหนดเพื่อเป็นกำรให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินประจ ำปีท่ีน ำเสนอคร้ังล่ำสุด 
โดยเนน้กำรให้ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพื่อ
ไม่ให้ขอ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้ งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่
กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

      งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็น
อย่ำงอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

   งบกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัที่บริษทัใชเ้ป็นทำงกำรตำม
กฎหมำย งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดงักล่ำว 

 
 2.2 หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลรวม 

 2.2.1 งบกำรเงินระหวำ่งกำลรวมน้ีไดร้วมบญัชีต่ำงๆ ของบริษทั กรุงไทยคำร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จ ำกดั 
(มหำชน) และบริษทัยอ่ยท่ีบริษทั กรุงไทยคำร์เร้นท ์แอนด์ ลีส จ ำกดั (มหำชน) ถือหุ้นตั้งแต่
วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2548 ดงัต่อไปน้ี 

บริษทัยอ่ย  ประเภทธุรกิจ  อตัรำร้อยละของกำรถือหุน้ 
บริษทั กรุงไทย ออโตโมบิล จ ำกดั  ซ้ือ ขำย แลกเปล่ียนรถยนตแ์ละอุปกรณ์

รถยนตท์ั้งเก่ำ - ใหม่, รับซ่อมรถยนต ์
 100 
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  2.2.2 บริษทับนัทึกบญัชีโดยวธีิซ้ือ ส ำหรับกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

 2.2.3 รำยกำรบญัชีระหวำ่งกนัของบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กหกัออกจำกงบกำรเงิน
รวมแลว้ 

 
2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั  

ในระหวำ่งงวด บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบบั ท่ีมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดป้รับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนข้ึนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชี
และกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินในงวดปัจจุบนั 

 
2.4    มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนำคต 

สภำวิชำชีพบญัชีได้ปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ  
และได้ลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม 2564 โดยเพิ่มข้อก ำหนดส ำหรับ
ขอ้ยกเวน้ชั่วครำวท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง โดยกิจกำรตอ้งถือปฏิบติัตำมกำร
ปรับปรุงดงักล่ำวกบังบกำรเงินประจ ำปีส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญำตใหกิ้จกำรถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้ 

  ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบ
กำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

 
3. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยใช้นโยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน 
งบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  

  



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 12 - 
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
วนัที ่31 มีนาคม 2564 

 
4. รายการธุรกจิกบับุคคลและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั  

 รำยละเอียดควำมสัมพนัธ์ท่ีบริษทัมีกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  มีดงัน้ี 
  ลกัษณะธุรกิจ  ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 

บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทย ออโตโมบิล จ ำกดั  ซ้ือ ขำยแลกเปล่ียนรถยนตแ์ละอุปกรณ์  บริษทัถือหุ้นเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 
  รถยนตท์ั้งเก่ำ-ใหม่ และรับซ่อมรถยนต ์   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ธนภทัร พรอพเพอร์ต้ี จ  ำกดั  ให้เช่ำอำคำรส ำนกังำน  ผูถื้อหุ้น / กรรมกำรกลุ่มเดียวกบับริษทั 
บริษทั สยำมนิสสนั กรุงไทย จ ำกดั  ขำยรถยนตแ์ละศูนยบ์ริกำรซ่อม  ผูถื้อหุ้น / กรรมกำรกลุ่มเดียวกบับริษทั 
บริษทั โตโยตำ้ กรุงไทย จ ำกดั  ขำยรถยนตแ์ละศูนยบ์ริกำรซ่อม  ผูถื้อหุ้น / กรรมกำรกลุ่มเดียวกบับริษทั 
บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั ขำยรถยนตน์ ำเขำ้  ผูถื้อหุ้น / กรรมกำรกลุ่มเดียวกบับริษทั 
บริษทั มิตซู อิมเพรสชัน่ จ  ำกดั ขำยรถยนตแ์ละศูนยบ์ริกำรซ่อม  ผูถื้อหุ้น / กรรมกำรกลุ่มเดียวกบับริษทั 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
นำงวิภำพร จนัทรเสรีกุล   ผูถื้อหุ้น / มำรดำของกรรมกำร 

 
ในระหว่ำงงวด บริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยสำมำรถ

สรุปไดด้งัน้ี 
   บำท 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนำคม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนำคม 
 นโยบำยรำคำ  2564  2563  2564  2563 
รายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          
บริษทัยอ่ย          
 ค่ำใชจ่้ำย :          
 ค่ำนำยหนำ้ อตัรำตำมท่ีตกลงร่วมกนั      -      -  4,616,822.43  4,009,345.79 
 ค่ำส่งเสริมกำรขำย อตัรำตำมท่ีตกลงร่วมกนั      -      -  3,564,000.00  2,860,000.00 
 ดอกเบ้ียจ่ำย อตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงสถำบนักำรเงิน      -      -        11,359.19      13,126.75 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั          
 รำยได ้:          
 รำยไดส่้งเสริมกำรขำย          
  บริษทั โตโยตำ้ กรุงไทย จ ำกดั อตัรำตำมท่ีตกลงร่วมกนั      -  4,040,000.00      -  4,040,000.00 

   รำยไดค่้ำเช่ำโชวรู์ม          
 บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั อตัรำตำมท่ีตกลงร่วมกนัโดยพื้นท่ีประมำณ 

350 ตรม.คิดค่ำเช่ำ 83,000 บำทต่อเดือน 
 

249,000.00  249,000.00  249,000.00  249,000.00 
 รำยไดบ้ริหำรจดักำรศูนยบ์ริกำร          
  บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั อตัรำตำมท่ีตกลงร่วมกนั  1,236,071.65  1,307,577.00  1,236,071.65  1,307,577.00 
 รำยไดค่้ำเช่ำพื้นท่ี          
  บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั คิดค่ำเช่ำ 86,290-225,000 บำทต่อเดือน  675,000.00  258,870.00  -  - 
     ค่ำใชจ่้ำย :          
 ค่ำซ่อมแซม          
  บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั รำคำตลำด  199,478.15   271,178.52   185,520.95   260,164.77  
  บริษทั โตโยตำ้ กรุงไทย จ ำกดั รำคำตลำด  2,415,833.21   2,520,900.56   2,018,403.45   1,881,089.20  
  บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั รำคำตลำด  48,571.00   39,033.80   45,620.50   39,033.80  
  บริษทั มิตซู อิมเพรสชัน่ จ  ำกดั รำคำตลำด  29,046.95   20,409.05   29,046.95   20,409.05  
   2,692,929.31  2,851,521.93  2,278,591.85  2,200,696.82 
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   บำท 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนำคม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนำคม 
 นโยบำยรำคำ  2564  2563  2564  2563 
 ค่ำนำยหนำ้           
  บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั ตำมอตัรำท่ีตกลงร่วมกนั  140,186.92  224,299.07  140,186.92  224,299.07 
ซ้ือสินทรัพย ์:          

  รถยนตท่ี์มีไวเ้พื่อให้เช่ำ          
   บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั รำคำตลำดหลงัหักส่วนลดพิเศษจำกกำรซ้ือ  -   1,367,385.98   -   1,367,385.98  
  บริษทั โตโยตำ้ กรุงไทย จ ำกดั รำคำตลำดหลงัหักส่วนลดพิเศษจำกกำรซ้ือ  55,806,144.67   161,223,849.06   55,806,144.67   161,223,849.06  
   บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั รำคำตลำดส ำหรับลูกคำ้ชั้นดี  34,813,084.11  10,598,130.84   34,813,084.11   10,598,130.84  
   บริษทั มิตซู อิมเพรสชัน่ จ  ำกดั รำคำตลำดหลงัหักส่วนลดพิเศษจำกกำรซ้ือ  1,397,257.94   8,034,579.44   1,397,257.94   8,034,579.44  
   92,016,486.72   181,223,945.32   92,016,486.72   181,223,945.32  
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั          
    ดอกเบ้ียจ่ำย อตัรำร้อยละ 3.22 ต่อปี  -  793,972.60  -  793,972.60 

 
ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทั บริษทัย่อยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563  

มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 มีนำคม 2564  ธนัวำคม 2563  มีนำคม 2564  ธนัวำคม 2563 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงนิ        
บริษทัยอ่ย        
ลูกหน้ี - เงินจอง -  -  702,500.00  1,184,646.00 
เจำ้หน้ีบริษทัยอ่ย -  -  47,578,803.41  56,535,245.30 
ค่ำธรรมเนียมอ่ืนคำ้งจ่ำย -  -  3,923.75  5,527.30 
ค่ำนำยหนำ้คำ้งจ่ำย -  -  5,774,000.00  6,151,000.00 
เงินกูย้มืระยะสั้น        
 ยอดคงเหลือยกมำ -  -  -  - 
 เงินกูย้มืเพ่ิม -  -  -  50,000,000.00 
 เงินกูย้มืจ่ำยคืน -  -  -  (50,000,000.00) 
 ยอดคงเหลือยกไป -  -  -  - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
รำยไดค้ำ้งรับ        
 บริษทั โตโยตำ้กรุงไทย จ ำกดั -  6,720,000.00  -  6,720,000.00 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
 บริษทั สยำมนิสสนั กรุงไทย จ ำกดั 877,001.05  498,383.80  877,001.05  498,383.80 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้        
 บริษทั สยำมนิสสนั กรุงไทย จ ำกดั 7,052,043.77  7,306,936.92  7,052,043.77  7,306,936.92 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
วนัที ่31 มีนาคม 2564 

 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 มีนำคม 2564  ธนัวำคม 2563  มีนำคม 2564  ธนัวำคม 2563 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ        
 บริษทั สยำมนิสสนั กรุงไทย จ ำกดั 7,223,973.82  7,448,980.93  7,223,973.82  7,448,980.93 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
 บริษทั สยำมนิสสนั กรุงไทย จ ำกดั 217,366.60   233,812.97   30,650.95   15,134.08  
 บริษทั โตโยตำ้ กรุงไทย จ ำกดั 1,493,020.45  1,598,312.66  1,481,333.32  1,582,109.37 
 บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั 14,576.94  212,349.64    11,419.90     212,349.64 
 บริษทั มิตซู อิมเพรสชัน่ จ  ำกดั 15,395.69   60,021.06   15,395.69   60,021.06  
  รวม 1,740,359.68  2,104,496.33  1,538,799.86  1,869,614.15 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือให้เช่ำ        
 บริษทั โตโยตำ้ กรุงไทย จ ำกดั 20,447,333.30  5,535,186.00  20,447,333.30  5,535,186.00 
 บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั 13,930,000.00  -  13,930,000.00  - 
  รวม 34,377,333.30  5,535,186.00  34,377,333.30  5,535,186.00 
ค่ำนำยหนำ้คำ้งจ่ำย        
 บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั 152,757.00  168,224.30  152,757.00  168,224.30 

 
 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563  มีดงัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563 
กรรมกำร 398,611.36  379,630.61 
กรรมกำรบริหำร 2,360,363.26  2,257,743.90 
ผูบ้ริหำร 2,960,486.36  2,836,055.75 
 รวม 5,719,460.98  5,473,430.26 

 
5. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ 31 
มีนำคม 2564 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัที่ 31 
มีนำคม 2564 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2563 

เงินสด  213,780.62    277,492.10   44,652.90   108,365.18  
เงินฝำกธนำคำร - บญัชีกระแสรำยวนั  764,309.33    1,103,948.27   764,309.33   1,103,948.27  
เงินฝำกธนำคำร - บญัชีออมทรัพย ์ 67,405,266.03     37,809,465.71  67,237,049.40    37,645,248.12   
 รวม 68,383,355.98  39,190,906.08  68,046,011.63  38,857,561.57 
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วนัที ่31 มีนาคม 2564 

 
บริษทัและบริษทัย่อยไดท้  ำสัญญำโอนเงินอตัโนมติัจำกบญัชีออมทรัพยเ์ขำ้บญัชีกระแสรำยวนัใน

กรณีเบิกเกินบญัชี (มีเช็คข้ึนเงิน) 
 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมีเงินฝำกธนำคำร-บญัชีออมทรัพย ์
มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.10 - 0.375 ต่อปี 

 
6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 31 

 มีนำคม 2564 
 ณ วนัที่ 31 

ธนัวำคม 2563 
 ณ วนัที่ 31 

 มีนำคม 2564 
 ณ วนัที่ 31 

ธนัวำคม 2563 
ลูกหน้ีกำรคำ้        
 ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 128,073,806.05  124,371,566.95  120,118,641.55  118,097,634.29 
 มำกกวำ่ 0 เดือน ถึง 3 เดือน 15,836,602.12  24,888,370.58  15,836,602.12  24,888,370.58 
 มำกกวำ่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,230,076.67  1,895,970.17  1,230,076.67  1,895,970.17 
 มำกกวำ่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,375,840.20  1,561,239.88  1,375,840.20  1,561,239.88 
 มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 3,400,832.80  2,933,822.59  3,400,832.80  2,933,822.59 
       รวม 149,917,157.84  155,650,970.17  141,961,993.34  149,377,037.51 
หกั  ค่ำเผือ่ผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (6,391,814.52)  (6,364,469.82)  (6,343,116.25)  (6,343,116.25) 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 143,525,343.32  149,286,500.35  135,618,877.09  143,033,921.26 
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        
 รำยไดค้ำ้งรับ 13,457,751.34  17,601,147.23  12,604,583.81  17,300,206.75 
 ค่ำใชจ่้ำยล่วงหนำ้ 23,686,170.33  26,736,688.65  23,170,517.89  26,437,696.02 
 ลูกหน้ีบริษทัประกนัภยั 3,086,997.86  2,785,812.00  3,086,997.86  2,785,812.00 
 อ่ืนๆ 3,895,311.44  4,767,679.89  1,703,393.59  2,442,958.56 
รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 44,126,230.97  51,891,327.77  40,565,493.15  48,966,673.33 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 187,651,574.29  201,177,828.12  176,184,370.24  192,000,594.59 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ  ประกอบดว้ย        
 ลูกหน้ีจำกกำรเช่ำรถยนต ์ 97,877,897.50  98,364,986.98   97,877,897.50   98,364,986.98 
 ลูกหน้ีจำกกำรขำยรถยนต ์ 45,647,445.82  50,921,513.37   37,740,979.59   44,668,934.28 
 รวม 143,525,343.32  149,286,500.35  135,618,877.09  143,033,921.26 
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วนัที ่31 มีนาคม 2564 

 
7. สินค้าคงเหลือ 
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 31 

มีนำคม 2564 
 ณ วนัที่ 31 

ธนัวำคม 2563 
 ณ วนัที่ 31 

มีนำคม 2564 
 ณ วนัที่ 31 

ธนัวำคม 2563 
รถยนต ์(มือสอง)  159,867,157.07   143,684,213.51   104,351,492.46   101,414,525.02 
อะไหล่รถยนต ์  1,510,337.95   2,112,091.31   1,510,337.95   1,369,089.31 
      รวม  161,377,495.02   145,796,304.82   105,861,830.41   102,783,614.33 

 
8. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 31 

มีนำคม 2564 
 ณ วนัที่ 31 

ธนัวำคม 2563 
 ณ วนัที่ 31 

มีนำคม 2564 
 ณ วนัที่ 31 

ธนัวำคม 2563 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีก ำหนดใหว้ดัมูลค่ำ          
    ผำ่นก ำไรขำดทุน        
หน่วยลงทุน - กองทุนรวม 48,020,183.54  13,391.03  48,020,183.54  13,391.03 
บวก ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำ        
   ยติุธรรม 945.71  0.47  945.71  0.47 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอื่น 48,021,129.25  13,391.50  48,021,129.25  13,391.50 

 
9. เงินฝากธนาคารทีต่ิดภาระค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัมีบญัชีเงินฝำกประจ ำกบัธนำคำรพำณิชย์
ในประเทศหน่ึงแห่ง 2 วงเงิน และบญัชีเงินฝำกประจ ำธนำคำรติดภำระค ้ำประกนั ดงัน้ี 

  วงเงิน   
วงเงินท่ี  (ลำ้นบำท)  ค ้ำประกนั 

1  20  - ออกหนงัสือค ้ำประกนัเพ่ือท ำสญัญำเช่ำและซองประกวดรำคำและค ้ำประกนั 
     กำรใชไ้ฟฟ้ำของบริษทัวงเงิน 100 ลำ้นบำท 

2  20  - เงินกูย้มืระยะสั้นในรูปตัว๋สญัญำใชเ้งินวงเงิน 80 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 17) 
  10  - เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรจ ำนวน 20 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 17) 

  50   
 
   ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เงินฝำกประจ ำธนำคำรมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 

0.30 - 0.35 ต่อปี  
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
   บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

         บำท 

         มูลค่ำเงินลงทุน  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 จ ำนวนหุ้น  สดัส่วนกำรถือหุ้น (ร้อยละ)  วิธีส่วนไดเ้สีย  วิธีรำคำทุน 

 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 มีนำคม 2564  ธนัวำคม 2563  มีนำคม 2564  ธนัวำคม 2563  มีนำคม 2564  ธนัวำคม 2563  มีนำคม 2564  ธนัวำคม 2563 

บริษทัยอ่ย                
 บริษทั กรุงไทย ออโตโมบิล จ ำกดั 400,000  400,000  100  100  287,484,856.98  285,313,006.57  48,812,300.00  48,812,300.00 

         287,484,856.98  285,313,006.57  48,812,300.00  48,812,300.00 

 
11. สินทรัพย์ทีม่ีไว้เพ่ือให้เช่า 

 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อใหเ้ช่ำส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม
2564 สรุปไดด้งัน้ี 

   บำท 
   งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563   6,599,197,073.79 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวำ่งงวด   279,324,186.98 
โอนเขำ้ (โอนออก) ระหวำ่งงวด   (277,993,411.02) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564   6,600,527,849.75 
ค่าเส่ือมราคาสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563   (2,335,805,952.52) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด   (218,889,154.15) 
(โอนเขำ้)โอนออกระหวำ่งงวด   175,667,708.42 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564   (2,379,027,398.25) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563   4,263,391,121.27 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564   4,221,500,451.50 
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วนัที ่31 มีนาคม 2564 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมีรถยนต์ท่ีมีไวเ้พื่อให้เช่ำอยู่ภำยใต้

สัญญำเช่ำ ดงัน้ี 
 จ ำนวน (คนั)  มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ (บำท) 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 มีนำคม 2564  ธนัวำคม 2563  มีนำคม 2564  ธนัวำคม 2563 
รถยนต ์ 662  414  427,919,115.06  278,439,287.36 

    
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัไดท้  ำหนงัสือมอบอ ำนำจโอนทะเบียน

รถยนต ์จ ำนวน 1,946 คนั และจ ำนวน 1,968 คนั ตำมล ำดบั เป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำร
พำณิชยใ์นประเทศ 2 แห่ง (ดูหมำยเหตุ 18) 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำของรำยได้ค่ำเช่ำ 
ในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีไม่อำจบอกเลิกได ้แสดงตำมจ ำนวนเงินในสัญญำดงัน้ี 

 บำท 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 มีนำคม 2564  ธนัวำคม 2563 

ไม่เกิน 1 ปี 1,120,233,336.50  1,127,575,591.98 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,648,469,689.51  1,656,904,457.71 
 รวม 2,768,703,026.01  2,784,480,049.69 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัมีรถยนตท่ี์มีไวเ้พื่อให้เช่ำท่ีคิดค่ำเส่ือม

รำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู ่โดยมีมูลค่ำรำคำทุนเป็นจ ำนวนเงิน 272.56 ลำ้นบำท และ 348.30 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
วนัที ่31 มีนาคม 2564 

 
12. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

  รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 215,534,274.60  30,943,909.35 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวำ่งงวด 329,717.17  304,396.61 
ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด (629,954.68)  (629,954.68) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 215,234,037.09  30,618,351.28 
ค่าเส่ือมราคาสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (41,845,658.55)  (27,029,008.86) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (975,655.57)  (389,935.47) 
ค่ำเส่ือมรำคำส่วนท่ีขำยและตดัจ ำหน่ำย 629,945.68  629,945.68 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (42,191,368.44)  (26,788,998.65) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 173,688,616.05  3,914,900.49 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 173,042,668.65  3,829,352.63 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 อุปกรณ์ท่ีคิดค่ำเส่ือมหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยูมี่

รำคำทุนในงบกำรเงินรวมจ ำนวนเงิน 31.73 ลำ้นบำท และ 31.21 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และในงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรจ ำนวนเงิน 23.32 ลำ้นบำท และ 22.89 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
วนัที ่31 มีนาคม 2564 

 
13. สินทรัพย์สิทธิในการใช้ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 บำท 

 
งบกำรเงินรวม  

 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 87,570,731.18  15,158,550.83 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งงวด 3,574,174.68  - 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (4,176,811.16)  (784,303.26) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 86,968,094.70  14,374,247.57 

 
14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
2564 สรุปได ้ดงัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 19,551,525.13  17,128,342.69 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวำ่งงวด 338,278.00  230,278.00 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 19,889,803.13  17,358,620.69 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (7,067,908.21)  (5,851,374.03) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด          (89,025.38)  (30,625.48) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564     (7,156,933.59)  (5,881,999.51) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 12,483,616.92  11,276,968.66 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 12,732,869.54  11,476,621.18 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
วนัที ่31 มีนาคม 2564 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีตดัจ ำหน่ำยหมดแล้วแต่ 

ยงัใชง้ำนอยู ่มีรำคำทุนในงบกำรเงินรวมจ ำนวนเงิน 6.02 ลำ้นบำท และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวนเงิน 
5.26 ลำ้นบำท 

 
15. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี มีดงัน้ี 

  บำท 
  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วนัที่ 31 

มีนำคม 2564 
  ณ วนัที่ 31  

ธนัวำคม 2563 
  ณ วนัที่ 31 

มีนำคม 2564 
  ณ วนัที่ 31  

ธนัวำคม 2563 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  147,787,924.22  151,699,139.36   166,295,693.89   172,301,908.81 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี -  -   (19,589,976.78)  (21,564,641.91) 

 147,787,924.22  151,699,139.36  146,705,717.11  150,737,266.90 

 
กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งงวด  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 63 

 
 ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 มี.ค. 64 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
ขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำตรำสำรอนุพนัธ์ 222,722.64  -  (141,851.06)   80,871.58  
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ  491,295.26              111,602.71   -   602,897.97  
ประมำณหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน  5,220,377.08              128,846.17   -   5,349,223.25  
ขำดทุนทำงภำษียกไป 167,329,386.29      (5,984,478.09)  -   161,344,908.20  

รวม 173,263,781.27  (5,744,029.21)  (141,851.06)  167,377,901.00 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        

สินคำ้คงเหลือ     2,138,381.06    327,995.67   -   1,810,385.39  
สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือให้เช่ำ   19,426,260.85    1,646,669.46   -  17,779,591.39 

รวม 21,564,641.91  1,974,665.13  - - 19,589,976.78 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
วนัที ่31 มีนาคม 2564 

 
 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งงวด  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 63  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 มี.ค. 64 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
ขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำตรำสำรอนุพนัธ์ 222,722.64  -  (141,851.06)  80,871.58 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 62,793.42  14,100.33  -  76,893.75 
ประมำณหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 4,687,006.46  106,013.90  -  4,793,020.36 
ขำดทุนทำงภำษียกไป 167,329,386.29  (5,984,478.09)  -  161,344,908.20 

รวม 172,301,908.81  (5,864,363.86)  (141,851.06)  166,295,693.89 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        

สินคำ้คงเหลือ 2,138,381.06   327,995.67   -   1,810,385.39  
สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือให้เช่ำ 19,426,260.85   1,646,669.46   -  17,779,591.39 

รวม 21,564,641.91  1,974,665.13  -  19,589,976.78 

 
16.   สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 31 

มีนำคม 2564 
 ณ วนัที่ 31  

ธนัวำคม 2563 
 ณ วนัที่ 31 

มีนำคม 2564 
 ณ วนัที่ 31  

ธนัวำคม 2563 
เงินค ้ำประกนั 4,719,542.09  4,420,018.74  918,092.56  618,569.20 
ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย 250,442,858.83  234,440,965.67   250,289,748.93   234,279,690.27 
หกั  ค่ำเผือ่กำรไดรั้บคืน (44,767,763.28)  (43,233,692.29)   (44,767,763.28)  (43,233,692.29) 
ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย - สุทธิ 205,675,095.55  191,207,273.38  205,521,985.65  191,045,997.98 
 รวม 210,394,637.64  195,627,292.12  206,440,078.21  191,664,567.18 

 
17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 

มีนำคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2563 

ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 30,000,000.00  120,000,000.00  30,000,000.00  120,000,000.00 
 รวม 30,000,000.00  120,000,000.00  30,000,000.00  120,000,000.00 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
วนัที ่31 มีนาคม 2564 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมีสัญญำเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนำคำร

พำณิชยใ์นประเทศสองแห่ง 2 วงเงินจ ำนวนเงินรวม 25 ลำ้นบำท แบ่งเป็นวงเงินแรก 20 ลำ้นบำท และวงเงิน
ท่ีสอง 5 ล้ำนบำท โดยคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ Fixed+1 และอตัรำร้อยละ MOR ต่อปี วงเงินเบิกเกิน
บญัชีแรกค ้ำประกนัโดยเงินฝำกประจ ำของบริษทัจ ำนวน 10 ลำ้นบำท และวงเงินท่ีสองไม่มีหลกัประกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะสั้นในรูปตัว๋สัญญำ
ใช้เงินกบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศหำ้แห่ง 6 วงเงิน มีดงัน้ี 

วงเงินที่ 
 วงเงิน 

 (ลำ้นบำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย 

ต่อปี 
 

หลกัประกนั 
1  80  MMR  - เงินฝำกประจ ำของบริษทัจ ำนวนเงิน 20 ลำ้นบำท 
2  50  MMR  - กรรมกำรบริษทั 
3  30  MMR  - ไม่มีหลกัประกนั 
4  50  MMR  - ไม่มีหลกัประกนั 
5  40  MMR  - ไม่มีหลกัประกนั 
6                      30  MMR  - ไม่มีหลกัประกนั 

  280     
 

18. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31  
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 1,012,090,347.62  1,079,947,749.32 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (406,447,600.83)  (242,707,937.87) 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ 605,642,746.79  837,239,811.45 

 
   ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินในประเทศสองแห่งจ ำนวน  

3 วงเงิน โดยแต่ละวงเงินจะมีกำรเบิกเงินกูเ้ป็นจ ำนวนหลำย ๆ คร้ัง มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 

วงเงินท่ี 

  
วงเงินใชไ้ด ้
(ลำ้นบำท) 

  
เงินกูท่ี้เบิก 
 (ลำ้นบำท) 

  
อตัรำดอกเบ้ีย 

ต่อปี 

  
คืนเงินตน้งวดละ 

 (ลำ้นบำท) 

 วนัท่ีกูข้องเงินกูค้ร้ังแรก 
และวนัท่ีส้ินสุดของเงินกู ้

คร้ังสุดทำ้ย 

 หลกัประกนั 
ทะเบียนรถยนต ์

(คนั) 
1  630   630.00   Fixed Rate  2.16  ส.ค. 59 - ก.ค. 64  450 
2  1,000  635.55  Fixed Rate  15.72  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  1,565.55    22.67    1,946 
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   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  บริษทัมีเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินในประเทศสองแห่งจ ำนวน  

3 วงเงิน โดยแต่ละวงเงินจะมีกำรเบิกเงินกูเ้ป็นจ ำนวนหลำย ๆ คร้ัง มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 

วงเงินท่ี 

  
วงเงินใชไ้ด ้
(ลำ้นบำท) 

  
เงินกูท่ี้เบิก 
 (ลำ้นบำท) 

  
อตัรำดอกเบ้ีย 

ต่อปี 

  
คืนเงินตน้งวดละ 

 (ลำ้นบำท) 

 วนัท่ีกูข้องเงินกูค้ร้ังแรก 
และวนัท่ีส้ินสุดของเงินกู ้

คร้ังสุดทำ้ย 

 หลกัประกนั 
ทะเบียนรถยนต ์

(คนั) 
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 

 
   เง่ือนไขของสัญญำดงักล่ำวขำ้งตน้ บริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขหรือขอ้ก ำหนดในสัญญำและตอ้ง

ด ำรงอตัรำส่วนของหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในอตัรำท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำ (ไม่เกิน 3.5 : 1 เท่ำ) 
 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินมีกำร
เคล่ือนไหว ดงัน้ี 

 บำท  
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31  

มีนำคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 1,079,947,749.32  1,020,874,590.17 
บวก กูย้มืเงินเพิ่มในระหวำ่งงวด -  570,951,856.50 
หกั จ่ำยช ำระคืนในระหวำ่งงวด (67,857,401.70)  (511,878,697.35) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 1,012,090,347.62  1,079,947,749.32 

 
 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัไดท้  ำสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียกบัสถำบนักำรเงินส ำหรับเงิน
กูย้ืมระยะยำวจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 172.02 ลำ้นบำท โดยแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียแบบลอยตวับวกดว้ยส่วน
เพิ่มจ ำนวนหน่ึงตำมท่ีระบุในสัญญำเป็นอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี กำรท ำสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียขำ้งตน้ 
ส่วนหน่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสดของเงินกูย้ืมเฉพำะส่วนของดอกเบ้ียโดย
บริษทัเลือกใชก้ำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงกบัรำยกำรดงักล่ำว  
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19.   หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

รำยกำรเคล่ือนไหวของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 
แสดงไดด้งัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 353,530,096.29  282,584,003.88 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งงวด 168,669,018.97  165,094,844.29 
เพิ่มข้ึนจำกดอกเบ้ีย 3,214,865.35  2,357,968.53 
เงินจ่ำยช ำระระหวำ่งงวด (28,438,541.36)  (25,038,791.36) 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 496,975,439.25  424,998,025.34 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (140,385,185.39)  (129,927,203.81) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ 356,590,253.86  295,070,821.53 

 
 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีจะตอ้งจ่ำยช ำระ ดงัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินตน้  ดอกเบ้ียจ่ำย  ยอดท่ีตอ้งช ำระ   เงินตน้  ดอกเบ้ียรอจ่ำย  ยอดท่ีตอ้งช ำระ  

ถึงก ำหนดกำรจ่ำยช ำระภำยในหน่ึงปี 140,385,185.39  13,133,180.52  153,518,365.91  129,927,203.81  9,992,162.10  139,919,365.91 
ถึงก ำหนดกำรจ่ำยช ำระหลงัจำกหน่ึงปี

แต่ไม่เกินห้ำปี 319,517,775.44  21,449,903.48  340,967,678.92      291,623,636.88   12,904,728.04  304,528,364.92 
ถึงก ำหนดช ำระเกินกวำ่ห้ำปี 37,072,478.42  4,920,071.59  41,992,550.01      3,447,184.65   139,815.35  3,587,000.00 
 รวม 496,975,439.25  39,503,155.59  536,478,594.84  424,998,025.34  23,036,705.49  448,034,730.83 
 

20. หุ้นกู้ 
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31  
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนั - ตำมมูลค่ำท่ีตรำไว ้ 1,400,000,000.00  1,400,000,000.00 
หกั  ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชี (1,240,385.65)  (1,421,825.45) 
 1,398,759,614.35  1,398,578,174.55 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (599,648,890.41)  -    
หุน้กู ้- สุทธิ 799,110,723.94  1,398,578,174.55 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 26 - 
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
วนัที ่31 มีนาคม 2564 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัมีหุ้นกูร้ะบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มี

ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และจ ำหน่ำยแก่นกัลงทุนสถำบนัและผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

ออกหุน้กูค้ร้ังท่ี 3   
วนัท่ีออกหุน้กู ้ : วนัท่ี  28 มีนำคม 2561 
มูลค่ำหุน้กู ้ : 600 ลำ้นบำท (600,000 หน่วย มูลค่ำหน่วยละ 1,000 บำท) 
อำยแุละวนัครบก ำหนดไถ่ถอน : 4 ปี  ครบก ำหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 28 มีนำคม 2565 
อตัรำดอกเบ้ีย : อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 2.46 ต่อปี 
ก ำหนดช ำระดอกเบ้ีย : ทุกวนัท่ี 28 มีนำคม และวนัท่ี 28 กนัยำยน ของทุกปี 

 
ออกหุน้กูค้ร้ังท่ี 4   
วนัท่ีออกหุน้กู ้ : วนัท่ี  25 กรกฎำคม 2562 
มูลค่ำหุน้กู ้ : 700 ลำ้นบำท (700,000 หน่วย มูลค่ำหน่วยละ 1,000 บำท) 
อำยแุละวนัครบก ำหนดไถ่ถอน : 4 ปี  ครบก ำหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 25 กรกฎำคม 2566 
อตัรำดอกเบ้ีย : อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 2.96 ต่อปี 
ก ำหนดช ำระดอกเบ้ีย : ทุกวนัท่ี 25 กรกฎำคม และวนัท่ี 25 มกรำคม ของทุกปี 
   
ออกหุน้กูค้ร้ังท่ี 5   
วนัท่ีออกหุน้กู ้ : วนัท่ี  11 กนัยำยน 2563 
มูลค่ำหุน้กู ้ : 100 ลำ้นบำท (100,000 หน่วย มูลค่ำหน่วยละ 1,000 บำท) 
อำยแุละวนัครบก ำหนดไถ่ถอน : 3 ปี  ครบก ำหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 11 กนัยำยน 2566 
อตัรำดอกเบ้ีย : อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 3.10 ต่อปี 
ก ำหนดช ำระดอกเบ้ีย : ทุกวนัท่ี 11 มีนำคม และวนัท่ี 11 กนัยำยน ของทุกปี 

 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูบ้นัทึกเป็นค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตดับญัชีและทยอยตดัจ ำหน่ำยเป็น
ดอกเบ้ียจ่ำยโดยวธีิอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตำมอำยขุองหุน้กู ้

   ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชีไดแ้สดงหกัจำกมูลค่ำหุน้กูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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21. ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน 

   ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน มีรำยละเอียดดงัน้ี  
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 

มีนำคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัตน้งวด 26,101,885.48  16,308,992.31  23,435,032.39  14,491,151.31 
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั       -  7,474,987.08        -  6,884,378.28 
ผลประโยชน์พนกังำนจ่ำยโดยโครงกำร       -  (218,390.00)        -        - 
ตน้ทุนบริกำรและดอกเบ้ียในปัจจุบนั 644,230.88   2,536,296.09   530,069.52  2,059,502.80 
ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัส้ินงวด 26,746,116.36  26,101,885.48  23,965,101.91  23,435,032.39 

 
   ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
                   ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั        
ตน้ทุนบริกำร 538,990.04   542,204.96   435,743.52   428,839.19  
ดอกเบ้ียจำกภำระผกูพนั 105,240.84   96,212.21   94,326.00   86,036.51  

       รวม 644,230.88  638,417.17  530,069.52  514,875.70 
    

22. รายได้อ่ืน 
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัที่ 31 มีนำคม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัที่ 31 มีนำคม 
 2564  2563  2564  2563 
ดอกเบ้ียรับ 45,777.44   130,298.10   45,777.44   130,298.10  
ค่ำปรับเลิกสัญญำ 1,760,957.32   2,025,302.97   1,760,957.32   2,025,302.97  
ค่ำบริกำรของศูนยบ์ริกำร 1,236,071.65   1,307,577.00   1,236,071.65   1,307,577.00  
ค่ำนำยหนำ้รับ 4,359,388.58  8,291,768.40  1,963,640.00  5,716,000.00 
อ่ืนๆ 7,275,148.02   6,486,522.60       4,379,309.39   3,973,466.29 
 รวม 14,677,343.01    18,241,469.07  9,385,755.80  13,152,644.36 
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23.  ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

   ส่วนประกอบหลกัของค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้  ภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนำคม 
2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
        
  ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน :        

   ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        
   ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับงวด 630,123.98  307,842.03  -  - 

   ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
  กำรเปล่ียนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำว        

  ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรำยกำร 3,769,364.08  (11,306,365.64)  3,889,698.73  (11,161,645.68) 
   รวม 4,399,488.06  (10,998,523.61)  3,889,698.73  (11,161,645.68) 

 ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :      
   ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        

  ผลขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำตรำสำรอนุพนัธ์ 141,851.06  -  141,851.06  - 
  กำรวดัมูลค่ำเงินลงทุน -  6,376.10  -  6,347.24 
  ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั        
  คณิตศำสตร์ประกนัภยั -  1,494,997.41  -  1,376,875.65 

  รวม 141,851.06  1,501,373.51  141,851.06  1,383,222.89 

 
24. ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 

   ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทั   
(ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียท่ีถ่วงน ้ำหนกัในระหวำ่งงวด 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัที่ 31 มีนำคม  
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัที่ 31 มีนำคม  
 2564  2563  2564  2563 
ก ำไรส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั  (บำท) 46,835,679.63  60,137,647.69  44,663,829.22  58,441,860.18 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียท่ีถ่วงน ้ำหนกัในระหวำ่งงวด (หุน้) 250,000,000  250,000,000  250,000,000  250,000,000 
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำทต่อหุน้) 0.19  0.24  0.18  0.23 
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25. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

 25.1 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญำบริกำร  
  ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัมีสัญญำบริกำรจ ำนวน 2 สัญญำ ระยะเวลำ 1 - 2 ปี มีอตัรำ

ค่ำบริกำรจ ำนวนเงิน 0.85 ลำ้นบำท ต่อปี 
 

 25.2 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
  ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญำติดตั้งและพฒันำ

โปรแกรมระบบงำนและออกแบบเว็บไซด์ของบริษทั โดยมีภำระผูกพนัคงเหลือท่ีจะต้องจ่ำย 
ตำมสัญญำในงบกำรเงินรวม จ ำนวนเงิน 2.15 ล้ำนบำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) และงบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร จ ำนวนเงิน 1.88 ลำ้นบำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 

 
 25.3 ภำระค ้ำประกนั 

   ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัมีหนงัสือค ้ำประกนักำรท ำสัญญำเช่ำ และซองประกวดรำคำ
เป็นจ ำนวนเงิน 101.22 ลำ้นบำท และหนงัสือค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำของบริษทัเป็นจ ำนวนเงิน 0.19 
ลำ้นบำท ออกโดยธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศสำมแห่ง (วงเงินค ้ำประกนัรวม 265 ลำ้นบำท)  

  และบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำของบริษทั 3 ฉบบัท่ีออกโดยธนำคำรพำณิชย์
ในประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงค ้ำประกนั โดยเงินฝำกประจ ำธนำคำรกรรมกำรจ ำนวนเงิน 0.19 ลำ้นบำท  

 
 25.4 ภำระผกูพนัสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap Transaction Agreement) 

   ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัมีรำยละเอียดของสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียท่ียงัคง 
มีผลบงัคบั ดงัน้ี 

 
จ ำนวนเงินตน้ 

 อตัรำดอกเบ้ียรับตำมสญัญำ
แลกเปล่ียน (ร้อยละ) 

 อตัรำดอกเบ้ียจ่ำยตำมสญัญำ
แลกเปล่ียน (ร้อยละ) 

  
วนัส้ินสุดสญัญำ 

92.02 ลำ้นบำท  THBFIX 6M + 1.65  FIXED 2.45  มีนำคม 2567 
80.00 ลำ้นบำท  THBFIX 6M + 1.65  FIXED 2.45  กนัยำยน 2567 

  
26. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
  ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอสอดคล้องกับรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษัทท่ีผูมี้อ  ำนำจ

ตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนขอ้มูลอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำร
จดัสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

  



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 30 - 
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
วนัที ่31 มีนาคม 2564 

 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนงำน 2 ส่วนงำนหลกั คือ (1) ธุรกิจให้เช่ำรถยนตแ์ละ (2) ธุรกิจจ ำหน่ำย

รถยนตมื์อสอง ซ่ึงด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนภูมิศำสตร์หลกัในประเทศไทย 
   ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนของบริษทัและบริษทัย่อยส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31

มีนำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 
 ธุรกิจให้เช่ำรถยนต ์  ธุรกิจจ ำหน่ำยรถยนตมื์อสอง  รวม 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563 
รำยได ้            
รำยไดจ้ำกค่ำเช่ำรถยนต ์  327,495    328,224   -  -     327,495    328,224  
รำยไดจ้ำกกำรขำยรถยนต ์  151,730    157,164   40,399   43,884       192,129   201,048 
รวม  479,225   485,388  40,399   43,884       519,624   529,272 

ตน้ทุน            
ตน้ทุนกำรให้เช่ำรถยนต ์  285,570    287,847   -  -   285,570    287,847  
ตน้ทุนกำรขำยรถยนต ์  101,080    103,365    37,111    39,144    138,191    142,509  
รวม  386,650    391,212    37,111    39,144    423,761    430,356  

ก ำไรขั้นตน้  92,575    94,176    3,288    4,740    95,863    98,916  
            
รวมสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 มีนำคม            
สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือให้เช่ำ   4,221,500    4,317,718   -  -   4,221,500   4,317,718 
สินทรัพยถ์ำวรอ่ืน   3,829    4,027    169,214    171,429    173,043    175,456  
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้  14,374   22,303   72,594   86,793   86,968   109,096 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  11,477   8,633   1,256  1,106  12,733  9,739 
สินทรัพยอ่ื์น 934,798  975,668  24,706  41,297  959,504  1,016,965 

รวม 5,185,978  5,328,349  267,770  300,625  5,453,748  5,628,974 

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

  บริษทัและบริษทัย่อย ไม่มีลูกคำ้รำยใดท่ีเป็นลูกคำ้รำยใหญ่ (หมำยถึงมีรำยไดไ้ม่เท่ำกบัหรือมำกกว่ำ
ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกิจกำร) 

 
27. เคร่ืองมือทางการเงิน 

27.1 มูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภท

ระยะสั้นหรือมีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงประมำณ
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน 
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27.2 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

  ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม แยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดงัน้ี  

 บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
สินทรัพย์ทีว่ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม        

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอื่น        
- หน่วยลงทุนในกองทุนรวม -  48,021,129.25  -  48,021,129.25 

หนี้สินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม        
หน้ีสินทำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน        

- หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ -  404,357.89  -  404,357.89 
 
 ในระหวำ่งงวดปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ ำหรับกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบั 2 
  มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ค ำนวณโดยใชมู้ลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยท่ีประกำศโดยผูจ้ดักำรกองทุน  
  มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย โดยใช้อตัรำท่ีก ำหนดโดยธนำคำรของ

บริษทัและบริษทัยอ่ยดว้ยกำรพิจำรณำเง่ือนไขในตลำดท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

28.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
  ตำมมติท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ้นประจ ำปี  2564 เม่ือวนัท่ี  27 เมษำยน 2564 ผู ้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ  
ให้จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.44 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 
110 ล้ำนบำท โดยเงินปันผลจ ำนวนเงิน 55 ล้ำนบำท (คิดเป็นอตัรำหุ้นละ 0.22 บำท จ ำนวน 250,000,000 หุ้น)  
ไดจ่้ำยแลว้ในวนัท่ี 9 กนัยำยน 2563 และเงินปันผลท่ีเหลือจ ำนวนเงิน 55 ลำ้นบำท (คิดเป็นอตัรำหุ้นละ 0.22 บำท 
จ ำนวน 250,000,000 หุน้) จะจ่ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 24 พฤษภำคม 2564 

 
29.  การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2564 


