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1. เร่ืองท่ัวไป 

 ก)   ภูมิล ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำยของบริษทั 
   บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้ งเป็นบริษัทจ ำกัดตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์กับ

กระทรวงพำณิชย์เม่ือวนัท่ี 29 มกรำคม 2535 และบริษัทได้แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด  
โดยจดทะเบียนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้เม่ือวนัท่ี 19 สิงหำคม 2547 

   บริษทัมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
      ส ำนกังำนใหญ่  : ตั้ งอยู่เลขท่ี 455/1 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม 

           กรุงเทพมหำนคร 10120 ประเทศไทย 
     ส ำนกังำนสำขำ :  ตั้งอยู่เลขท่ี 288/9 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพมหำนคร 10400 ประเทศไทย 
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหำคม 2563 มีมติ

ให้ปิดด ำเนินกำรสำขำอโศกดว้ยเหตุผลจำกตน้ทุนด ำเนินงำนท่ีสูง และมีกิจกรรมทำงธุรกิจท่ีไม่
คุม้ค่ำในเชิงกำรด ำเนินธุรกิจ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยำยน 2563 เป็นตน้ไป และบริษทัไดจ้ดทะเบียน
เลิกสำขำกบักระทรวงพำณิชย ์แลว้เม่ือวนัท่ี 11 กนัยำยน 2563 

 
  ข) ลกัษณะธุรกิจ 

  บริษทัประกอบธุรกิจให้เช่ำรถยนต์ และจ ำหน่ำยรถยนตท่ี์ใชง้ำนแลว้รวมถึงกำรให้บริกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัรถยนตด์งักล่ำวทั้งสองประเภท 

 
2. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
 2.1 หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำล 

 งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงกำล และตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงไดก้ ำหนดเพื่อเป็นกำรให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินประจ ำปีท่ีน ำเสนอคร้ังล่ำสุด 
โดยเนน้กำรให้ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพื่อ
ไม่ให้ขอ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้ งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่
กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

      งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็น
อย่ำงอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

   งบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัที่บริษทัใชเ้ป็นทำงกำรตำม
กฎหมำย งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดงักล่ำว  
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 2.2 หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลรวม 

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

บริษทัยอ่ย  ประเภทธุรกิจ  อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้น 
บริษทั กรุงไทย ออโตโมบิล จ ำกดั  ซ้ือ ขำย แลกเปล่ียนรถยนตแ์ละอุปกรณ์

รถยนตท์ั้งเก่ำ - ใหม่, รับซ่อมรถยนต ์
 100 

 
  2.2.2 บริษทับนัทึกบญัชีโดยวิธีซ้ือ ส ำหรับกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

 2.2.3 รำยกำรบญัชีระหว่ำงกนัของบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กหักออกจำกงบกำรเงิน
รวมแลว้ 

 
2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 

 ในระหว่ำงงวด บริษทัและบริษทัย่อยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและ
กำรให้แนวปฏิบติัทำงบญัชีกับผูใ้ช้มำตรฐำน ยกเวน้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่
ดงัต่อไปน้ีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัซ่ึงสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ย มำตรฐำนและกำร
ตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภท

และกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำก
ประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร 
(Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิด
ของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึง
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะท ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนว
ปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง 
สัญญำเช่ำ และกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำร
รับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดใหผู้เ้ช่ำ
รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกวำ่ 12 เดือน เวน้
แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 
17 ผูใ้ห้เช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้
หลกักำรเช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 

บริษทัและบริษทัย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16 มำใช้เป็นคร้ังแรก โดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยกำร
ปรับปรุงกับก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (Modified Retrospective Approach) และไม่ปรับ
ยอ้นหลังงบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัติ ได้แสดงไวใ้นหมำยเหตุประกอบ 
งบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ 4  

 
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศใช้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำว
ส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบำงเร่ืองจำกกำร
ปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบั และเพื่อให้เกิดควำมชดัเจนในวิธีปฏิบติัทำง
บญัชีในช่วงเวลำท่ียงัมีควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 
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แนวปฏิบติัทำงกำรบัญชีดังกล่ำวได้ประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 

2563 และมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับกำรจดัท ำงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยในช่วงเวลำ
ระหวำ่งวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  

บริษทัและบริษทัย่อยเลือกใช้มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชี
ดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน ำขอ้มูลท่ีมีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) 
มำใชว้ดัมูลค่ำของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นในกรณีท่ีใชว้ิธีกำรอย่ำงง่ำยใน
กำรวดัมูลค่ำของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น 

- เลือกท่ีจะไม่น ำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็นขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ ตำมมำตรฐำน   
กำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

- เลือกท่ีจะไม่น ำข้อมูลท่ีเก่ียวกับสถำนกำรณ์ COVID-19 ท่ีมีควำมไม่แน่นอนซ่ึงอำจ
กระทบต่อกำรประมำณกำรก ำไรทำงภำษีท่ีจะเกิดขึ้นในอนำคต มำเป็นข้อมูลในกำร
ประมำณกำรควำมเพียงพอของก ำไรทำงภำษีท่ีจะเกิดขึ้นในอนำคต เพื่อท่ีจะใชป้ระโยชน์
จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

- เลือกท่ีจะไม่น ำกำรลดค่ำเช่ำตำมสัญญำจำกผูใ้ห้เช่ำ (ถำ้มี) มำถือเป็นกำรเปล่ียนแปลง
สัญญำเช่ำ โดยทยอยปรับลดหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีครบก ำหนดแต่ละงวดตำมสัดส่วนท่ี
ไดส่้วนลด พร้อมทั้งกลบัรำยกำรค่ำเส่ือมรำคำจำกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และดอกเบ้ียจำก
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตำมสัดส่วนของค่ำเช่ำท่ีลดลง และบนัทึก
ผลต่ำงท่ีเกิดขึ้นในก ำไรหรือขำดทุน 
 

3. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 
งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน 

งบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ยกเวน้กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชีท่ีกล่ำวต่อไปน้ี 
3.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินน้ีให้ข้อก ำหนดเก่ียวกับนิยำม
สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินตลอดจนกำรรับรู้ กำรวดัมูลค่ำ กำรดอ้ยค่ำและกำรตดั
รำยกำร รวมถึงหลกักำรบญัชีของอนุพนัธ์และกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง โดยผลกระทบจำกกำรถือ
ปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน มีดงัน้ี  
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(1) กำรจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำ 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน

มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย กำรจดัประเภทดังกล่ำวจะ
ขึ้นอยู่กบัโมเดลธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อยในกำรจดักำรสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงิน
สดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุนวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน
หรือผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

หน้ีสินทำงกำรเงินจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  
 
 (2) กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ี
วดัมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต
เกิดขึ้นก่อน บริษทัและบริษทัย่อยพิจำรณำกำรเปล่ียนแปลงในควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพย์
ทำงกำรเงินเป็นระดบั และก ำหนดวิธีกำรวดัค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตและกำรค ำนวณดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงท่ีแตกต่ำงกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบั
กำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญั ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุน
ท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นตลอดอำย ุ

 
 (3)  กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง 

บริษทัและบริษทัยอ่ยพิจำรณำกรณีท่ีเขำ้เง่ือนไขของกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง ดงัน้ี   
หำกเป็นกำรป้องกันควำมเส่ียงในมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ

เคร่ืองมือป้องกันควำมเส่ียงจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน เช่นเดียวกับกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำ
ยติุธรรมเฉพำะส่วนของควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งของรำยกำรท่ีถูกป้องกนัควำมเส่ียง  

หำกเป็นกำรป้องกันควำมเส่ียงในกระแสเงินสด กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
เคร่ืองมือป้องกันควำมเส่ียงส่วนท่ีมีประสิทธิผลจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนกำร
เปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ในก ำไร
หรือขำดทุน 
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3.2 สัญญำเช่ำ 
 ณ วนัเร่ิมตน้สัญญำ บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ย

สัญญำเช่ำหรือไม่ โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ถำ้สัญญำนั้นเป็นกำรให้
สิทธิในกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- ผูเ้ช่ำ 

 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชรั้บรู้ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลงัหักค่ำ
เส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) และปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำ
เช่ำใหม่ (ถำ้มี) รำคำทุนดงักล่ำวประกอบดว้ย จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวดัมูลค่ำ
เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงท่ีเกิดขึ้น และกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำใดๆท่ีจ่ำยช ำระ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำ
เร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ 

 รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชร้วมถึงประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นส ำหรับผูเ้ช่ำในกำร
ร้ือและขนยำ้ยสินทรัพยอ์ำ้งอิง กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยอ์ำ้งอิงหรือกำรบูรณะสินทรัพย์
อำ้งอิงใหอ้ยูใ่นสภำพตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญำเช่ำ 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธี เส้นตรงตำม
อำยขุองสัญญำเช่ำ หรืออำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ต่ละประเภท  

 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำรับรู้ดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี
สัญญำเช่ำเร่ิมมีผลโดยคิดลดด้วยอตัรำดอกเบ้ียตำมนัยของสัญญำเช่ำหรืออัตรำดอกเบ้ียเงินกู้ยืม 
ส่วนเพิ่ม หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มขึ้นโดย
สะทอ้นดอกเบ้ียจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงโดยสะทอ้นกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีจ่ำย
ช ำระแล้ว นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบัญชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำร
เปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญำเช่ำใหม่ 

 
สัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 

ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือนอ้ยกว่ำนบัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำมีผล และไม่
มีสิทธิกำรเลือกซ้ือ และสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ
ดงักล่ำวจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
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4. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ  
ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลข้อ 2.3 บริษัทและบริษัทย่อยได้น ำ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 
16 มำถือปฏิบัติในระหว่ำงงวดปัจจุบัน โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้เลือกปรับผลสะสมจำกกำร
เปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีโดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงั
งบกำรเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

จำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว
ขำ้งตน้มำถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี           
 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
 ผลกระทบจำก
มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน กลุ่ม

เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 ผลกระทบ
มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง

กำรเงิน ฉบบัท่ี 16 

 ณ วนัท่ี 1 
มกรำคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน        
เงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทเผื่อขำย 59,087,104.00  (59,087,104.00)  -  - 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  167,788,006.73  (2,378,382.19)  -  165,409,624.54 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน    -  59,087,104.00  -  59,087,104.00 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้    -     -  104,848,219.40  104,848,219.40 
สิทธิกำรเช่ำ  10,657,946.15     -  (10,657,946.15)  - 
รวมสินทรัพย ์ 5,530,700,370.43  (2,378,382.19)  94,190,273.25  5,622,512,261.49 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึงก ำหนดช ำระ 
 ภำยในหน่ึงปี  48,685,489.69 

 
   - 

 
11,791,939.27  60,477,428.96 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 2,928,507.87     -  82,398,333.98  85,326,841.85 
รวมหน้ีสิน 3,475,324,804.54     -  94,190,273.25  3,569,515,077.79 
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,612,899,691.29  (2,352,877.79)   -  1,610,546,813.50 
ผลก ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุน ในหลกัทรัพย์
เผื่อขำย 25,504.40 

 
(25,504.40) 

 
- 

 
- 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 2,055,375,565.89  (2,378,382.19)   -  2,052,997,183.70 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2563 
 

 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
 ผลกระทบจำก
มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน กลุ่ม

เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 ผลกระทบจำก
มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 

 ณ วนัท่ี 1 
มกรำคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน        
เงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทเผื่อขำย 59,081,116.89  (59,081,116.89)  -  - 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  155,405,746.45  (1,459,313.31)  -  153,946,433.14 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน -  59,081,116.89  -  59,081,116.89 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ -   -  18,316,260.49  18,316,260.49 
สิทธิกำรเช่ำ  5,617,518.69   -  (5,617,518.69)  - 
รวมสินทรัพย ์ 5,310,346,602.98  (1,459,313.31)  12,698,741.80  5,321,586,031.47 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึงก ำหนดช ำระภำย 
 ในหน่ึงปี  48,685,489.69 

 
 - 

  
1,246,500.21 

  
49,931,989.90 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 2,928,507.87   -  11,452,241.59  14,380,749.46 
รวมหน้ีสิน 3,489,169,142.55   -  12,698,741.80  3,501,867,884.35 
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,378,701,701.26  (1,433,924.34)  -  1,377,267,776.92 
ผลก ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 25,388.97 

 
(25,388.97) 

 
- 

 
- 

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

 
4.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 ผลกระทบท่ีมีต่อก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 1,612,899,691.29  1,378,701,701.26 
กำรเพ่ิมขึ้นจำกค่ำเผ่ือผลขำดทุนลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น (2,378,382.19)  (1,459,313.31) 
ตรำสำรหน้ี - มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุน  25,504.40  25,388.97 
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 หลงัจำกน ำ 
     มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 มำถือปฏิบติั 

 
1,610,546,813.50 

  
1,377,267,776.92 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2563 
 
กำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำ 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  2563 กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมท่ีก ำหนดใน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 และมูลค่ำตำมหลกักำรบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่ำยติุธรรม 

ผำ่นก ำไรหรือ 
ขำดทนุ 

 รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย 

 รวม 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  86,370,717.12  86,370,717.12 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น 59,087,104.00  -  59,087,104.00 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน -  167,788,006.73  167,788,006.73 
รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 59,087,104.00  254,158,723.85  313,245,827.85 

 
 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่ำยติุธรรม 

ผำ่นก ำไรหรือ 
ขำดทนุ 

 รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย 

 รวม 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  85,935,707.10  85,935,707.10 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น 59,081,116.89  -  59,081,116.89 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน -  155,405,746.45  155,405,746.45 
รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 59,081,116.89  241,341,453.55  300,422,570.44 

 
4.2 สัญญำเช่ำ 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัและบริษทัย่อย
รับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ยมูลค่ำปัจจุบนั
ของเงินจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีเหลืออยู่ โดยคิดลดด้วยอัตรำดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี  
1 มกรำคม 2563 และส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน บริษทัและบริษทัย่อย
รับรู้มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำด้วยมูลค่ำตำมบัญชีเดิมก่อนวนัท่ีน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 
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 บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2563 
 

 บำท 

 
งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 
ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่เปิดเผย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 97,854,164.00  8,616,800.00 
บวก สิทธิท่ีจะซ้ือหรือขยำยระยะเวลำท่ีค่อนขำ้งแน่ท่ีจะมีกำรใชสิ้ทธิ 19,336,950.00   6,371,700.00  
 117,191,114.00  14,988,500.00  
หกั  ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (23,000,840.75)  (2,289,758.20) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพ่ิมขึ้นจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
 ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั  

 
94,190,273.25  

                                                
12,698,741.80  

หน้ีสินสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 51,613,997.56  51,613,997.56  
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 145,804,270.81  64,312,739.36 
    
ประกอบดว้ย    
   หน้ีสินสัญญำเช่ำหมุนเวียน 60,477,428.96  49,931,989.90 
   หน้ีสินสัญญำเช่ำไม่หมุนเวียน 85,326,841.85  14,380,749.46 
 145,804,270.81  64,312,739.36 

 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้บ่งตำมประเภทสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563ไดด้งัน้ี 
 บำท 

 
งบกำรเงินรวม  

 
งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 94,190,273.25  12,698,741.80 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 94,190,273.25  12,698,741.80 

 
5. รายการธุรกจิกบับุคคลและบริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั  

 รำยละเอียดควำมสัมพนัธ์ท่ีบริษทัมีกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  มีดงัน้ี 
  ลกัษณะธุรกิจ  ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทย ออโตโมบิล จ ำกดั  ซ้ือ ขำยแลกเปลี่ยนรถยนตแ์ละอุปกรณ์  บริษทัถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 
  รถยนตท์ั้งเก่ำ-ใหม่ และรับซ่อมรถยนต ์   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ธนภทัร พรอพเพอร์ต้ี จ ำกดั  ให้เช่ำอำคำรส ำนกังำน  ผูถ้ือหุ้น / กรรมกำรกลุม่เดียวกบับริษทั 
บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั  ขำยรถยนตแ์ละศูนยบ์ริกำรซ่อม  ผูถ้ือหุ้น / กรรมกำรกลุม่เดียวกบับริษทั 
บริษทั โตโยตำ้ กรุงไทย จ ำกดั  ขำยรถยนตแ์ละศูนยบ์ริกำรซ่อม  ผูถ้ือหุ้น / กรรมกำรกลุม่เดียวกบับริษทั 
บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั ขำยรถยนตน์ ำเขำ้  ผูถ้ือหุ้น / กรรมกำรกลุม่เดียวกบับริษทั 
บริษทั มิตซู อิมเพรสชัน่ จ ำกดั ขำยรถยนตแ์ละศูนยบ์ริกำรซ่อม  ผูถ้ือหุ้น / กรรมกำรกลุม่เดียวกบับริษทั 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
นำงวิภำพร จนัทรเสรีกุล   ผูถ้ือหุ้น / มำรดำของกรรมกำร 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2563 
 

ในระหว่ำงงวด บริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับริษทัย่อยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยสำมำรถ
สรุปไดด้งัน้ี 

   บำท 
   ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 กนัยำยน   
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 กนัยำยน   
 นโยบำยรำคำ  2563  2562  2563  2562 
รายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          
งบกำรเงินรวม          
บริษทัทีเ่ก่ียวขอ้งกนั          
 รำยได ้:          
 รำยไดจ้ำกกำรขำย          
     บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อมิพอร์ต จ ำกดั รำคำตลำดหลงัหกัส่วนลดพเิศษ  2,645,000.00  -  4,718,429.91  - 
 รำยไดส่้งเสริมกำรขำย          
  บริษทั โตโยตำ้ กรุงไทย จ ำกดั อตัรำตำมที่ตกลงร่วมกนั  -  -  4,040,000.00  - 
 รำยไดค้่ำเช่ำโชวรู์ม          
  บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั อตัรำตำมที่ตกลงร่วมกนัโดย         
 พื้นที่ประมำณ 350 ตรม.         
 คิดค่ำเช่ำ 83,000 บำทต่อเดือน  249,000.00  249,000.00  747,000.00  747,000.00 
 รำยไดบ้ริหำรจดักำรศูนยบ์ริกำร          
  บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั อตัรำตำมที่ตกลงร่วมกนั  1,345,585.50  1,293,921.50  3,777,341.00  3,895,942.50 
 รำยไดค่้ำเช่ำพื้นที ่          
  บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั คิดค่ำเช่ำ 86,290 บำทต่อเดือน  258,870.00  258,870.00  776,610.00  776,610.00 
 ดอกเบี้ยรับ          
  บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั อตัรำร้อยละ 3.15  ต่อปี  -  -  -  210,575.34 
 ค่ำใชจ้่ำย :          
 ค่ำซ่อมแซม          
  บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั รำคำตลำด   247,016.45    317,518.90       676,386.44    1,324,400.11  
  บริษทั โตโยตำ้ กรุงไทย จ ำกดั รำคำตลำด   1,255,855.76    1,992,810.20    5,264,458.42    7,463,631.77  
  บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั รำคำตลำด   49,982.32    164,073.00       129,569.62    569,877.00  
  บริษทั มิตซู อิมเพรสชัน่ จ ำกดั รำคำตลำด   41,074.00   -       97,608.55   - 
    1,593,928.53   2,474,402.10    6,168,023.03   9,357,908.88  
 ค่ำนำยหนำ้           
  บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั ตำมอตัรำที่ตกลงร่วมกนั  504,672.90  210,280.37  1,065,420.56  406,542.05 
  ซ้ือสินทรัพย ์:          
  รถยนตท์ีม่ีไวเ้พือ่ให้เช่ำ          
  บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั 
 

รำคำตลำดหลงัหกัส่วนลดพเิศษ 
จำกกำรซ้ือ 

  
- 

  
3,628,357.01 

  
1,367,385.98 

  
4,458,790.65 

  บริษทั โตโยตำ้ กรุงไทย จ ำกดั 
 

รำคำตลำดหลงัหกัส่วนลดพเิศษ 
จำกกำรซ้ือ 

  
160,115,924.77 

  
240,026,745.78 

  
430,331,061.68 

  
716,273,615.88 

             บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อมิพอร์ต จ ำกดั รำคำตลำดส ำหรับลูกคำ้ชั้นดี  12,345,794.39  30,930,841.12  45,578,504.67  64,386,915.89 
             บริษทั มิตซู อมิเพรสชัน่ จ ำกดั 
 

รำคำตลำดหลงัหกัส่วนลดพเิศษ 
จำกกำรซ้ือ 

  
746,952.34 

 
- 

  
9,475,383.18 

 
- 

     173,208,671.50  274,585,943.91  486,752,335.51  785,119,322.42 

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2563 
 

   บำท 

   ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยำยน   

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยำยน   

 นโยบำยรำคำ  2563  2562  2563  2562 

บุคคลที่เก่ียวขอ้งกนั          

    ดอกเบ้ียจ่ำย อตัรำร้อยละ 3.22 ต่อปี  -  811,616.44  1,632,054.79  2,408,383.56 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร          

บริษทัยอ่ย          

 รำยได ้:          

 ดอกเบ้ียรับ อตัรำร้อยละ 2.50-3.10  ต่อปี  -  -  -  141,005.48 

 ค่ำใชจ่้ำย :          

 ค่ำนำยหนำ้ อตัรำตำมที่ตกลงร่วมกนั  4,457,943.93  2,467,289.73  12,813,084.11  9,350,467.13 

 ค่ำส่งเสริมกำรขำย อตัรำตำมที่ตกลงร่วมกนั  3,724,000.00  1,980,000.00  10,474,000.00  8,876,000.00 

 ดอกเบ้ียจ่ำย อตัรำร้อยละ 2.60 ต่อปี  228,743.17  12,210.52  257,868.85  12,210.52 

 ซ้ือสินทรัพย ์ :          

 รถยนตท่ี์มีไวเ้พื่อให้เช่ำ รำคำตลำดส ำหรับลูกคำ้ชั้นดี  1,955,700.93  -  1,955,700.93  364,485.98 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั          

 รำยได ้:          

 รำยไดส่้งเสริมกำรขำย          

  บริษทั โตโยตำ้ กรุงไทย จ ำกดั อตัรำตำมที่ตกลงร่วมกนั  -  -  4,040,000.00  - 

 รำยไดค้่ำเช่ำโชวรู์ม          

  บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั อตัรำตำมที่ตกลงร่วมกนัโดย         

 พื้นท่ีประมำณ 350 ตรม.         

 คิดค่ำเช่ำ 83,000 บำทต่อเดือน  249,000.00  249,000.00  747,000.00  747,000.00 

 รำยไดบ้ริหำรจดักำรศูนยบ์ริกำร          

  บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั อตัรำตำมที่ตกลงร่วมกนั  1,345,585.50  1,293,921.50  3,777,341.00  3,895,942.50 

 ดอกเบ้ียรับ          

  บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั อตัรำร้อยละ 3.15 ต่อปี  -  -  -  210,575.34 

 ค่ำใชจ่้ำย :          

 ค่ำซ่อมแซม          

  บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั รำคำตลำด   247,016.45    317,518.90    676,386.44   1,324,400.11 

  บริษทั โตโยตำ้ กรุงไทย จ ำกดั รำคำตลำด   1,200,914.31    1,669,070.17    4,473,154.13   6,274,590.68 

  บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั รำคำตลำด   49,982.32    164,073.00    129,569.62   569,877.00 

  บริษทั มิตซู อิมเพรสชัน่ จ ำกดั รำคำตลำด   41,074.00   -   97,608.55   - 

    1,538,987.08   2,150,662.07    5,376,718.74   8,168,867.79 

 ค่ำนำยหนำ้           

  บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั ตำมอตัรำท่ีตกลงร่วมกนั  504,672.90  210,280.37  1,065,420.56  406,542.05 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2563 
 

   บำท 

   ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยำยน   

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยำยน   

 นโยบำยรำคำ  2563  2562  2563  2562 

  ซ้ือสินทรัพย ์:          
  รถยนตท่ี์มีไวเ้พื่อให้เช่ำ          
   บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั รำคำตลำดหลงัหักส่วนลดพิเศษจำกกำรซ้ือ  -  3,628,357.01  1,367,385.98  4,458,790.65 
  บริษทั โตโยตำ้ กรุงไทย จ ำกดั รำคำตลำดหลงัหักส่วนลดพิเศษจำกกำรซ้ือ  160,115,924.77  240,026,745.78  430,331,061.68  716,273,615.88 
   บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั รำคำตลำดส ำหรับลูกคำ้ชั้นดี  12,345,794.39  30,930,841.12  45,578,504.67  64,386,915.89 
   บริษทั มิตซู อิมเพรสชัน่ จ ำกดั รำคำตลำดหลงัหักส่วนลดพิเศษจำกกำรซ้ือ  746,952.34  -  9,475,383.18  - 

   173,208,671.50  274,585,943.91  486,752,335.51  785,119,322.42 

บุคคลที่เก่ียวขอ้งกนั          
    ดอกเบ้ียจ่ำย อตัรำร้อยละ 3.22 ต่อปี  -  811,616.44  1,632,054.79  2,408,383.56 

 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31 
 กนัยำยน 2563  ธนัวำคม 2562  กนัยำยน 2563  ธนัวำคม 2562 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน        
บริษทัยอ่ย        
ลูกหน้ี - เงินจอง -  -  1,718,548.00  808,444.00 
เจำ้หน้ีบริษทัย่อย -  -  26,303,936.67  20,134,077.29 
ค่ำธรรมเนียมอ่ืนคำ้งจ่ำย -  -  1,826.66  4,188.74 
ค่ำนำยหนำ้คำ้งจ่ำย -  -  5,014,000.00  5,230,000.00 
เงินกูยื้มระยะสั้น        
 ยอดคงเหลือยกมำ -  -  -  - 
 เงินกูยื้มเพ่ิม -  -  35,000,000.00  - 
 เงินกูย้ืมจ่ำยคืน -  -  -  - 
 ยอดคงเหลือยกไป -  -  35,000,000.00  - 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย -  -  76,416.82  - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
 บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั 990,515.59  938,513.06  990,515.59  938,513.06 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้        
 บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั 7,561,830.06  -  7,561,830.06  - 
 บริษทั โตโยตำ้ กรุงไทย จ ำกดั 439,469.90  -  -  - 
 บริษทั ธนภทัร พรอพเพอร์ต้ี จ ำกดั 3,366,004.01  -  -  - 
  รวม 11,367,303.97  -  7,561,830.06  - 

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2563 
 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31 
 กนัยำยน 2563  ธนัวำคม 2562  กนัยำยน 2563  ธนัวำคม 2562 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ        
 บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั 7,671,715.21  -  7,671,715.21  - 
 บริษทั โตโยตำ้ กรุงไทย จ ำกดั 446,724.42  -  -  - 
 บริษทั ธนภทัร พรอพเพอร์ต้ี จ ำกดั 3,420,244.13  -  -  - 
  รวม 11,538,683.76  -  7,671,715.21  - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
 บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั -   86,066.21    183,659.81    86,066.21  
 บริษทั โตโยตำ้ กรุงไทย จ ำกดั    4,457,943.93    1,263,836.38    4,474,303.10    1,263,836.38  
 บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั        136,624.00    148,222.84    96,057.78    125,658.67  
 บริษทั มิตซู อิมเพรสชัน่ จ ำกดั          49,982.32   -   49,982.32   - 
  รวม     4,644,550.25    1,498,125.43   4,804,003.01   1,475,561.26  
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือให้เช่ำ        
 บริษทั โตโยตำ้ กรุงไทย จ ำกดั  61,445,093.50   57,744,894.60   61,445,093.50   57,744,894.60 
 บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั  3,539,000.00   -   3,539,000.00   - 
  รวม 64,984,093.50  57,744,894.60  64,984,093.50  57,744,894.60 
ค่ำนำยหนำ้คำ้งจ่ำย        
 บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั 224,299.07  56,074.77  224,299.07  56,074.77 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

หุ้นกู ้ -  100,000,000.00  -   100,000,000.00 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย -  79,397.26  -  79,397.26 

 
 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 

และ 2562  มีดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม (บำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 กนัยำยน 
 2563  2562  2563  2562 
กรรมกำร 370,139.10  352,514.16  1,171,158.85  1,149,155.74 
กรรมกำรบริหำร 2,364,060.50  2,231,586.49  7,048,217.09  6,631,273.44 
ผูบ้ริหำร 2,928,879.35  2,759,368.11  8,693,814.45  8,317,547.07 
 รวม 5,663,078.95  5,343,468.76  16,913,190.39  16,097,976.25 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2563 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 กนัยำยน 
 2563  2562  2563  2562 
กรรมกำร 370,139.10  352,514.16  1,171,158.85  1,149,155.74 
กรรมกำรบริหำร 2,364,060.50  2,231,586.49  7,048,217.09  6,631,273.44 
ผูบ้ริหำร 2,928,879.35  2,759,368.11  8,693,814.45  8,146,717.93 
 รวม 5,663,078.95  5,343,468.76  16,913,190.39  15,927,147.11 

 
6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ 30 
กนัยำยน 2563 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัที่ 30 
กนัยำยน 2563 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2562 

เงินสด  234,826.02   288,515.34  65,699.09  111,569.31 
เงินฝำกธนำคำร - บญัชีกระแสรำยวนั  2,705,383.93    5,645,031.20   2,705,383.93  5,645,031.20 
เงินฝำกธนำคำร - บญัชีออมทรัพย ์ 81,255,580.50   80,437,170.58  81,055,261.91  80,179,106.59 
 รวม 84,195,790.45  86,370,717.12  83,826,344.93  85,935,707.10 

 
 บริษทัไดท้ ำสัญญำโอนเงินอตัโนมติัจำกบญัชีออมทรัพยเ์ขำ้บญัชีกระแสรำยวนัในกรณีเบิกเกินบญัชี 
(มีเช็คขึ้นเงิน) 
 ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัมีเงินฝำกธนำคำร-บญัชีออมทรัพย ์
มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.10 - 0.375 ต่อปี 
 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
ลูกหน้ีกำรคำ้        
 ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ  97,962,050.77    111,640,627.38   93,574,340.16   103,376,810.88  
 มำกกว่ำ 0 เดือน ถึง 3 เดือน  8,983,945.93    12,466,489.42   8,983,945.93   11,736,107.42  
 มำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน  1,688,844.72    2,495,695.04   1,688,844.72   1,620,975.39  
 มำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 12 เดือน  1,530,202.23    1,569,823.82   1,530,202.23   1,569,823.82  
 มำกกว่ำ 12 เดือนขึ้นไป  2,810,617.44    1,345,224.00   2,810,617.44   1,345,224.00  
       รวม  112,975,661.09   129,517,859.66  108,587,950.48  119,648,941.51 
หกั  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (5,583,464.22)  (3,677,091.67)  (5,568,530.48)  (3,677,091.67) 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 107,392,196.87  125,840,767.99  103,019,420.00  115,971,849.84 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2563 
 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31 
 กนัยำยน 2563  ธนัวำคม 2562  กนัยำยน 2563  ธนัวำคม 2562 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
 รำยไดค้ำ้งรับ 8,036,628.43  9,684,856.04   7,898,963.79   9,486,241.63 
 ค่ำใชจ่้ำยล่วงหนำ้ 24,111,696.59  23,464,726.68  23,573,727.34  23,302,990.49 
 ลูกหน้ีบริษทัประกนัภยั 3,019,882.09  3,067,084.14  3,019,882.09  3,067,084.14 
 อ่ืนๆ 4,065,525.02  5,730,571.88  3,016,095.77  3,577,580.35 
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 39,233,732.13  41,947,238.74  37,508,668.99  39,433,896.61 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 146,625,929.00  167,788,006.73  140,528,088.99  155,405,746.45 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ  ประกอบดว้ย        
 ลูกหน้ีจำกกำรเช่ำรถยนต ์ 78,601,696.14  94,542,099.08  78,601,696.14   94,542,099.08  
 ลูกหน้ีจำกกำรขำยรถยนต ์ 28,790,500.73  31,298,668.91   24,417,723.86    21,429,750.76  
 รวม 107,392,196.87  125,840,767.99  103,019,420.00  115,971,849.84 

 
8. สินค้าคงเหลือ 
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2563 
 ณ วนัที่ 31 

ธนัวำคม 2562 
 ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2563 
 ณ วนัที่ 31 

ธนัวำคม 2562 
รถยนต ์(มือสอง)  140,499,859.16    233,357,717.69    97,679,897.42   161,184,752.08 
อะไหล่รถยนต ์  1,319,517.21    1,662,559.05    1,319,517.21   1,662,559.05 
      รวม  141,819,376.37    235,020,276.74   98,999,414.63  162,847,311.13 

 
9. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2563 
 ณ วนัที่ 31 

ธนัวำคม 2562 
 ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2563 
 ณ วนัที่ 31 

ธนัวำคม 2562 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น        
หน่วยลงทุน - กองทุนรวม  2,600.74   59,087,104.00   2,600.74   59,081,116.89 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น  2,600.74   59,087,104.00   2,600.74   59,081,116.89 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2563 

 
10. เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีบญัชีเงินฝำกประจ ำกบัธนำคำรพำณิชย์
ในประเทศหน่ึงแห่ง 2 วงเงิน และบญัชีเงินฝำกประจ ำธนำคำรติดภำระค ้ำประกนั ดงัน้ี 

  วงเงิน   
วงเงินท่ี  (ลำ้นบำท)  ค ้ำประกนั 

1  20  - ออกหนงัสือค ้ำประกนัเพ่ือท ำสัญญำเช่ำและซองประกวดรำคำและค ้ำประกนั 
     กำรใชไ้ฟฟ้ำของบริษทัวงเงิน 100 ลำ้นบำท 

2  20  - เงินกูยื้มระยะส้ันในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งินวงเงิน 80 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 18) 
  10  - เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรจ ำนวน 20 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 18) 

  50   
 
   ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เงินฝำกประจ ำธนำคำรมีดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ 

0.30 - 0.95 ต่อปี  
 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
   บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

         บำท 

         มูลค่ำเงินลงทุน  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 จ ำนวนหุ้น  % ถือหุ้น  วิธีส่วนไดเ้สีย  วิธีรำคำทุน 

 ณ วนัที่ 30  ณ วนัที่ 31  ณ วนัที่ 30  ณ วนัที่ 31  ณ วนัที่ 30  ณ วนัที่ 31  ณ วนัที่ 30  ณ วนัที่ 31 
 กนัยำยน 2563  ธนัวำคม 2562  กนัยำยน 2563  ธนัวำคม 2562  กนัยำยน 2563  ธนัวำคม 2562  กนัยำยน 2563  ธนัวำคม 2562 

บริษทัยอ่ย                
 บริษทั กรุงไทย ออโตโมบิล จ ำกดั 400,000  400,000  100  100  283,800,665.61  283,010,405.46  48,812,300.00   48,812,300.00 

         283,800,665.61  283,010,405.46  48,812,300.00   48,812,300.00 

 
12. สินทรัพย์ท่ีมีไว้เพ่ือให้เช่า 

 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อใหเ้ช่ำส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน
2563 สรุปไดด้งัน้ี 

   บำท 
   งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562   6,403,429,572.46 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวำ่งงวด   805,779,466.91 
โอนเขำ้ (โอนออก) ระหวำ่งงวด   (748,563,317.15) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563   6,460,645,722.22 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2563 

 

   บำท 
   งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ค่าเส่ือมราคาสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562   (2,111,736,253.70) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด   (651,197,302.50) 
(โอนเขำ้)โอนออกระหวำ่งงวด   466,652,036.33 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563   (2,296,281,519.87) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562   4,291,693,318.76 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563   4,164,364,202.35 

    
ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัมีรถยนต์ท่ีมีไวเ้พื่อให้เช่ำอยู่ภำยใต้

สัญญำเช่ำ ดงัน้ี 
 จ ำนวน (คนั)  มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ (บำท) 
 ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31 
 กนัยำยน 2563  ธนัวำคม 2562  กนัยำยน 2563  ธนัวำคม 2562 
รถยนต ์ 398  253  241,298,314.10  77,795,910.68 

    
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัไดท้ ำหนงัสือมอบอ ำนำจโอนทะเบียน

รถยนต ์จ ำนวน 1,830 คนั และจ ำนวน 2,339 คนั ตำมล ำดบั เป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำร
พำณิชยใ์นประเทศ 2 แห่ง (ดูหมำยเหต ุ20) 

ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำของรำยได้ค่ำเช่ำ 
ในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีไม่อำจบอกเลิกได ้แสดงตำมจ ำนวนเงินในสัญญำดงัน้ี 

 บำท 
 ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31 
 กนัยำยน 2563  ธนัวำคม 2562 

ไม่เกิน 1 ปี 1,122,249,929.53  1,169,065,323.50  
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,598,246,054.87  1,788,656,580.95  
  รวม 2,720,495,984.40  2,957,721,904.45 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2563 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีรถยนตท่ี์มีไวเ้พื่อให้เช่ำท่ีคิดค่ำเส่ือม

รำคำหมดแลว้แต่ยงัใช้งำนอยู่ โดยมีมูลค่ำรำคำทุนเป็นจ ำนวนเงิน 370.18 ลำ้นบำท และ 255.53 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั 

 
13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

  รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน
2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 216,222,340.70  31,764,122.89 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวำ่งงวด  983,977.71   794,360.78 
ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด  (396,049.11)  (334,184.62) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563  216,810,269.30   32,224,299.05 
ค่าเส่ือมราคาสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (40,125,708.64)  (27,654,044.31) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด  (2,906,894.74)  (1,107,482.95) 
ค่ำเส่ือมรำคำส่วนท่ีขำยและตดัจ ำหน่ำย  377,988.19   316,125.70 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563  (42,654,615.19)  (28,445,401.56) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 176,096,632.06  4,110,078.58 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 174,155,654.11  3,778,897.49 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 อุปกรณ์ท่ีคิดค่ำเส่ือมหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู่

มีรำคำทุนในงบกำรเงินรวมจ ำนวนเงิน 32.98 ลำ้นบำท และ 32.34 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และในงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรจ ำนวนเงิน 24.84 ลำ้นบำท และ 24.25 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2563 

 
14. สินทรัพย์สิทธิในการใช้ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิในกำรใช้ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 บำท 

 
งบกำรเงินรวม  

 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 10,657,946.15  5,617,518.69 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 

มำถือปฏิบติั 94,190,273.25  12,698,741.80 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง 104,848,219.40  18,316,260.49 
เพิ่มขึ้นระหวำ่งงวด 35,000.00  - 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (12,393,074.07)  (2,366,789.38) 
ผลต่ำงจำกกำรลดค่ำเช่ำ (587,684.02)  - 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 91,902,461.31  15,949,471.11 

 
15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับงวดงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
2563 สรุปได ้ดงัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 15,433,768.13  13,275,695.69 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวำ่งงวด 3,914,125.00  3,649,015.00 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 19,347,893.13  16,924,710.69 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (6,735,024.75)  (5,728,842.69) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด (243,764.17)  (92,946.62) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (6,978,788.92)  (5,821,789.31) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 8,698,743.38  7,546,853.00 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 12,369,104.21  11,102,921.38 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2563 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีตดัจ ำหน่ำยหมดแลว้แต่

ยงัใชง้ำนอยู่ มีรำคำทุนในงบกำรเงินรวมจ ำนวนเงิน 6.02 ลำ้นบำท และ 5.73 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และใน
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวนเงิน 5.26 ลำ้นบำท และ 4.97 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 
16. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี มีดงัน้ี 

  บำท 
  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วนัที่ 30

กนัยำยน 2563 
  ณ วนัที่ 31  

ธนัวำคม 2562 
  ณ วนัที่ 30

กนัยำยน 2563 
  ณ วนัที่ 31  

ธนัวำคม 2562 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  145,836,130.33  110,654,623.92  167,743,373.59  136,159,924.47 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี -  -  (22,776,070.00)   (25,868,839.89) 

 145,836,130.33  110,654,623.92  144,967,303.59  110,291,084.58 

 
กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ้ำ่ย) ในระหวำ่งงวด  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 
 ณ 30 ก.ย. 63 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
ขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำตรำสำรอนุพนัธ์ -  -  184,031.25  184,031.25 
ค่ำเช่ำคำ้งจ่ำย 29,642.11  (29,642.11)  -  - 
ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนักงำน 3,261,798.46  365,744.91  1,494,997.40  5,122,540.77 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ -  378,364.69  -  378,364.69 
ขำดทุนทำงภำษยีกไป 133,232,052.10  29,695,211.52  -  162,927,263.62 

รวม 136,523,492.67  30,409,679.01  1,679,028.65  168,612,200.33 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 6,376.10  -  6,376.10  - 
สินคำ้คงเหลือ 2,384,390.93  1,046,437.84  -  1,337,953.09 
สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อให้เช่ำ 23,471,446.82  2,033,757.80  -  21,437,689.02 
อุปกรณ ์ 6,654.90  6,227.01  -  427.89 

รวม 25,868,868.75   3,086,422.65   6,376.10   22,776,070.00  
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2563 

 
 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ้ำ่ย) ในระหวำ่งงวด  ยอดตำมบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 62  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ 30 ก.ย. 63 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
ขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำตรำสำรอนุพนัธ ์ -  -  184,031.25  184,031.25 
ค่ำเช่ำคำ้งจ่ำย 29,642.11  (29,642.11)  -  - 
ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 2,898,230.26  308,925.44  1,376,875.64  4,584,031.34 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ -  48,047.38  -  48,047.38 
ขำดทุนทำงภำษยีกไป 133,232,052.10  29,695,211.52  -  162,927,263.62 

  รวม 136,159,924.47  30,022,542.23  1,560,906.89  167,743,373.59 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 6,347.24  -  6,347.24  - 
สินคำ้คงเหลือ 2,384,390.93  1,046,437.84  -  1,337,953.09 
สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อให้เช่ำ 23,471,446.82  2,033,757.80  -  21,437,689.02 
อุปกรณ ์ 6,654.90  6,227.01  -  427.89 

  รวม 25,868,839.89  3,086,422.65  6,347.24  22,776,070.00 

 
17.   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2563 
 ณ วนัที่ 31  

ธนัวำคม 2562 
 ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2563 
 ณ วนัที่ 31  

ธนัวำคม 2562 
เงินค ้ำประกนั 6,381,418.23  5,169,533.20      2,579,968.70   1,368,083.67 
ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย 219,437,428.90  224,976,174.64  219,189,978.14   224,771,022.46 
หกั  ค่ำเผื่อกำรไดรั้บคืน (39,504,248.79)  (41,273,886.63)        (39,504,248.79)  (41,273,886.63) 

ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย - สุทธิ 179,933,180.11  183,702,288.01       179,685,729.35   183,497,135.83 
 รวม 186,314,598.34  188,871,821.21  182,265,698.05  184,865,219.50 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2563 

 
18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2562 

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร -  1,880,056.54  -  1,880,056.54 
ตัว๋สัญญำใชเ้งิน 150,000,000.00  40,000,000.00  150,000,000.00  40,000,000.00 
 รวม 150,000,000.00  41,880,056.54  150,000,000.00  41,880,056.54 

 
   ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัมีสัญญำเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนำคำร

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

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะสั้นในรูปตัว๋สัญญำ
ใช้เงินกบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศหำ้แห่ง 7 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 
7  150  MMR  - ไม่มีหลกัประกนั 

  430     
 

19. ตั๋วแลกเงิน 
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

ตัว๋แลกเงิน - ตำมมูลค่ำตรำไว ้ -  200,000,000.00 
หกั ส่วนลดหนำ้ตัว๋ -  (330,269.82) 
ตัว๋แลกเงิน - ตำมมูลค่ำตดัจ ำหน่ำย -  199,669,730.18 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2563 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัมีตั๋วแลกเงินคงเหลือ 2 ฉบับ จ ำนวนเงิน 200 ล้ำนบำท โดยคิด

ดอกเบ้ียในอัตรำคงท่ี ครบก ำหนดคืนตำมท่ีระบุไว้หน้ำตั๋วแลกเงินและมีกำรตัดจ่ำยส่วนลดจำกหน้ำ 
ตัว๋รับรู้เป็นตน้ทุนทำงกำรเงินส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 เป็นจ ำนวนเงิน 
1.07 ลำ้นบำท และ 0.67 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 1,023,678,060.59  1,020,874,590.17 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (224,335,432.60)  (257,534,391.01) 
 สุทธิ 799,342,627.99  763,340,199.16 

 
   ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563  บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินในประเทศสองแห่งจ ำนวน  

3 วงเงิน โดยแต่ละวงเงินจะมีกำรเบิกเงินกูเ้ป็นจ ำนวนหลำย ๆ คร้ัง มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 

วงเงินท่ี 

  
วงเงินใชไ้ด ้
(ลำ้นบำท) 

  
เงินกูท่ี้เบิก 
 (ลำ้นบำท) 

  
อตัรำดอกเบ้ีย 

ต่อปี 

  
คืนเงินตน้งวดละ 

 (ลำ้นบำท) 

 วนัท่ีกูข้องเงินกูค้ร้ังแรก
และวนัท่ีส้ินสุดของ
เงินกูค้ร้ังสุดทำ้ย 

  
หลกัประกนั 

ทะเบียนรถยนต ์(คนั) 
1  630   630.00   Fixed Rate  2.27  ส.ค. 59 - ก.ค. 64  482 
2  1,000   720.69   Fixed Rate  15.77  ม.ค. 61 - เม.ย. 67  1,147 
3  300   180.00   THBFIX 6M +1.65%  2.87  มี.ค. 63 - ก.ย. 67  201 
  1,930  1,530.69    20.91    1,830 

 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  บริษทัมีเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินในประเทศสองแห่งจ ำนวน  

4 วงเงิน โดยแต่ละวงเงินจะมีกำรเบิกเงินกูเ้ป็นจ ำนวนหลำย ๆ คร้ัง มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 

วงเงินท่ี 

  
วงเงินใชไ้ด ้
(ลำ้นบำท) 

  
เงินกูท่ี้เบิก 
 (ลำ้นบำท) 

  
อตัรำดอกเบ้ีย 

ต่อปี 

  
คืนเงินตน้งวดละ 

 (ลำ้นบำท) 

 วนัท่ีกูข้องเงินกูค้ร้ังแรก
และวนัท่ีส้ินสุดของ
เงินกูค้ร้ังสุดทำ้ย 

  
หลกัประกนั 

ทะเบียนรถยนต ์(คนั) 
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 

 
   เง่ือนไขของสัญญำดงักล่ำวขำ้งตน้ บริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขหรือขอ้ก ำหนดในสัญญำและตอ้ง

ด ำรงอตัรำส่วนของหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในอตัรำท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำ (ไม่เกิน 3.5 : 1 เท่ำ) 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2563 

 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563  และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินมีกำร
เคล่ือนไหว ดงัน้ี 

 บำท  
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30  

กนัยำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 1,020,874,590.17  1,087,021,431.56 
บวก กูย้มืเงินเพิ่มในระหวำ่งงวด 450,951,856.50  350,570,845.00 
หกั จ่ำยช ำระคืนในระหวำ่งงวด (448,148,386.08)  (416,717,686.39) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 1,023,678,060.59  1,020,874,590.17 

 
21.   หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและกำรเคล่ือนไหวส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยำยน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  51,613,997.56   51,613,997.56 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั 94,190,273.25  12,698,741.80 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 145,804,270.81  64,312,739.36 
เพิ่มขึ้น 239,538,491.03  239,538,491.03 
เพิ่มขึ้นจำกดอกเบ้ีย (14,262,094.02)  (14,262,094.02) 
ผลต่ำงจำกกำรลดค่ำเช่ำ (453,016.81)  - 
เงินจ่ำยช ำระระหวำ่งงวด (47,324,291.51)  (39,912,933.69) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 323,303,359.50  249,676,202.68 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (83,948,024.33)  (74,410,122.16) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ 239,355,335.17  175,266,080.52 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2563 

 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีจะตอ้งจ่ำยช ำระ ดงัน้ี 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เงินตน้  ดอกเบ้ียจ่ำย  ยอดท่ีตอ้งช ำระ   เงินตน้  ดอกเบ้ียรอจ่ำย  ยอดท่ีตอ้งช ำระ  

ถึงก ำหนดกำรจ่ำยช ำระภำยในหน่ึงปี 83,948,024.33  7,172,660.99  91,120,685.32  74,410,122.16  3,921,563.15  78,331,685.31 
ถึงก ำหนดกำรจ่ำยช ำระหลงัจำกหน่ึงปี

แต่ไม่เกินห้ำปี 198,898,623.79    20,444,167.37   219,342,791.16   170,948,367.20   11,344,807.95   182,293,175.15  

ถึงก ำหนดช ำระเกินกว่ำห้ำปี  40,456,711.38    5,841,036.62    46,297,748.00   4,317,713.32   220,286.68   4,538,000.00 

 รวม 323,303,359.50    33,457,864.98   356,761,224.48   249,676,202.68   15,486,657.78   265,162,860.46  

 
22. หุ้นกู้ 

  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนั - ตำมมูลค่ำท่ีตรำไว ้  1,400,000,000.00   1,850,000,000.00 
หกั  ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชี  (1,607,297.24)  (2,114,088.71) 
 1,398,392,702.76  1,847,885,911.29 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี -  (549,836,002.86) 
 สุทธิ 1,398,392,702.76  1,298,049,908.43 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563  บริษทัมีหุน้กูร้ะบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มี

ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และจ ำหน่ำยแก่นักลงทุนสถำบนัและผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ตำมประกำศคณะกรรมกำรก 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 
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วันท่ี 30 กนัยายน 2563 

 
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
ดอกเบ้ียจ่ำยโดยวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตำมอำยขุองหุน้กู ้

   ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชีไดแ้สดงหกัจำกมูลค่ำหุน้กูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

23. ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน 
   ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน มีรำยละเอียดดงัน้ี  

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์ ณ วนัตน้งวด 16,308,992.31  12,255,423.31  14,491,151.31  10,364,561.31 
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 7,474,987.07  3,530,233.00  6,884,378.27  3,051,310.00 
ผลประโยชน์พนกังำนจ่ำยโดยโครงกำร (77,490.00)  (4,887,399.00)        -  (3,637,500.00) 
ตน้ทุนบริกำรและดอกเบ้ียในอดีต        
 - กำรแกไ้ขโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน       -  3,277,686.00        -  3,072,470.00 
ตน้ทุนบริกำรและดอกเบ้ียในปัจจุบนั 1,906,214.46  2,133,049.00  1,544,627.14  1,640,310.00 
ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์ ณ วนัส้ินงวด 25,612,703.84  16,308,992.31  22,920,156.72  14,491,151.31 
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วันท่ี 30 กนัยายน 2563 

 
 ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

  งบกำรเงินรวม  (บำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 กนัยำยน 
 2563  2562  2563  2562 
ตน้ทุนบริกำรและดอกเบ้ียในอดีต -  -  -  3,277,686.00 
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั        

ตน้ทุนบริกำร  535,805.79    389,348.75    1,516,931.43    1,168,046.25  
ดอกเบ้ียจำกภำระผกูพนั  95,947.69    143,913.50    389,283.03    431,740.50  

 631,753.48   533,262.25   1,906,214.46   1,599,786.75  
รวม 631,753.48   533,262.25   1,906,214.46  4,877,472.75 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  (บำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 กนัยำยน 
 2563  2562  2563  2562 
ตน้ทุนบริกำรและดอกเบ้ียในอดีต       -        -        -  3,072,470.00 
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั        

ตน้ทุนบริกำร  428,839.20   286,839.50  1,286,517.59  860,518.50 
ดอกเบ้ียจำกภำระผกูพนั  86,036.52   123,238.00   258,109.55   369,714.00 
 514,875.72  410,077.50   1,544,627.14  1,230,232.50 
รวม 514,875.72  410,077.50   1,544,627.14   4,302,702.50 

 
  ขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกักำรคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 

 ร้อยละ 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
อตัรำคิดลด 1.61 - 1.69  3.30 - 3.38  1.61  3.38 
อตัรำกำรเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน 6.00  6.94  6.00  6.94 
อตัรำกำรหมุนเวียนพนกังำน        
อำยนุ้อยกว่ำ 30 ปี 25.79 - 34.38  28.00 - 38.00  25.79 - 34.38  28.00 - 38.00 
อำย ุ30 - 39 ปี 11.46 - 17.19  18.00  11.46 - 17.19  18.00 
อำย ุ40 - 49 ปี 5.73 - 8.60  9.00  5.73 - 8.60  9.00 
อำย ุ50 - 60 ปี 5.73  5.00  5.73  5.00 

อตัรำกำรทุพพลภำพ รวมไวใ้นอตัรำมรณะ  10 ของอตัรำมรณะ  รวมไวใ้นอตัรำมรณะ  10 ของอตัรำมรณะ 
อตัรำมรณะ 105.00 ของอตัรำรณะ

ไทยปี 2560 
 100.00 ของอตัรำมรณะ

ไทยปี 2560 
 105.00 ของอตัรำมรณะ

ไทยปี 2560 
 100.00 ของอตัรำมรณะ

ไทยปี 2560 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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วันท่ี 30 กนัยายน 2563 
 

24. รายได้อ่ืน 
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 งบกำรเงินรวม (บำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 กนัยำยน 
 2563  2562  2563  2562 
ดอกเบ้ียรับ 61,099.25  117,246.53  317,208.82  628,697.58 
ค่ำปรับเลิกสัญญำ 2,111,413.87   1,159,961.67   7,015,182.56   5,776,140.67  
ค่ำบริกำรของศูนยบ์ริกำร 1,345,585.50   1,293,921.50   3,777,341.00   3,895,942.50  
ค่ำนำยหนำ้รับ 2,509,540.72   2,312,219.34   7,759,087.67  7,745,162.71 
ค่ำส่งเสริมกำรขำย 1,714,994.70  1,413,657.50  8,093,360.00  4,115,641.79 
อื่น ๆ 19,430,723.36  6,552,817.18  32,092,951.64  19,682,199.45 
 รวม 27,173,357.40  12,849,823.72  59,055,131.69  41,843,784.70 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  (บำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 กนัยำยน 
 2563  2562  2563  2562 
ดอกเบ้ียรับ 61,084.93  117,246.53  317,137.04  751,974.20 
ค่ำปรับเลิกสัญญำ 2,111,413.87  1,159,961.67  7,015,182.56  5,776,140.67 
ค่ำบริกำรของศูนยบ์ริกำร 1,345,585.50  1,293,921.50  3,777,341.00  3,895,942.50 
ค่ำส่งเสริมกำรขำย 1,993,520.00  1,360,000.00  8,093,360.00  3,940,000.00 
อื่น ๆ 16,727,677.53  4,321,367.00  24,656,851.87  11,552,447.98 
 รวม 22,239,281.83  8,252,496.70  43,859,872.47  25,916,505.35 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2563 
 

25.  ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 
ส่วนประกอบหลกัของค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยำยน 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 งบกำรเงินรวม  (บำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
 2563  2562  2563  2562 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน :        
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับงวด 202,949.13  (422,416.36)  622,082.56  461,704.14 
รำยกำรปรับปรุงภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน -  -  -  1,029,230.88 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
กำรเปลี่ยนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำวท่ีรับรู้เมื่อเร่ิมแรก
และท่ีกลบัรำยกำร (11,930,297.58)  (13,732,115.10)  (33,496,101.66)  (39,300,859.07) 
รวม (11,727,348.45)  (14,154,531.46)  (32,874,019.10)  (37,809,924.05) 

ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :        
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        
ผลขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำตรำสำรอนุพนัธ์ (184,031.25)  -  (184,031.25)  - 
กำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย -  (8,048.47)  (6,376.10)  10,276.91 
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั -  -  (1,494,997.40)  - 
รวม (184,031.25)  (8,048.47)  (1,685,404.75)  10,276.91 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
 2563  2562  2563  2562 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน :        
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับงวด -  -  -  - 
รำยกำรปรับปรุงภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน -  -  -  1,029,230.88 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
กำรเปลี่ยนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำวท่ีรับรู้เมื่อเร่ิมแรก
และท่ีกลบัรำยกำร (11,810,361.81)  

 
(13,707,478.15)  (33,108,964.88)  

 
(39,338,080.82) 

รวม (11,810,361.81)  (13,707,478.15)  (33,108,964.88)  (38,308,849.94) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
 2563  2562  2563  2562 
ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :        
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        
ผลขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำตรำสำรอนุพนัธ์ (184,031.25)  -  (184,031.25)  - 
กำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย -  (8,041.29)  (6,347.24)  10,273.32 
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั -  -  (1,376,875.64)  - 
รวม (184,031.25)  (8,041.29)  (1,567,254.13)  10,273.32 

 
26. เงินปันผล 

ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563  เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2563 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติให้
จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำหุ้นละ 0.70 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 
175 ลำ้นบำท โดยเงินปันผลจ ำนวนเงิน 90 ลำ้นบำท (คิดเป็นอตัรำหุ้นละ 0.36 บำท จ ำนวน 250,000,000 หุ้น) 
ไดจ่้ำยแลว้ในวนัท่ี 10 กนัยำยน 2562 และเงินปันผลท่ีเหลือจ ำนวนเงิน 85 ลำ้นบำท (คิดเป็นอตัรำหุ้นละ 
0.34 บำท จ ำนวน 250,000,000 หุน้) ไดจ่้ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2563 

   และตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังที่ 3/2563 เมื่อวนัที่ 10 สิงหำคม 2563 
คณะกรรมกำรได้มีมติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนำยน 2563 จ ำนวนเงิน 55.00 ลำ้นบำท (คิดเป็นอตัรำหุ้นละ 0.22 บำท จ ำนวน 250,000,000 หุ้น)  
ไดจ่้ำยใหผู้ถื้อหุน้ในวนัท่ี 9 กนัยำยน 2563 

   รวมบริษทัจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2563 เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 140.00 ลำ้นบำท 
 

27. ก าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 
   ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทั   
(ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียท่ีถ่วงน ้ำหนกัในระหวำ่งงวด 
 งบกำรเงินรวม  
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
 2563  2562  2563  2562 
ก ำไรส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสำมญั  (บำท) 59,731,066.71  50,443,382.52  171,764,978.58  165,008,532.95 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกัในระหว่ำงงวด (หุ้น) 250,000,000  250,000,000  250,000,000  250,000,000 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำทต่อหุ้น) 0.24  0.20  0.69  0.66 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
 2563  2562  2563  2562 
ก ำไรส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสำมญั  (บำท) 59,374,694.46  52,059,000.81  169,583,162.51  164,010,940.41 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกัในระหว่ำงงวด (หุ้น) 250,000,000  250,000,000  250,000,000  250,000,000 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำทต่อหุ้น) 0.24  0.21  0.68  0.66 

 
28. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ 

 28.1 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญำบริกำร  
  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 บริษทัมีสัญญำบริกำรจ ำนวน 2 สัญญำ ระยะเวลำ 1 - 2 ปี มีอตัรำ

ค่ำบริกำรจ ำนวนเงิน 0.80 ลำ้นบำท ต่อปี 
 

 28.2 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2563 บริษทัมีภำระผูกพนัเก่ียวกับสัญญำติดตั้งและพฒันำโปรแกรม

ระบบงำน โดยมีภำระผูกพันคงเหลือท่ีจะต้องจ่ำยตำมสัญญำ จ ำนวนเงิน 2.32 ล้ำนบำท (รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม)  

 
 28.3 ภำระค ้ำประกนั 

   ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 บริษทัมีหนงัสือค ้ำประกนักำรท ำสัญญำเช่ำ และซองประกวดรำคำ
เป็นจ ำนวนเงิน 108.99 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  

 
 28.4 ภำระผกูพนัสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap Transaction Agreement) 

   บริษัทมีรำยละเอียดของสัญญำแลกเปล่ียนอัตรำดอกเบ้ียท่ียงัคงมีผลบังคับ ณ วนัท่ี 16 
กนัยำยน 2563 ดงัน้ี 

 
จ ำนวนเงินตน้ 

 อตัรำดอกเบ้ียรับตำมสัญญำ
แลกเปล่ียน (ร้อยละ) 

 อตัรำดอกเบ้ียจ่ำยตำมสัญญำ
แลกเปล่ียน (ร้อยละ) 

  
วนัส้ินสุดสัญญำ 

92.02 ลำ้นบำท  THBFIX 6M + 1.65  FIXED 2.45  มีนำคม 2567 
80.00 ลำ้นบำท  THBFIX 6M + 1.65  FIXED 2.45  กนัยำยน 2567 
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29. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
  ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอสอดคล้องกับรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษัทท่ีผูมี้อ  ำนำจ

ตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนขอ้มูลอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำร
จดัสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

  บริษทัและบริษทัย่อยมีส่วนงำน 2 ส่วนงำนหลกั คือ (1) ธุรกิจให้เช่ำรถยนต์และ (2) ธุรกิจจ ำหน่ำย
รถยนตมื์อสอง ซ่ึงด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนภูมิศำสตร์หลกัในประเทศไทย 

   ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนของบริษทัและบริษทัย่อยส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 ธุรกิจให้เช่ำรถยนต์  ธุรกิจจ ำหน่ำยรถยนตม์ือสอง  รวม 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
รำยได ้            
รำยไดจ้ำกค่ำเช่ำรถยนต์ 322,856  322,609  -  -  322,856  322,609 
รำยไดจ้ำกกำรขำยรถยนต์ 170,046  98,283  34,984  37,872  205,030  136,155 
รวม 492,902  420,892  34,984  37,872  527,886  458,764 

ตน้ทุน            
ตน้ทุนกำรให้เช่ำรถยนต์ 286,415  271,280  -  -  286,415  271,280 
ตน้ทุนกำรขำยรถยนต์ 116,573  59,392  33,208  34,136  149,781  93,528 
รวม 402,988  330,672  33,208  34,136  436,196  364,808 

ก ำไรขั้นตน้ 89,914  90,220  1,776  3,736  91,690  93,956 

 

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 ธุรกิจให้เช่ำรถยนต์  ธุรกิจจ ำหน่ำยรถยนตม์ือสอง  รวม 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
รำยได ้            
รำยไดจ้ำกค่ำเช่ำรถยนต์ 972,828  942,332  -  -  972,828  942,332 
รำยไดจ้ำกกำรขำยรถยนต์ 513,213  353,880  108,457  143,647  621,670  497,527 
รวม 1,486,041  1,296,212  108,457  143,647  1,594,498  1,439,859 

ตน้ทุน            
ตน้ทุนกำรให้เช่ำรถยนต์ 856,270  796,134  -  -  856,270  796,134 
ตน้ทุนกำรขำยรถยนต์ 350,198  219,423  100,919  128,181  451,117  347,604 
รวม 1,206,468  1,015,557  100,919  128,181  1,307,387  1,143,738 

ก ำไรขั้นตน้ 279,573  280,655  7,538  15,466  287,111  296,121 
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 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 ธุรกิจให้เช่ำรถยนต์  ธุรกิจจ ำหน่ำยรถยนตม์ือสอง  รวม 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
            
รวมสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน            
สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือให้เช่ำ  4,164,364  4,285,276  -  -  4,164,364  4,285,276 
สินทรัพยถ์ำวรอ่ืน  3,779  10,175  170,377  176,913  174,156  187,088 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 15,949  -  75,953  -  91,902  - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  11,103  5,736  1,266  1,075  12,369  6,811 
สินทรัพยอ่ื์น 858,656  896,530  6,924  116,990  865,580  1,013,520 
  รวม 5,053,851  5,197,717  254,520  294,978  5,308,371  5,492,695 

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

  บริษทัและบริษทัย่อย ไม่มีลูกคำ้รำยใดท่ีเป็นลูกคำ้รำยใหญ่ (หมำยถึงมีรำยไดไ้ม่เท่ำกบัหรือมำกกว่ำ
ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกิจกำร) 

 
30.  การวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

  บริษทัและบริษทัย ่อยใชว้ิธีรำคำตลำดในกำรวดัมูลค่ำย ุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที่
ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได ้บริษทัและ
บริษทัย่อยจะใชวิ้ธีรำคำทุนหรือวิธีรำยไดใ้นกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่ำวแทน 
ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 
  ระดบัท่ี 1 ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์

หรือหน้ีสินอย่ำงเดียวกนั 
  ระดบัท่ี 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยู่ในระดบั 1 ที่สำมำรถสังเกตได ้ 

โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลรำคำตลำด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค ำนวณมำจำกรำคำตลำด) 
ส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น  

  ระดบัท่ี 3 ใชข้อ้มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกบักระแสเงินในอนำคตที่กิจกำร
ประมำณขึ้น  
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2563 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม 

แยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  
 บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
สินทรัพย์ทีว่ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม        

เงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทเผ่ือขำย        
- หน่วยลงทุน -  2,600.74  -  2,600.74 

หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม        
หน้ีสินทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น        

- หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ -  920,156.24  -  920,156.24 
 
 ในระหว่ำงงวดปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ ำหรับกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบั 2 
  มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ค ำนวณโดยใชมู้ลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยท่ีประกำศโดยผูจ้ดักำรกองทุน  
มูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ค  ำนวณโดยใชมู้ลค่ำท่ีประกำศโดยสถำบนักำรเงิน 

 
31.  การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ปัจจุบนัได้ขยำยวง
กวำ้งขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง ส่งผลท ำให้เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรม
โดยรวม สถำนกำรณ์ดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัย่อย กำรรับรู้และกำร
วดัมูลค่ำของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรจะติดตำมควำมคืบหน้ำของ
สถำนกำรณ์ดงักล่ำว และท ำกำรประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำร
หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นอยำ่งต่อเน่ือง  

 
32.  การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกำยน 2563 


