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1. เรื่ องทั่วไป
ก) ภูมิลำเนำและสถำนะทำงกฎหมำยของบริ ษทั
บริ ษ ัท ได้จ ดทะเบี ย นจัด ตั้ง เป็ นบริ ษ ัท จ ำกัด ตำมประมวลกฎหมำยแพ่ ง และพำณิ ช ย์กับ
กระทรวงพำณิ ชย์เมื่ อวันที่ 29 มกรำคม 2535 และบริ ษ ัทได้แปรสภำพเป็ นบริ ษ ัทมหำชนจ ำกัด
โดยจดทะเบียนกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเมื่อวันที่ 19 สิ งหำคม 2547
บริ ษทั มีที่อยูต่ ำมที่ได้จดทะเบียนไว้ดงั นี้
สำนักงำนใหญ่ : ตั้งอยู่ เลขที่ 455/1 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม
กรุ งเทพมหำนคร 10120 ประเทศไทย
สำนักงำนสำขำ : ตั้งอยู่เลขที่ 288/9 ถนนอโศก-ดิ นแดง แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง
กรุ งเทพมหำนคร 10400 ประเทศไทย
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 10 สิ งหำคม 2563 มีมติ
ให้ปิดดำเนิ นกำรสำขำอโศกด้วยเหตุผลจำกต้นทุนดำเนิ นงำนที่สูง และมีกิจกรรมทำงธุ รกิจที่ไม่
คุม้ ค่ำในเชิงกำรดำเนิ นธุ รกิจ มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยำยน 2563 เป็ นต้นไป และบริ ษทั ได้จดทะเบียน
เลิกสำขำกับกระทรวงพำณิชย์ แล้วเมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2563
ข)

ลักษณะธุรกิจ
บริ ษทั ประกอบธุรกิจให้เช่ำรถยนต์ และจำหน่ำยรถยนต์ที่ใช้งำนแล้วรวมถึงกำรให้บริ กำรที่
เกี่ยวข้องกับรถยนต์ดงั กล่ำวทั้งสองประเภท

2. หลักเกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาล
2.1 หลักเกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำล
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ ได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง กำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงกำล และตำมข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ไทย ซึ่งได้กำหนดเพื่อเป็ นกำรให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินประจำปี ที่นำเสนอครั้งล่ำสุ ด
โดยเน้นกำรให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมที่เป็ นปั จจุบนั เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพื่อ
ไม่ให้ขอ้ มูลที่นำเสนอซ้ ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รำยงำนไปแล้ว งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ ควรอ่ำนควบคู่
กับงบกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินระหว่ำ งกำลนี้ ไ ด้จ ดั ทำขึ้ นโดยใช้เ กณฑ์ร ำคำทุนเดิม เว้น แต่จ ะได้เ ปิ ดเผยเป็ น
อย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
งบกำรเงิน ระหว่ำ งกำลฉบับ ภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิน ฉบับ ที่บ ริ ษ ทั ใช้เ ป็ น ทำงกำรตำม
กฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยดังกล่ำว

- 14 บริษัท กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่อ)
วันที่ 30 กันยายน 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

2.2 หลักเกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำลรวม
2.2.1 งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมนี้ได้รวมบัญชีต่ำงๆ ของบริ ษทั กรุ งไทยคำร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด
(มหำชน) และบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั กรุ งไทยคำร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหำชน) ถือหุ ้นตั้งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2548 ดังต่อไปนี้
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทย ออโตโมบิล จำกัด

ประเภทธุรกิจ
ซื้อ ขำย แลกเปลี่ยนรถยนต์และอุปกรณ์
รถยนต์ท้งั เก่ำ - ใหม่, รับซ่อมรถยนต์

อัตรำร้อยละของกำรถือหุ้น
100

2.2.2 บริ ษทั บันทึกบัญชีโดยวิธีซ้ือ สำหรับกำรซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
2.2.3 รำยกำรบัญชีระหว่ำงกันของบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยที่มีสำระสำคัญได้ถูกหักออกจำกงบกำรเงิน
รวมแล้ว
2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบนั
ในระหว่ำงงวด บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ ง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงิน
ที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเที ยมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิบำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีและ
กำรให้แนวปฏิบตั ิทำงบัญชีกับผูใ้ ช้มำตรฐำน ยกเว้น มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่
ดังต่อไปนี้ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญซึ่งสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วย มำตรฐำนและกำร
ตีควำมมำตรฐำน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7 กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9 เครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32 กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16 กำรป้องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19 กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภท
และกำรวัดมูลค่ำเครื่ องมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อรำคำทุนตัดจำหน่ำยโดยพิจำรณำจำก
ประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุ รกิจของกิจกำร
(Business Model) หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำรคำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิด
ของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง รวมถึง
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน และเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทำให้มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และแนว
ปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับที่ 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญ ชี ฉบับที่ 17 เรื่ อ ง
สัญญำเช่ำ และกำรตีควำมมำตรฐำนบัญชี ที่เกี่ยวข้อง มำตรฐำนฉบับนี้ ได้กำหนดหลักกำรของกำร
รับรู ้รำยกำร กำรวัดมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำ และกำหนดให้ผเู ้ ช่ำ
รับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินสำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้น
แต่สินทรัพย์อำ้ งอิงนั้นมีมูลค่ำต่ำ
กำรบัญชีสำหรับผูใ้ ห้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่
17 ผูใ้ ห้เช่ำยังคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนหรื อสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้
หลักกำรเช่นเดียวกันกับมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน และ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับที่ 16 มำใช้เป็ นครั้ งแรก โดยรั บรู ้ ผลกระทบสะสมโดยกำร
ปรั บปรุ งกับก ำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 (Modified Retrospective Approach) และไม่ ปรั บ
ย้อนหลังงบกำรเงิ นปี ก่ อนที่ แสดงเปรี ย บเที ย บ ผลสะสมของกำรเปลี่ ยนแปลงนโยบำยกำรบัญ ชี
จำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำถื อปฏิ บัติ ได้แสดงไว้ในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินระหว่ำงกำลข้อ 4
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่ อนปรนชั่วคราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี เพื่อ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภำวิชำชี พบัญชี ได้ประกำศใช้แนวปฏิ บตั ิ ทำงกำรบัญชี เรื่ อง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำว
สำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติด
เชื้ อไวรั ส โคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่ อลดผลกระทบในบำงเรื่ องจำกกำร
ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบับ และเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในวิธีปฏิบตั ิทำง
บัญชีในช่วงเวลำที่ยงั มีควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
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แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี ดังกล่ำวได้ประกำศลงในรำชกิจจำนุ เบกษำเมื่ อวันที่ 22 เมษำยน
2563 และมีผลบังคับใช้สำหรับกำรจัดทำงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้ นสุ ดภำยในช่วงเวลำ
ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2563
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเลือกใช้มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำวสำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชี
ดังต่อไปนี้
- เลือกที่จะไม่ตอ้ งนำข้อมูลที่มีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information)
มำใช้วดั มูลค่ำของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในกรณี ที่ใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยใน
กำรวัดมูลค่ำของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
- เลือกที่จะไม่นำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็ นข้อบ่งชี้ ของกำรด้อยค่ำ ตำมมำตรฐำน
กำรบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่ อง กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
- เลื อ กที่ จ ะไม่ น ำข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกับ สถำนกำรณ์ COVID-19 ที่ มี ค วำมไม่ แ น่ น อนซึ่ ง อำจ
กระทบต่ อกำรประมำณกำรก ำไรทำงภำษี ที่ จะเกิ ดขึ้ นในอนำคต มำเป็ นข้อมู ล ในกำร
ประมำณกำรควำมเพียงพอของกำไรทำงภำษีที่จะเกิดขึ้นในอนำคต เพื่อที่จะใช้ประโยชน์
จำกสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
- เลือกที่จะไม่นำกำรลดค่ำเช่ำตำมสัญญำจำกผูใ้ ห้เช่ำ (ถ้ำมี) มำถือเป็ นกำรเปลี่ยนแปลง
สัญญำเช่ำ โดยทยอยปรับลดหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำที่ครบกำหนดแต่ละงวดตำมสัดส่ วนที่
ได้ส่วนลด พร้อมทั้งกลับรำยกำรค่ำเสื่ อมรำคำจำกสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้และดอกเบี้ยจำก
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำที่ยงั คงรับรู ้ในแต่ละงวดตำมสัดส่ วนของค่ำเช่ำที่ลดลง และบันทึก
ผลต่ำงที่เกิดขึ้นในกำไรหรื อขำดทุน
3. นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ จดั ทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชี และวิธีกำรคำนวณเช่นเดียวกับที่ใ ช้ใน
งบกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ยกเว้นกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีที่กล่ำวต่อไปนี้
3.1 สิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมื อทำงกำรเงิ นนี้ ให้ข ้อกำหนดเกี่ ยวกับ นิ ย ำม
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้ สินทำงกำรเงินตลอดจนกำรรับรู ้ กำรวัดมูลค่ำ กำรด้อยค่ำและกำรตัด
รำยกำร รวมถึงหลักกำรบัญชีของอนุพนั ธ์และกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง โดยผลกระทบจำกกำรถือ
ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน มีดงั นี้
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(1)

กำรจัดประเภทรำยกำรและวัดมูลค่ำ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทตรำสำรหนี้ วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุ น
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อรำคำทุนตัดจำหน่ ำย กำรจัด ประเภทดังกล่ำวจะ
ขึ้นอยู่กบั โมเดลธุ รกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในกำรจัดกำรสิ นทรัพย์ และลักษณะของกระแสเงิน
สดตำมสัญญำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินนั้น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุนวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน
หรื อผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หนี้สินทำงกำรเงินจัดประเภทรำยกำรและวัดมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำย
(2) กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นที่
วัดมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ ำย โดยไม่จำเป็ นต้องรอให้เหตุกำรณ์ที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิ ต
เกิดขึ้นก่อน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยพิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงในควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตของสิ น ทรัพย์
ทำงกำรเงินเป็ นระดับ และกำหนดวิธีกำรวัดค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตและกำรคำนวณดอกเบี้ยที่
แท้จริ งที่แตกต่ำงกันในแต่ละระดับ โดยมีขอ้ ยกเว้นสำหรับลูกหนี้ กำรค้ำที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับ
กำรจัดหำเงินที่มีนยั สำคัญ ซึ่งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุน
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุ
(3) กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยพิจำรณำกรณี ที่เข้ำเงื่อนไขของกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง ดังนี้
หำกเป็ นกำรป้ องกันควำมเสี่ ย งในมูล ค่ำยุติธ รรม กำรเปลี่ ย นแปลงในมูล ค่ำยุติธ รรมของ
เครื่ องมื อป้ องกันควำมเสี่ ย งจะรั บรู ้ ใ นก ำไรหรื อขำดทุ น เช่ นเดี ย วกับกำรเปลี่ ย นแปลงในมูล ค่ำ
ยุติธรรมเฉพำะส่วนของควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องของรำยกำรที่ถูกป้องกันควำมเสี่ ยง
หำกเป็ นกำรป้ องกันควำมเสี่ ย งในกระแสเงิ นสด กำรเปลี่ ย นแปลงในมูล ค่ำยุติธ รรมของ
เครื่ อ งมื อ ป้ อ งกัน ควำมเสี่ ย งส่ ว นที่ มี ประสิ ทธิ ผลจะรั บรู ้ ใ นก ำไรขำดทุ น เบ็ด เสร็ จ อื่ น ส่ ว นกำร
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือป้องกันควำมเสี่ ยงส่วนที่ไม่มีประสิ ทธิผลจะรับรู ้ในกำไร
หรื อขำดทุน
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3.2 สัญญำเช่ำ
ณ วันเริ่ มต้นสัญญำ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะประเมินว่ำสัญญำเป็ นสัญญำเช่ำหรื อประกอบด้วย
สัญญำเช่ำหรื อไม่ โดยสัญญำจะเป็ นสัญญำเช่ำหรื อประกอบด้วยสัญญำเช่ำ ถ้ำสัญญำนั้นเป็ นกำรให้
สิ ทธิในกำรควบคุมกำรใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลำหนึ่งเพื่อกำรแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้ - ผูเ้ ช่ำ
สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้รับรู ้ ณ วันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล โดยแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลังหักค่ำ
เสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) และปรับปรุ งด้วยกำรวัดมูลค่ำของหนี้ สินตำมสัญญำ
เช่ำใหม่ (ถ้ำมี) รำคำทุนดังกล่ำวประกอบด้วย จำนวนเงินของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวัดมูลค่ำ
เริ่ มแรก ต้นทุนทำงตรงที่เกิดขึ้น และกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำใดๆที่จ่ำยชำระ ณ วันที่สัญญำเช่ำ
เริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญำเริ่ มมีผลหักสิ่ งจูงใจตำมสัญญำเช่ำที่ได้รับ
รำคำทุนของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้รวมถึงประมำณกำรต้นทุนที่ จะเกิดขึ้นสำหรับผูเ้ ช่ำในกำร
รื้ อและขนย้ำยสิ นทรัพย์อำ้ งอิง กำรบูรณะสถำนที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์อำ้ งอิงหรื อกำรบูรณะสิ นทรัพย์
อ้ำงอิงให้อยูใ่ นสภำพตำมที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญำเช่ำ
ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้คำนวณจำกรำคำทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธี เส้นตรงตำม
อำยุของสัญญำเช่ำ หรื ออำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้แต่ละประเภท
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำรับรู ้ดว้ ยมูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่
สัญญำเช่ ำเริ่ มมี ผลโดยคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ ย ตำมนัยของสัญญำเช่ ำหรื ออัตรำดอกเบี้ ยเงิ นกู้ยืม
ส่ วนเพิ่ม หลังจำกวันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล มูลค่ำตำมบัญชี ของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มขึ้นโดย
สะท้อนดอกเบี้ยจำกหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำและลดลงโดยสะท้อนกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำที่จ่ำย
ช ำระแล้ว นอกจำกนี้ มู ล ค่ ำ ตำมบัญ ชี ข องหนี้ สิ น ตำมสั ญ ญำเช่ ำ จะถู ก วัด มู ล ค่ ำ ใหม่ เ มื่ อ มี ก ำร
เปลี่ยนแปลงหรื อประเมินสัญญำเช่ำใหม่
สัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำซึ่งสิ นทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ
สำหรับสัญญำเช่ำที่มีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรื อน้อยกว่ำนับจำกวันที่สัญญำเช่ำมีผล และไม่
มีสิทธิกำรเลือกซื้อ และสัญญำเช่ำซึ่งสิ นทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ จำนวนเงินที่จ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำ
ดังกล่ำวจะรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำไรหรื อขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
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4. ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ
ตำมที่ ก ล่ ำ วในหมำยเหตุ ป ระกอบงบกำรเงิ น ระหว่ำ งกำลข้อ 2.3 บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่ อ ยได้น ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่
16 มำถื อ ปฏิ บ ัติ ใ นระหว่ ำ งงวดปั จ จุ บัน โดยบริ ษัท และบริ ษัท ย่ อ ยได้เ ลื อ กปรั บ ผลสะสมจำกกำร
เปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีโดยปรับปรุ งกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลัง
งบกำรเงินงวดก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
จำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี เนื่ องจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว
ข้ำงต้นมำถือปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นี้
ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขำย
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้
สิทธิกำรเช่ำ
รวมสินทรัพย์
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
รวมหนี้สิน
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
ผลกำไรจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุน ในหลักทรัพย์
เผื่อขำย
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น

บำท
งบกำรเงินรวม
ผลกระทบจำก
ผลกระทบ
มำตรฐำนกำรรำยงำน
มำตรฐำนกำร
ทำงกำรเงิน กลุ่ม
รำยงำนทำง
เครื่ องมือทำงกำรเงิน กำรเงิน ฉบับที่ 16

ณ วันที่ 1
มกรำคม 2563

59,087,104.00
167,788,006.73
10,657,946.15
5,530,700,370.43

(59,087,104.00)
(2,378,382.19)
59,087,104.00
(2,378,382.19)

104,848,219.40
(10,657,946.15)
94,190,273.25

165,409,624.54
59,087,104.00
104,848,219.40
5,622,512,261.49

48,685,489.69
2,928,507.87
3,475,324,804.54
1,612,899,691.29

(2,352,877.79)

11,791,939.27
82,398,333.98
94,190,273.25
-

60,477,428.96
85,326,841.85
3,569,515,077.79
1,610,546,813.50

25,504.40
2,055,375,565.89

(25,504.40)
(2,378,382.19)

-

2,052,997,183.70
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ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขำย
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้
สิทธิกำรเช่ำ
รวมสินทรัพย์
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนดชำระภำย
ในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
รวมหนี้สิน
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
ผลกำไรจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขำย
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ผลกระทบจำก
ผลกระทบจำก
มำตรฐำนกำรรำยงำน มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน กลุ่ม
ทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16
เครื่ องมือทำงกำรเงิน

ณ วันที่ 1
มกรำคม 2563

59,081,116.89
155,405,746.45
5,617,518.69
5,310,346,602.98

(59,081,116.89)
(1,459,313.31)
59,081,116.89
(1,459,313.31)

18,316,260.49
(5,617,518.69)
12,698,741.80

153,946,433.14
59,081,116.89
18,316,260.49
5,321,586,031.47

48,685,489.69
2,928,507.87
3,489,169,142.55
1,378,701,701.26

(1,433,924.34)

1,246,500.21
11,452,241.59
12,698,741.80
-

49,931,989.90
14,380,749.46
3,501,867,884.35
1,377,267,776.92

25,388.97
1,821,177,460.43

(25,388.97)
(1,459,313.31)

-

1,819,718,147.12

4.1 เครื่ องมือทำงกำรเงิน
ผลกระทบที่มีต่อกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 มีดงั ต่อไปนี้
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
กำรเพิ่มขึ้นจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ตรำสำรหนี้ - มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุน
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 หลังจำกนำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 มำถือปฏิบตั ิ

บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
1,612,899,691.29
1,378,701,701.26
(2,378,382.19)
(1,459,313.31)
25,504.40
25,388.97
1,610,546,813.50

1,377,267,776.92
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กำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำ
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 กำรจัดประเภทและวัดมูลค่ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินตำมที่กำหนดใน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 และมูลค่ำตำมหลักกำรบัญชีเดิม แสดงได้ดงั นี้

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
รวมสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
รวมสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรหรื อ
ขำดทุน
59,087,104.00
59,087,104.00

บำท
งบกำรเงินรวม
รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย

86,370,717.12
167,788,006.73
254,158,723.85

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ำยุติธรรม
รำคำทุน
ผ่ำนกำไรหรื อ
ตัดจำหน่ำย
ขำดทุน
59,081,116.89
59,081,116.89

85,935,707.10
155,405,746.45
241,341,453.55

รวม

86,370,717.12
59,087,104.00
167,788,006.73
313,245,827.85

รวม

85,935,707.10
59,081,116.89
155,405,746.45
300,422,570.44

4.2 สัญญำเช่ำ
กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิครั้งแรก บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
รับรู ้หนี้สินตำมสัญญำเช่ำสำหรับสัญญำเช่ำที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนด้วยมูลค่ำปั จจุบนั
ของเงิ นจ่ ำยช ำระตำมสั ญญำเช่ ำที่ เหลื ออยู่ โดยคิ ดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ ยเงิ นกู้ยืมส่ วนเพิ่ ม ณ วันที่
1 มกรำคม 2563 และสำหรับสัญญำเช่ำที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
รั บรู ้ มู ลค่ ำตำมบัญชี ของสิ นทรั พย์และหนี้ สิ นตำมสั ญญำเช่ ำด้วยมู ลค่ ำตำมบัญชี เดิ มก่ อนวันที่ น ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิครั้งแรก
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บำท
งบกำรเงินรวม
ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำนที่เปิ ดเผย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
บวก สิ ทธิที่จะซื้อหรื อขยำยระยะเวลำที่ค่อนข้ำงแน่ที่จะมีกำรใช้สิทธิ
หัก ดอกเบี้ยจ่ำยรอตัดบัญชี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มขึ้นจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิ
หนี้สินสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ประกอบด้วย
หนี้สินสัญญำเช่ำหมุนเวียน
หนี้สินสัญญำเช่ำไม่หมุนเวียน

97,854,164.00
19,336,950.00
117,191,114.00
(23,000,840.75)

งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร
8,616,800.00
6,371,700.00
14,988,500.00
(2,289,758.20)

94,190,273.25
51,613,997.56
145,804,270.81

12,698,741.80
51,613,997.56
64,312,739.36

60,477,428.96
85,326,841.85
145,804,270.81

49,931,989.90
14,380,749.46
64,312,739.36

สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้แบ่งตำมประเภทสิ นทรัพย์ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563ได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
ที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน
รวมสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้

94,190,273.25
94,190,273.25

บำท
งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร
12,698,741.80
12,698,741.80

5. รายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
รำยละเอียดควำมสัมพันธ์ที่บริ ษทั มีกบั บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
ลักษณะธุรกิจ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทย ออโตโมบิล จำกัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ธนภัทร พรอพเพอร์ต้ ี จำกัด
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั โตโยต้ำ กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด
บริ ษทั มิตซู อิมเพรสชัน่ จำกัด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
นำงวิภำพร จันทรเสรี กุล

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ซื้อ ขำยแลกเปลี่ยนรถยนต์และอุปกรณ์
รถยนต์ท้ งั เก่ำ-ใหม่ และรับซ่อมรถยนต์

บริ ษทั ถือหุ้นเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100

ให้เช่ำอำคำรสำนักงำน
ขำยรถยนต์และศูนย์บริ กำรซ่อม
ขำยรถยนต์และศูนย์บริ กำรซ่อม
ขำยรถยนต์นำเข้ำ
ขำยรถยนต์และศูนย์บริ กำรซ่อม

ผูถ้ ือหุ้น / กรรมกำรกลุม่ เดียวกับบริ ษทั
ผูถ้ ือหุ้น / กรรมกำรกลุม่ เดียวกับบริ ษทั
ผูถ้ ือหุ้น / กรรมกำรกลุม่ เดียวกับบริ ษทั
ผูถ้ ือหุ้น / กรรมกำรกลุม่ เดียวกับบริ ษทั
ผูถ้ ือหุ้น / กรรมกำรกลุม่ เดียวกับบริ ษทั
ผูถ้ ือหุ้น / มำรดำของกรรมกำร
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ในระหว่ำงงวด บริ ษทั มีรำยกำรธุรกิจที่สำคัญกับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยสำมำรถ
สรุ ปได้ดงั นี้
บำท

นโยบำยรำคำ
รายการในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกำรเงินรวม
บริ ษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
รำยได้ :
รำยได้จำกกำรขำย
บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด รำคำตลำดหลังหักส่วนลดพิเศษ
รำยได้ส่งเสริ มกำรขำย
บริ ษทั โตโยต้ำ กรุ งไทย จำกัด
อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกัน
รำยได้ค่ำเช่ำโชว์รูม
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกันโดย
พื้นที่ประมำณ 350 ตรม.
คิดค่ำเช่ำ 83,000 บำทต่อเดือน
รำยได้บริ หำรจัดกำรศูนย์บริ กำร
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกัน
รำยได้ค่ำเช่ำพื้นที่
บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด คิดค่ำเช่ำ 86,290 บำทต่อเดือน
ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
อัตรำร้อยละ 3.15 ต่อปี
ค่ำใช้จ่ำย :
ค่ำซ่อมแซม
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
รำคำตลำด
บริ ษทั โตโยต้ำ กรุ งไทย จำกัด
รำคำตลำด
บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด รำคำตลำด
บริ ษทั มิตซู อิมเพรสชัน่ จำกัด
รำคำตลำด
ค่ำนำยหน้ำ
บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด ตำมอัตรำที่ตกลงร่ วมกัน
ซื้อสิ นทรัพย์ :
รถยนต์ทมี่ ีไว้เพือ่ ให้เช่ำ
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
รำคำตลำดหลังหักส่วนลดพิเศษ
จำกกำรซื้อ
บริ ษทั โตโยต้ำ กรุ งไทย จำกัด
รำคำตลำดหลังหักส่วนลดพิเศษ
จำกกำรซื้อ
บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด รำคำตลำดสำหรับลูกค้ำชั้นดี
บริ ษทั มิตซู อิมเพรสชัน่ จำกัด
รำคำตลำดหลังหักส่วนลดพิเศษ
จำกกำรซื้อ

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2563
2562

สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2563
2562

2,645,000.00

-

4,718,429.91

-

-

-

4,040,000.00

-

249,000.00

249,000.00

747,000.00

747,000.00

1,345,585.50

1,293,921.50

3,777,341.00

3,895,942.50

258,870.00

258,870.00

776,610.00

776,610.00

-

-

-

210,575.34

247,016.45
1,255,855.76
49,982.32
41,074.00
1,593,928.53

317,518.90
1,992,810.20
164,073.00
2,474,402.10

676,386.44
5,264,458.42
129,569.62
97,608.55
6,168,023.03

1,324,400.11
7,463,631.77
569,877.00
9,357,908.88

504,672.90

210,280.37

1,065,420.56

406,542.05

-

3,628,357.01

1,367,385.98

4,458,790.65

160,115,924.77
12,345,794.39

240,026,745.78
30,930,841.12

430,331,061.68
45,578,504.67

716,273,615.88
64,386,915.89

746,952.34
173,208,671.50

274,585,943.91

9,475,383.18
486,752,335.51 785,119,322.42

- 24 บริษัท กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่อ)
วันที่ 30 กันยายน 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

บำท

นโยบำยรำคำ

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุด

สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยำยน

วันที่ 30 กันยำยน

2563

2562

2563

2562

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยจ่ำย
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

อัตรำร้อยละ 3.22 ต่อปี

-

811,616.44

1,632,054.79

2,408,383.56

อัตรำร้อยละ 2.50-3.10 ต่อปี

-

-

-

141,005.48

บริ ษทั ย่อย
รำยได้ :
ดอกเบี้ยรับ
ค่ำใช้จ่ำย :
ค่ำนำยหน้ำ

อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกัน

4,457,943.93

2,467,289.73

12,813,084.11

9,350,467.13

ค่ำส่งเสริ มกำรขำย

อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกัน

3,724,000.00

1,980,000.00

10,474,000.00

8,876,000.00

อัตรำร้อยละ 2.60 ต่อปี

228,743.17

12,210.52

257,868.85

12,210.52

1,955,700.93

-

1,955,700.93

364,485.98

-

-

4,040,000.00

-

249,000.00

249,000.00

747,000.00

747,000.00

อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกัน

1,345,585.50

1,293,921.50

3,777,341.00

3,895,942.50

อัตรำร้อยละ 3.15 ต่อปี

-

-

-

210,575.34

ดอกเบี้ยจ่ำย
ซื้อสิ นทรัพย์ :
รถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ

รำคำตลำดสำหรับลูกค้ำชั้นดี

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้ :
รำยได้ส่งเสริ มกำรขำย
บริ ษทั โตโยต้ำ กรุ งไทย จำกัด

อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกัน

รำยได้ค่ำเช่ำโชว์รูม
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด

อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกันโดย
พื้นที่ประมำณ 350 ตรม.
คิดค่ำเช่ำ 83,000 บำทต่อเดือน

รำยได้บริ หำรจัดกำรศูนย์บริ กำร
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
ค่ำใช้จ่ำย :
ค่ำซ่อมแซม
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด

รำคำตลำด

247,016.45

317,518.90

676,386.44

1,324,400.11

บริ ษทั โตโยต้ำ กรุ งไทย จำกัด

รำคำตลำด

1,200,914.31

1,669,070.17

4,473,154.13

6,274,590.68

บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด รำคำตลำด

49,982.32

164,073.00

129,569.62

569,877.00

บริ ษทั มิตซู อิมเพรสชัน่ จำกัด

41,074.00

-

97,608.55

-

รำคำตลำด

1,538,987.08

2,150,662.07

5,376,718.74

8,168,867.79

504,672.90

210,280.37

1,065,420.56

406,542.05

ค่ำนำยหน้ำ
บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด ตำมอัตรำที่ตกลงร่ วมกัน

- 25 บริษัท กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่อ)
วันที่ 30 กันยายน 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

บำท
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยำยน
2563
2562

นโยบำยรำคำ
ซื้อสิ นทรัพย์ :
รถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด รำคำตลำดหลังหักส่วนลดพิเศษจำกกำรซื้อ
บริ ษทั โตโยต้ำ กรุ งไทย จำกัด
รำคำตลำดหลังหักส่วนลดพิเศษจำกกำรซื้อ
บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ ต จำกัด รำคำตลำดสำหรับลูกค้ำชั้นดี
บริ ษทั มิตซู อิมเพรสชัน่ จำกัด
รำคำตลำดหลังหักส่วนลดพิเศษจำกกำรซื้อ

160,115,924.77

12,345,794.39

746,952.34
173,208,671.50

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยจ่ำย

3,628,357.01
240,026,745.78
30,930,841.12
274,585,943.91

-

อัตรำร้อยละ 3.22 ต่อปี

สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยำยน
2563
2562

811,616.44

1,367,385.98

486,752,335.51

4,458,790.65
716,273,615.88
64,386,915.89
785,119,322.42

1,632,054.79

2,408,383.56

430,331,061.68

45,578,504.67
9,475,383.18

บำท
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2563
ธันวำคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
บริ ษทั ย่อย
ลูกหนี้ - เงินจอง
เจ้ำหนี้บริ ษทั ย่อย
ค่ำธรรมเนียมอื่นค้ำงจ่ำย
ค่ำนำยหน้ำค้ำงจ่ำย
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
ยอดคงเหลือยกมำ
เงินกูย้ ืมเพิ่ม
เงินกูย้ ืมจ่ำยคืน
ยอดคงเหลือยกไป
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั โตโยต้ำ กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั ธนภัทร พรอพเพอร์ต้ ี จำกัด
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2563
ธันวำคม 2562

-

-

1,718,548.00
26,303,936.67
1,826.66
5,014,000.00

-

-

35,000,000.00
35,000,000.00
76,416.82

990,515.59

938,513.06

990,515.59

938,513.06

-

7,561,830.06
7,561,830.06

-

7,561,830.06
439,469.90
3,366,004.01
11,367,303.97

808,444.00
20,134,077.29
4,188.74
5,230,000.00
-

- 26 บริษัท กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่อ)
วันที่ 30 กันยายน 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

บำท
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2563
ธันวำคม 2562
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั โตโยต้ำ กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั ธนภัทร พรอพเพอร์ต้ ี จำกัด
รวม
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั โตโยต้ำ กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด
บริ ษทั มิตซู อิมเพรสชัน่ จำกัด
รวม
เจ้ำหนี้ค่ำซื้อสิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ
บริ ษทั โตโยต้ำ กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด
รวม
ค่ำนำยหน้ำค้ำงจ่ำย
บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกู้
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2563
ธันวำคม 2562

7,671,715.21
446,724.42
3,420,244.13
11,538,683.76

-

7,671,715.21
7,671,715.21

-

4,457,943.93
136,624.00
49,982.32
4,644,550.25

86,066.21
1,263,836.38
148,222.84
1,498,125.43

183,659.81
4,474,303.10
96,057.78
49,982.32
4,804,003.01

86,066.21
1,263,836.38
125,658.67
1,475,561.26

61,445,093.50
3,539,000.00
64,984,093.50

57,744,894.60
57,744,894.60

61,445,093.50
3,539,000.00
64,984,093.50

57,744,894.60
57,744,894.60

224,299.07

56,074.77

224,299.07

56,074.77

-

100,000,000.00
79,397.26

-

100,000,000.00
79,397.26

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรสำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563
และ 2562 มีดงั นี้

กรรมกำร
กรรมกำรบริ หำร
ผูบ้ ริ หำร
รวม

งบกำรเงินรวม (บำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุด
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยำยน
วันที่ 30 กันยำยน
2563
2562
2563
2562
370,139.10
352,514.16
1,171,158.85 1,149,155.74
2,364,060.50 2,231,586.49
7,048,217.09 6,631,273.44
2,928,879.35 2,759,368.11
8,693,814.45 8,317,547.07
5,663,078.95 5,343,468.76 16,913,190.39 16,097,976.25

- 27 บริษัท กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่อ)
วันที่ 30 กันยายน 2563

กรรมกำร
กรรมกำรบริ หำร
ผูบ้ ริ หำร
รวม

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร - บัญชีกระแสรำยวัน
เงินฝำกธนำคำร - บัญชีออมทรัพย์
รวม

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุด
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยำยน
วันที่ 30 กันยำยน
2563
2562
2563
2562
370,139.10
352,514.16
1,171,158.85 1,149,155.74
2,364,060.50 2,231,586.49
7,048,217.09 6,631,273.44
2,928,879.35 2,759,368.11
8,693,814.45 8,146,717.93
5,663,078.95 5,343,468.76 16,913,190.39 15,927,147.11

บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2563 ธันวำคม 2562 กันยำยน 2563 ธันวำคม 2562
234,826.02
288,515.34
65,699.09
111,569.31
2,705,383.93 5,645,031.20 2,705,383.93
5,645,031.20
81,255,580.50 80,437,170.58 81,055,261.91 80,179,106.59
84,195,790.45 86,370,717.12 83,826,344.93 85,935,707.10

บริ ษทั ได้ทำสัญญำโอนเงินอัตโนมัติจำกบัญชีออมทรัพย์เข้ำบัญชีกระแสรำยวันในกรณีเบิกเกินบัญชี
(มีเช็คขึ้นเงิน)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั มีเงินฝำกธนำคำร-บัญชี ออมทรัพย์
มีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 - 0.375 ต่อปี
7. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น แยกตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้

ลูกหนี้กำรค้ำ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
มำกกว่ำ 0 เดือน ถึง 3 เดือน
มำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2563
ธันวำคม 2562
97,962,050.77
8,983,945.93
1,688,844.72
1,530,202.23
2,810,617.44
112,975,661.09
(5,583,464.22)
107,392,196.87

บำท

111,640,627.38
12,466,489.42
2,495,695.04
1,569,823.82
1,345,224.00
129,517,859.66
(3,677,091.67)
125,840,767.99

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2563
ธันวำคม 2562
93,574,340.16
8,983,945.93
1,688,844.72
1,530,202.23
2,810,617.44
108,587,950.48
(5,568,530.48)
103,019,420.00

103,376,810.88
11,736,107.42
1,620,975.39
1,569,823.82
1,345,224.00
119,648,941.51
(3,677,091.67)
115,971,849.84

- 28 บริษัท กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่อ)
วันที่ 30 กันยายน 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

บำท

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รำยได้คำ้ งรับ
ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ
ลูกหนี้บริ ษทั ประกันภัย
อื่นๆ
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ ประกอบด้วย
ลูกหนี้จำกกำรเช่ำรถยนต์
ลูกหนี้จำกกำรขำยรถยนต์
รวม

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2563
ธันวำคม 2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2563
ธันวำคม 2562

8,036,628.43
24,111,696.59
3,019,882.09
4,065,525.02
39,233,732.13
146,625,929.00

9,684,856.04
23,464,726.68
3,067,084.14
5,730,571.88
41,947,238.74
167,788,006.73

7,898,963.79
23,573,727.34
3,019,882.09
3,016,095.77
37,508,668.99
140,528,088.99

9,486,241.63
23,302,990.49
3,067,084.14
3,577,580.35
39,433,896.61
155,405,746.45

78,601,696.14
28,790,500.73
107,392,196.87

94,542,099.08
31,298,668.91
125,840,767.99

78,601,696.14
24,417,723.86
103,019,420.00

94,542,099.08
21,429,750.76
115,971,849.84

8. สินค้าคงเหลือ
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

รถยนต์ (มือสอง)
อะไหล่รถยนต์
รวม

บำท
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2563
ธันวำคม 2562
140,499,859.16 233,357,717.69
1,319,517.21
1,662,559.05
141,819,376.37 235,020,276.74

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2563
ธันวำคม 2562
97,679,897.42 161,184,752.08
1,319,517.21
1,662,559.05
98,999,414.63 162,847,311.13

9. สิ นทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2563
ธันวำคม 2562
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
หน่วยลงทุน - กองทุนรวม
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น

2,600.74
2,600.74

59,087,104.00
59,087,104.00

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2563
ธันวำคม 2562
2,600.74
2,600.74

59,081,116.89
59,081,116.89

- 29 บริษัท กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่อ)
วันที่ 30 กันยายน 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

10. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคา้ ประกัน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั มีบญั ชีเงินฝำกประจำกับธนำคำรพำณิ ชย์
ในประเทศหนึ่งแห่ง 2 วงเงิน และบัญชีเงินฝำกประจำธนำคำรติดภำระค้ ำประกัน ดังนี้
วงเงินที่
1

วงเงิน
(ล้ำนบำท)
20

2

20
10
50

ค้ ำประกัน
- ออกหนังสื อค้ ำประกันเพื่อทำสัญญำเช่ำและซองประกวดรำคำและค้ ำประกัน
กำรใช้ไฟฟ้ำของบริ ษทั วงเงิน 100 ล้ำนบำท
- เงินกูย้ ืมระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญำใช้เงินวงเงิน 80 ล้ำนบำท (ดูหมำยเหตุ 18)
- เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรจำนวน 20 ล้ำนบำท (ดูหมำยเหตุ 18)

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562 เงินฝำกประจำธนำคำรมีดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ
0.30 - 0.95 ต่อปี
11. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
จำนวนหุ้น
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2563 ธันวำคม 2562
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทย ออโตโมบิล จำกัด

400,000

400,000

% ถือหุ้น
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2563 ธันวำคม 2562
100

100

บำท
มูลค่ำเงินลงทุน
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วิธีส่วนได้เสีย
วิธีรำคำทุน
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2563
ธันวำคม 2562
กันยำยน 2563 ธันวำคม 2562
283,800,665.61
283,800,665.61

283,010,405.46
283,010,405.46

48,812,300.00
48,812,300.00

48,812,300.00
48,812,300.00

12. สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้ เช่ า
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำสำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน
2563 สรุ ปได้ดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม/
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
6,403,429,572.46
ซื้อสิ นทรัพย์เพิ่มระหว่ำงงวด
805,779,466.91
โอนเข้ำ (โอนออก) ระหว่ำงงวด
(748,563,317.15)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
6,460,645,722.22

- 30 บริษัท กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่อ)
วันที่ 30 กันยายน 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

บำท
งบกำรเงินรวม/
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวด
(โอนเข้ำ)โอนออกระหว่ำงงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

(2,111,736,253.70)
(651,197,302.50)
466,652,036.33
(2,296,281,519.87)
4,291,693,318.76
4,164,364,202.35

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั มีรถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำอยู่ภำยใต้
สัญญำเช่ำ ดังนี้
จำนวน (คัน)
มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ (บำท)
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2563 ธันวำคม 2562 กันยำยน 2563 ธันวำคม 2562
รถยนต์
398
253 241,298,314.10 77,795,910.68
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ได้ทำหนังสื อมอบอำนำจโอนทะเบียน
รถยนต์ จำนวน 1,830 คัน และจำนวน 2,339 คัน ตำมลำดับ เป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกธนำคำร
พำณิชย์ในประเทศ 2 แห่ง (ดูหมำยเหตุ 20)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั มี จำนวนเงินขั้นต่ ำของรำยได้ค่ำเช่ำ
ในอนำคตทั้งสิ้ นภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนินงำนที่ไม่อำจบอกเลิกได้ แสดงตำมจำนวนเงินในสัญญำดังนี้
บำท
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2563
ธันวำคม 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

- 31 บริษัท กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่อ)
วันที่ 30 กันยายน 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั มีรถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำที่คิดค่ำเสื่ อม
รำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ โดยมีมูลค่ำรำคำทุนเป็ นจำนวนเงิน 370.18 ล้ำนบำท และ 255.53 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ
13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สำหรับ งวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน
2563 สรุ ปได้ดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
216,222,340.70
31,764,122.89
ซื้อสิ นทรัพย์เพิ่มระหว่ำงงวด
983,977.71
794,360.78
ขำยและตัดจำหน่ำยระหว่ำงงวด
(396,049.11)
(334,184.62)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
216,810,269.30
32,224,299.05
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(40,125,708.64)
(27,654,044.31)
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวด
(2,906,894.74)
(1,107,482.95)
ค่ำเสื่ อมรำคำส่วนที่ขำยและตัดจำหน่ำย
377,988.19
316,125.70
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
(42,654,615.19)
(28,445,401.56)
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
176,096,632.06
4,110,078.58
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
174,155,654.11
3,778,897.49
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562 อุปกรณ์ที่คิดค่ำเสื่ อมหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่
มีรำคำทุนในงบกำรเงินรวมจำนวนเงิน 32.98 ล้ำนบำท และ 32.34 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และในงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรจำนวนเงิน 24.84 ล้ำนบำท และ 24.25 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

- 32 บริษัท กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่อ)
วันที่ 30 กันยายน 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

14. สินทรัพย์สิทธิในการใช้
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชี สินทรัพย์สิทธิในกำรใช้สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน
2563 สรุ ปได้ดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ผลกระทบจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16
มำถือปฏิบตั ิ
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง
เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวด
ผลต่ำงจำกกำรลดค่ำเช่ำ
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

10,657,946.15

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
5,617,518.69

94,190,273.25
104,848,219.40
35,000.00
(12,393,074.07)
(587,684.02)
91,902,461.31

12,698,741.80
18,316,260.49
(2,366,789.38)
15,949,471.11

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสำหรับงวดงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน
2563 สรุ ปได้ ดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
15,433,768.13
13,275,695.69
ซื้อสิ นทรัพย์เพิ่มระหว่ำงงวด
3,914,125.00
3,649,015.00
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
19,347,893.13
16,924,710.69
ค่าตัดจาหน่ ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(6,735,024.75) (5,728,842.69)
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับงวด
(243,764.17)
(92,946.62)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
(6,978,788.92) (5,821,789.31)
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
8,698,743.38
7,546,853.00
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
12,369,104.21
11,102,921.38

- 33 บริษัท กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่อ)
วันที่ 30 กันยายน 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ตดั จำหน่ำยหมดแล้วแต่
ยังใช้งำนอยู่ มีรำคำทุนในงบกำรเงินรวมจำนวนเงิ น 6.02 ล้ำนบำท และ 5.73 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และใน
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำนวนเงิน 5.26 ล้ำนบำท และ 4.97 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
16. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี มีดงั นี้
บำท

สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2563
ธันวำคม 2562
145,836,130.33 110,654,623.92
145,836,130.33 110,654,623.92

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2563
ธันวำคม 2562
167,743,373.59 136,159,924.47
(22,776,070.00) (25,868,839.89)
144,967,303.59 110,291,084.58

กำรเปลี่ ยนแปลงของสิ นทรั พ ย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สิ นภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญ ชี
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำตรำสำรอนุพนั ธ์
ค่ำเช่ำค้ำงจ่ำย
29,642.11
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน 3,261,798.46
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
ขำดทุนทำงภำษียกไป
133,232,052.10
รวม
136,523,492.67
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
6,376.10
สิ นค้ำคงเหลือ
2,384,390.93
สิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ
23,471,446.82
อุปกรณ์
6,654.90
รวม
25,868,868.75

บำท
งบกำรเงินรวม
รำยได้ (ค่ำใช้จำ่ ย) ในระหว่ำงงวด
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดตำมบัญชี
ณ 30 ก.ย. 63

(29,642.11)
365,744.91
378,364.69
29,695,211.52
30,409,679.01

184,031.25
1,494,997.40
1,679,028.65

184,031.25
5,122,540.77
378,364.69
162,927,263.62
168,612,200.33

1,046,437.84
2,033,757.80
6,227.01
3,086,422.65

6,376.10
6,376.10

1,337,953.09
21,437,689.02
427.89
22,776,070.00

- 34 บริษัท กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่อ)
วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำตรำสำรอนุพนั ธ์
ค่ำเช่ำค้ำงจ่ำย
29,642.11
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน 2,898,230.26
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
ขำดทุนทำงภำษียกไป
133,232,052.10
รวม
136,159,924.47
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ
อุปกรณ์
รวม

6,347.24
2,384,390.93
23,471,446.82
6,654.90
25,868,839.89

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยได้ (ค่ำใช้จำ่ ย) ในระหว่ำงงวด
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดตำมบัญชี
ณ 30 ก.ย. 63

(29,642.11)
308,925.44
48,047.38
29,695,211.52
30,022,542.23

184,031.25
1,376,875.64
1,560,906.89

184,031.25
4,584,031.34
48,047.38
162,927,263.62
167,743,373.59

1,046,437.84
2,033,757.80
6,227.01
3,086,422.65

6,347.24
6,347.24

1,337,953.09
21,437,689.02
427.89
22,776,070.00

17. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
บำท

เงินค้ ำประกัน
ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย
หัก ค่ำเผื่อกำรได้รับคืน
ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย - สุทธิ
รวม

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2563
ธันวำคม 2562
กันยำยน 2563
ธันวำคม 2562
6,381,418.23
5,169,533.20
2,579,968.70
1,368,083.67
219,437,428.90 224,976,174.64 219,189,978.14 224,771,022.46
(39,504,248.79) (41,273,886.63) (39,504,248.79) (41,273,886.63)
179,933,180.11 183,702,288.01 179,685,729.35 183,497,135.83
186,314,598.34 188,871,821.21 182,265,698.05 184,865,219.50

- 35 บริษัท กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่อ)
วันที่ 30 กันยายน 2563
18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

บำท

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2563 ธันวำคม 2562
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
ตัว๋ สัญญำใช้เงิน
รวม

150,000,000.00
150,000,000.00

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

1,880,056.54
40,000,000.00
41,880,056.54

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2563 ธันวำคม 2562
150,000,000.00
150,000,000.00

1,880,056.54
40,000,000.00
41,880,056.54

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั มีสัญญำเงินเบิกเกินบัญชีกบั ธนำคำร
พำณิชย์ในประเทศสองแห่ง 2 วงเงินจำนวนเงินรวม 25 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นวงเงินแรก 20 ล้ำนบำท และวงเงิน
ที่สอง 5 ล้ำนบำท โดยคิดดอกเบี้ ยในอัตรำร้ อยละ Fixed+1 และอัตรำร้อยละ MOR ต่อปี วงเงินเบิกเกิน
บัญชีแรกค้ ำประกันโดยเงินฝำกประจำของบริ ษทั จำนวน 10 ล้ำนบำท และวงเงินที่สองไม่มีหลักประกัน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั มีวงเงินกูย้ ืมระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญำ
ใช้เงินกับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศห้ำแห่ง 7 วงเงิน มีดงั นี้
วงเงินที่
1
2
3
4
5
6
7

วงเงิน
(ล้ำนบำท)
80
50
30
50
40
30
150
430

อัตรำดอกเบี้ย
ต่อปี
MMR
MMR
MMR
MMR
MMR
MMR
MMR

19. ตั๋วแลกเงิน
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

ตัว๋ แลกเงิน - ตำมมูลค่ำตรำไว้
หัก ส่ วนลดหน้ำตัว๋
ตัว๋ แลกเงิน - ตำมมูลค่ำตัดจำหน่ำย

หลักประกัน
- เงินฝำกประจำของบริ ษทั จำนวนเงิน 20 ล้ำนบำท
- กรรมกำรบริ ษทั
- ไม่มีหลักประกัน
- ไม่มีหลักประกัน
- ไม่มีหลักประกัน
- ไม่มีหลักประกัน
- ไม่มีหลักประกัน

บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2563
ธันวำคม 2562
200,000,000.00
(330,269.82)
199,669,730.18

- 36 บริษัท กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่อ)
วันที่ 30 กันยายน 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษ ทั มี ตวั๋ แลกเงิ นคงเหลื อ 2 ฉบับ จำนวนเงิ น 200 ล้ำนบำท โดยคิ ด
ดอกเบี้ ย ในอัตรำคงที่ ครบก ำหนดคื นตำมที่ ระบุ ไ ว้หน้ำ ตั๋วแลกเงิ นและมี ก ำรตัดจ่ ำ ยส่ วนลดจำกหน้ำ
ตัว๋ รับรู ้เป็ นต้นทุนทำงกำรเงินสำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563 และ 2562 เป็ นจำนวนเงิน
1.07 ล้ำนบำท และ 0.67 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สุทธิ

บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2563
ธันวำคม 2562
1,023,678,060.59 1,020,874,590.17
(224,335,432.60) (257,534,391.01)
799,342,627.99
763,340,199.16

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริ ษทั มีเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินในประเทศสองแห่งจำนวน
3 วงเงิน โดยแต่ละวงเงินจะมีกำรเบิกเงินกูเ้ ป็ นจำนวนหลำย ๆ ครั้ง มีรำยละเอียดดังนี้
วงเงินที่
1
2
3

วงเงินใช้ได้
(ล้ำนบำท)
630
1,000
300
1,930

เงินกูท้ ี่เบิก
(ล้ำนบำท)
630.00
720.69
180.00
1,530.69

อัตรำดอกเบี้ย
ต่อปี
Fixed Rate
Fixed Rate
THBFIX 6M +1.65%

คืนเงินต้นงวดละ
(ล้ำนบำท)
2.27
15.77
2.87
20.91

วันที่กูข้ องเงินกูค้ รั้งแรก
และวันที่สิ้นสุดของ
เงินกูค้ รั้งสุดท้ำย
ส.ค. 59 - ก.ค. 64
ม.ค. 61 - เม.ย. 67
มี.ค. 63 - ก.ย. 67

หลักประกัน
ทะเบียนรถยนต์ (คัน)
482
1,147
201
1,830

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั มีเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินในประเทศสองแห่งจำนวน
4 วงเงิน โดยแต่ละวงเงินจะมีกำรเบิกเงินกูเ้ ป็ นจำนวนหลำย ๆ ครั้ง มีรำยละเอียดดังนี้
วงเงินที่
1
2
3
4

วงเงินใช้ได้
(ล้ำนบำท)
630
150
200
1,000
1,980

เงินกูท้ ี่เบิก
(ล้ำนบำท)
546.83
150
200
797.95
1,694.78

อัตรำดอกเบี้ย
ต่อปี
Fixed Rate
Fixed Rate
Fixed Rate
Fixed Rate

คืนเงินต้นงวดละ
(ล้ำนบำท)
5.96
3.00
4.00
12.94
25.90

วันที่กูข้ องเงินกูค้ รั้งแรก
และวันที่สิ้นสุดของ
เงินกูค้ รั้งสุดท้ำย
ส.ค. 59 - ก.ค. 64
ก.ย. 59 - ธ.ค. 62
ม.ค. 60 - ก.พ. 63
ก.ย. 60 - ก.พ. 66

หลักประกัน
ทะเบียนรถยนต์ (คัน)
1,091
23
269
956
2,339

เงื่อนไขของสัญญำดังกล่ำวข้ำงต้น บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขหรื อข้อกำหนดในสัญญำและต้อง
ดำรงอัตรำส่ วนของหนี้สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในอัตรำที่กำหนดไว้ในสัญญำ (ไม่เกิน 3.5 : 1 เท่ำ)

- 37 บริษัท กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่อ)
วันที่ 30 กันยายน 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562 เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินมีกำร
เคลื่อนไหว ดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2563
ธันวำคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
1,020,874,590.17 1,087,021,431.56
บวก กูย้ มื เงินเพิ่มในระหว่ำงงวด
450,951,856.50
350,570,845.00
หัก จ่ำยชำระคืนในระหว่ำงงวด
(448,148,386.08) (416,717,686.39)
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวด
1,023,678,060.59 1,020,874,590.17
21. หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า
มูลค่ำตำมบัญชี ของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำและกำรเคลื่ อนไหวสำหรับงวดเก้ำเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30
กันยำยน 2563 แสดงได้ดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
51,613,997.56
51,613,997.56
ผลกระทบจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิ
94,190,273.25
12,698,741.80
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
145,804,270.81
64,312,739.36
เพิ่มขึ้น
239,538,491.03
239,538,491.03
เพิ่มขึ้นจำกดอกเบี้ย
(14,262,094.02)
(14,262,094.02)
ผลต่ำงจำกกำรลดค่ำเช่ำ
(453,016.81)
เงินจ่ำยชำระระหว่ำงงวด
(47,324,291.51)
(39,912,933.69)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
323,303,359.50
249,676,202.68
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
(83,948,024.33)
(74,410,122.16)
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ
239,355,335.17
175,266,080.52
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ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่จะต้องจ่ำยชำระ ดังนี้
บำท
เงินต้น
ถึงกำหนดกำรจ่ำยชำระภำยในหนึ่ งปี
ถึงกำหนดกำรจ่ำยชำระหลังจำกหนึ่งปี
แต่ไม่เกินห้ำปี
ถึงกำหนดชำระเกินกว่ำห้ำปี
รวม

83,948,024.33

งบกำรเงินรวม
ดอกเบี้ยจ่ำย ยอดที่ตอ้ งชำระ
7,172,660.99 91,120,685.32

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินต้น
ดอกเบี้ยรอจ่ำย ยอดที่ตอ้ งชำระ
74,410,122.16
3,921,563.15 78,331,685.31

198,898,623.79
40,456,711.38

20,444,167.37
5,841,036.62

219,342,791.16
46,297,748.00

170,948,367.20
4,317,713.32

11,344,807.95
220,286.68

182,293,175.15
4,538,000.00

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
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

หุน้ กูไ้ ม่มีหลักประกัน - ตำมมูลค่ำที่ตรำไว้
หัก ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชี
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สุทธิ

บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2563
ธันวำคม 2562
1,400,000,000.00 1,850,000,000.00
(1,607,297.24)
(2,114,088.71)
1,398,392,702.76 1,847,885,911.29
(549,836,002.86)
1,398,392,702.76 1,298,049,908.43

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริ ษทั มีหุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มี
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ และจำหน่ ำยแก่นักลงทุนสถำบันและผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ออกหุน้ กูค้ รั้งที่ 3
วันที่ออกหุน้ กู้
: วันที่ 28 มีนำคม 2561
มูลค่ำหุน้ กู้
: 600 ล้ำนบำท (600,000 หน่วย มูลค่ำหน่วยละ 1,000 บำท)
อำยุและวันครบกำหนดไถ่ถอน : 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 28 มีนำคม 2565
อัตรำดอกเบี้ย
: อัตรำดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.46 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย
: ทุกวันที่ 28 มีนำคม และวันที่ 28 กันยำยน ของทุกปี
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ออกหุน้ กูค้ รั้งที่ 4
วันที่ออกหุน้ กู้
มูลค่ำหุน้ กู้
อำยุและวันครบกำหนดไถ่ถอน
อัตรำดอกเบี้ย
กำหนดชำระดอกเบี้ย

:
:
:
:
:

วันที่ 25 กรกฎำคม 2562
700 ล้ำนบำท (700,000 หน่วย มูลค่ำหน่วยละ 1,000 บำท)
4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 25 กรกฎำคม 2566
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.96 ต่อปี
ทุกวันที่ 25 กรกฎำคม และวันที่ 25 มกรำคม ของทุกปี

ออกหุน้ กูค้ รั้งที่ 5
วันที่ออกหุน้ กู้
มูลค่ำหุน้ กู้
อำยุและวันครบกำหนดไถ่ถอน
อัตรำดอกเบี้ย
กำหนดชำระดอกเบี้ย

:
:
:
:
:

วันที่ 11 กันยำยน 2563
100 ล้ำนบำท (100,000 หน่วย มูลค่ำหน่วยละ 1,000 บำท)
3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 11 กันยำยน 2566
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.10 ต่อปี
ทุกวันที่ 11 มีนำคม และวันที่ 11 กันยำยน ของทุกปี

ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุน้ กูบ้ นั ทึกเป็ นค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตัดบัญชีและทยอยตัดจำหน่ำยเป็ น
ดอกเบี้ยจ่ำยโดยวิธีอตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ งตำมอำยุของหุน้ กู้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชีได้แสดงหักจำกมูลค่ำหุน้ กูใ้ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
23. ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์ พนักงาน
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน มีรำยละเอียดดังนี้
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
บำท

ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์ ณ วันต้นงวด
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
ผลประโยชน์พนักงำนจ่ำยโดยโครงกำร
ต้นทุนบริ กำรและดอกเบี้ยในอดีต
- กำรแก้ไขโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ต้นทุนบริ กำรและดอกเบี้ยในปัจจุบนั
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์ ณ วันสิ้ นงวด

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2563 ธันวำคม 2562 กันยำยน 2563 ธันวำคม 2562
16,308,992.31 12,255,423.31 14,491,151.31 10,364,561.31
7,474,987.07 3,530,233.00 6,884,378.27
3,051,310.00
(77,490.00) (4,887,399.00)
(3,637,500.00)

1,906,214.46
25,612,703.84

3,277,686.00
2,133,049.00
16,308,992.31

1,544,627.14
22,920,156.72

3,072,470.00
1,640,310.00
14,491,151.31
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ค่ำใช้จ่ำยที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ต้นทุนบริ กำรและดอกเบี้ยในอดีต
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั
ต้นทุนบริ กำร
ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน
รวม

ต้นทุนบริ กำรและดอกเบี้ยในอดีต
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั
ต้นทุนบริ กำร
ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน
รวม

งบกำรเงินรวม (บำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุด
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยำยน
วันที่ 30 กันยำยน
2563
2562
2563
2562
3,277,686.00

535,805.79
95,947.69
631,753.48
631,753.48

389,348.75
143,913.50
533,262.25
533,262.25

1,516,931.43
389,283.03
1,906,214.46
1,906,214.46

1,168,046.25
431,740.50
1,599,786.75
4,877,472.75

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุด
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยำยน
วันที่ 30 กันยำยน
2563
2562
2563
2562
3,072,470.00
428,839.20
86,036.52
514,875.72
514,875.72

286,839.50
123,238.00
410,077.50
410,077.50

1,286,517.59
258,109.55
1,544,627.14
1,544,627.14

860,518.50
369,714.00
1,230,232.50
4,302,702.50

ข้อสมมติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักกำรคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563 และ 2562
ร้อยละ

งบกำรเงินรวม
2563
2562
1.61 - 1.69
3.30 - 3.38
6.00
6.94

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน
อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี
25.79 - 34.38
อำยุ 30 - 39 ปี
11.46 - 17.19
อำยุ 40 - 49 ปี
5.73 - 8.60
อำยุ 50 - 60 ปี
5.73
อัตรำกำรทุพพลภำพ
รวมไว้ในอัตรำมรณะ
อัตรำมรณะ
105.00 ของอัตรำรณะ
ไทยปี 2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
1.61
6.00

3.38
6.94

28.00 - 38.00
25.79 - 34.38
28.00 - 38.00
18.00
11.46 - 17.19
18.00
9.00
5.73 - 8.60
9.00
5.00
5.73
5.00
10 ของอัตรำมรณะ รวมไว้ในอัตรำมรณะ
10 ของอัตรำมรณะ
100.00 ของอัตรำมรณะ 105.00 ของอัตรำมรณะ 100.00 ของอัตรำมรณะ
ไทยปี 2560
ไทยปี 2560
ไทยปี 2560
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24. รายได้อื่น
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

ดอกเบี้ยรับ
ค่ำปรับเลิกสัญญำ
ค่ำบริ กำรของศูนย์บริ กำร
ค่ำนำยหน้ำรับ
ค่ำส่งเสริ มกำรขำย
อื่น ๆ
รวม

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

ดอกเบี้ยรับ
ค่ำปรับเลิกสัญญำ
ค่ำบริ กำรของศูนย์บริ กำร
ค่ำส่งเสริ มกำรขำย
อื่น ๆ
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุด
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยำยน
วันที่ 30 กันยำยน
2563
2562
2563
2562
61,084.93
117,246.53
317,137.04
751,974.20
2,111,413.87
1,159,961.67
7,015,182.56
5,776,140.67
1,345,585.50
1,293,921.50
3,777,341.00
3,895,942.50
1,993,520.00
1,360,000.00
8,093,360.00
3,940,000.00
16,727,677.53
4,321,367.00
24,656,851.87
11,552,447.98
22,239,281.83
8,252,496.70
43,859,872.47
25,916,505.35
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25. ค่าใช้ จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
ส่ วนประกอบหลักของค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้สำหรับ งวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยำยน 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม (บำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุด
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 30 กันยำยน
วันที่ 30 กันยำยน
2563
2562
2563
2562
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกำไรขำดทุน :
ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั :
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงวด
รำยกำรปรับปรุ งภำษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
กำรเปลี่ยนแปลงของผลต่ำงชัว่ ครำวที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรก
และที่กลับรำยกำร
รวม

202,949.13
-

(422,416.36)
-

622,082.56
-

461,704.14
1,029,230.88

(11,930,297.58)
(11,727,348.45)

(13,732,115.10)
(14,154,531.46)

(33,496,101.66)
(32,874,019.10)

(39,300,859.07)
(37,809,924.05)

(8,048.47)

(184,031.25)
(6,376.10)

10,276.91

(8,048.47)

(1,494,997.40)
(1,685,404.75)

10,276.91

ภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำตรำสำรอนุพนั ธ์
(184,031.25)
กำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัย
รวม
(184,031.25)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุด
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 30 กันยำยน
วันที่ 30 กันยำยน
2563
2562
2563
2562
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกำไรขำดทุน :
ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั :
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงวด
รำยกำรปรับปรุ งภำษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
กำรเปลี่ยนแปลงของผลต่ำงชัว่ ครำวที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรก
และที่กลับรำยกำร
รวม

-

(11,810,361.81)
(11,810,361.81)

-

(13,707,478.15)
(13,707,478.15)

-

(33,108,964.88)
(33,108,964.88)

1,029,230.88

(39,338,080.82)
(38,308,849.94)
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุด
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
วันที่ 30 กันยำยน
2563
2562
2563
2562
ภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำตรำสำรอนุพนั ธ์
(184,031.25)
(184,031.25)
กำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
(8,041.29)
(6,347.24)
10,273.32
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัย
(1,376,875.64)
รวม
(184,031.25)
(8,041.29) (1,567,254.13)
10,273.32

26. เงินปันผล
ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2563 ผูถ้ ือหุ้นได้มีมติให้
จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2562 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตรำหุ ้นละ 0.70 บำท คิดเป็ นจำนวนเงิน
175 ล้ำนบำท โดยเงินปันผลจำนวนเงิน 90 ล้ำนบำท (คิดเป็ นอัตรำหุ้นละ 0.36 บำท จำนวน 250,000,000 หุ้น)
ได้จ่ำยแล้วในวันที่ 10 กันยำยน 2562 และเงินปั นผลที่เหลือจำนวนเงิน 85 ล้ำนบำท (คิดเป็ นอัตรำหุ้นละ
0.34 บำท จำนวน 250,000,000 หุน้ ) ได้จ่ำยให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 22 พฤษภำคม 2563
และตำมรำยงำนกำรประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ทั ครั้ ง ที่ 3/2563 เมื่อ วัน ที่ 10 สิ ง หำคม 2563
คณะกรรมกำรได้มี ม ติ ใ ห้ จ่ ำ ยเงิ น ปั น ผลระหว่ ำ งกำลจำกผลกำรด ำเนิ น งำนส ำหรั บ งวดสิ้ น สุ ด วัน ที่
30 มิถุนำยน 2563 จำนวนเงิน 55.00 ล้ำนบำท (คิดเป็ นอัตรำหุ้นละ 0.22 บำท จำนวน 250,000,000 หุ้น )
ได้จ่ำยให้ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 9 กันยำยน 2563
รวมบริ ษทั จ่ำยเงินปันผลสำหรับปี 2563 เป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้ น 140.00 ล้ำนบำท
27. กาไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไรสำหรั บงวดที่ เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสำมัญของบริ ษทั
(ไม่รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยที่ถ่วงน้ ำหนักในระหว่ำงงวด

กำไรสำหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสำมัญ (บำท)
จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในระหว่ำงงวด (หุ้น)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำทต่อหุ้น)

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุด
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
วันที่ 30 กันยำยน
2563
2562
2563
2562
59,731,066.71
50,443,382.52 171,764,978.58 165,008,532.95
250,000,000
250,000,000
250,000,000
250,000,000
0.24
0.20
0.69
0.66
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กำไรสำหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสำมัญ (บำท)
จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในระหว่ำงงวด (หุ้น)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำทต่อหุ้น)

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
วันที่ 30 กันยำยน
2563
2562
2563
2562
59,374,694.46
52,059,000.81 169,583,162.51 164,010,940.41
250,000,000
250,000,000
250,000,000
250,000,000
0.24
0.21
0.68
0.66

28. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจจะเกิดขึน้
28.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำบริ กำร
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริ ษทั มีสัญญำบริ กำรจำนวน 2 สัญญำ ระยะเวลำ 1 - 2 ปี มีอตั รำ
ค่ำบริ กำรจำนวนเงิน 0.80 ล้ำนบำท ต่อปี
28.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ ำยทุน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริ ษทั มี ภำระผูกพันเกี่ ยวกับสั ญญำติ ดตั้งและพัฒนำโปรแกรม
ระบบงำน โดยมี ภำระผูก พันคงเหลื อ ที่ จะต้องจ่ ำยตำมสั ญ ญำ จำนวนเงิ น 2.32 ล้ำนบำท (รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม)
28.3 ภำระค้ ำประกัน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริ ษทั มีหนังสื อค้ ำประกันกำรทำสัญญำเช่ำ และซองประกวดรำคำ
เป็ นจำนวนเงิน 108.99 ล้ำนบำท และหนังสื อค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำของบริ ษทั เป็ นจำนวนเงิน 0.19
ล้ำนบำท ออกโดยธนำคำรพำณิชย์ในประเทศสำมแห่ง (วงเงินค้ ำประกันรวม 265 ล้ำนบำท)
และบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำของบริ ษทั 3 ฉบับที่ออกโดยธนำคำรพำณิชย์
ในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งค้ ำประกัน โดยเงินฝำกประจำธนำคำรกรรมกำรจำนวนเงิน 0.19 ล้ำนบำท
28.4 ภำระผูกพันสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย (Interest Rate Swap Transaction Agreement)
บริ ษ ัท มี ร ำยละเอี ย ดของสั ญ ญำแลกเปลี่ ย นอัต รำดอกเบี้ ย ที่ ย งั คงมี ผ ลบัง คับ ณ วัน ที่ 16
กันยำยน 2563 ดังนี้
จำนวนเงินต้น
92.02 ล้ำนบำท
80.00 ล้ำนบำท

อัตรำดอกเบี้ยรับตำมสัญญำ
แลกเปลี่ยน (ร้อยละ)
THBFIX 6M + 1.65
THBFIX 6M + 1.65

อัตรำดอกเบี้ยจ่ำยตำมสัญญำ
แลกเปลี่ยน (ร้อยละ)
FIXED 2.45
FIXED 2.45

วันสิ้นสุ ดสัญญำ
มีนำคม 2567
กันยำยน 2567
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29. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อ มู ล ส่ ว นงำนด ำเนิ น งำนที่ น ำเสนอสอดคล้อ งกับ รำยงำนภำยในของกลุ่ ม บริ ษ ัท ที่ ผูม้ ี อ ำนำจ
ตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนินงำนได้รับและสอบทำนข้อมูลอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำร
จัดสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่วนงำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนงำน 2 ส่ วนงำนหลัก คือ (1) ธุรกิจให้เช่ำรถยนต์และ (2) ธุรกิจจำหน่ำย
รถยนต์มือสอง ซึ่งดำเนินธุรกิจในส่วนงำนภูมิศำสตร์หลักในประเทศไทย
ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสำหรับ งวดสำมเดือนและเก้ำเดื อน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563 และ 2562 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม (พันบำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน
ธุรกิจให้เช่ำรถยนต์
ธุรกิจจำหน่ำยรถยนต์มือสอง
2563
2562
2563
2562
2563
รำยได้
รำยได้จำกค่ำเช่ำรถยนต์
รำยได้จำกกำรขำยรถยนต์
รวม
ต้นทุน
ต้นทุนกำรให้เช่ำรถยนต์
ต้นทุนกำรขำยรถยนต์
รวม
กำไรขั้นต้น

2562

322,856
170,046
492,902

322,609
98,283
420,892

34,984
34,984

37,872
37,872

322,856
205,030
527,886

322,609
136,155
458,764

286,415
116,573
402,988
89,914

271,280
59,392
330,672
90,220

33,208
33,208
1,776

34,136
34,136
3,736

286,415
149,781
436,196
91,690

271,280
93,528
364,808
93,956

สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน
ธุรกิจให้เช่ำรถยนต์
ธุรกิจจำหน่ำยรถยนต์มือสอง
2563
2562
2563
2562
2563
รำยได้
รำยได้จำกค่ำเช่ำรถยนต์
รำยได้จำกกำรขำยรถยนต์
รวม
ต้นทุน
ต้นทุนกำรให้เช่ำรถยนต์
ต้นทุนกำรขำยรถยนต์
รวม
กำไรขั้นต้น

รวม

รวม
2562

972,828
513,213
1,486,041

942,332
353,880
1,296,212

108,457
108,457

143,647
143,647

972,828
621,670
1,594,498

942,332
497,527
1,439,859

856,270
350,198
1,206,468
279,573

796,134
219,423
1,015,557
280,655

100,919
100,919
7,538

128,181
128,181
15,466

856,270
451,117
1,307,387
287,111

796,134
347,604
1,143,738
296,121
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สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน
ธุรกิจให้เช่ำรถยนต์
ธุรกิจจำหน่ำยรถยนต์มือสอง
รวม
2563
2562
2563
2562
2563
2562
รวมสิ นทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยำยน
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ
4,164,364
สินทรัพย์ถำวรอื่น
3,779
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้
15,949
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
11,103
สินทรัพย์อื่น
858,656
รวม
5,053,851

4,285,276
10,175
5,736
896,530
5,197,717

-

170,377
75,953
1,266
6,924
254,520

-

176,913
1,075
116,990
294,978

4,164,364
174,156
91,902
12,369
865,580
5,308,371

4,285,276
187,088
6,811
1,013,520
5,492,695

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ไม่มีลูกค้ำรำยใดที่เป็ นลูกค้ำรำยใหญ่ (หมำยถึงมีรำยได้ไม่เท่ำกับหรื อมำกกว่ำ
ร้อยละ 10 ของรำยได้ของกิจกำร)
30. การวัดมูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ยใช้ว ิธี ร ำคำตลำดในกำรวัด มูล ค่ำ ยุติธ รรมของสิ น ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิ น ซึ่ ง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่
ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่อง หรื อไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยจะใช้วิธีรำคำทุนหรื อวิธีรำยได้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินดังกล่ำวแทน
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ระดับที่ 1 ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้ อขำย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้ สินอย่ำงเดียวกัน
ระดับที่ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นนอกเหนื อจำกรำคำเสนอซื้ อขำยซึ่ งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สำมำรถสังเกตได้
โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลรำคำตลำด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมำจำกรำคำตลำด)
สำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
ระดับที่ 3 ใช้ข อ้ มูล ที่ไ ม่ส ำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อ มูล เกี่ย วกับ กระแสเงิน ในอนำคตที่กิจ กำร
ประมำณขึ้น

- 47 บริษัท กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่อ)
วันที่ 30 กันยายน 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
แยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
สินทรัพย์ ทวี่ ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขำย
- หน่วยลงทุน
หนีส้ ินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนี้สินทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
- หนี้สินตรำสำรอนุพนั ธ์

รวม

-

2,600.74

-

2,600.74

-

920,156.24

-

920,156.24

ในระหว่ำงงวดปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับ 2
มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มิได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คำนวณโดยใช้มูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ประกำศโดยผูจ้ ดั กำรกองทุน
มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนั ธ์คำนวณโดยใช้มูลค่ำที่ประกำศโดยสถำบันกำรเงิน
31. การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนำ 2019 (COVID-19) ปั จจุบนั ได้ขยำยวง
กว้ำงขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง ส่ งผลทำให้เกิดกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรม
โดยรวม สถำนกำรณ์ดงั กล่ำวส่ งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย กำรรับรู ้และกำร
วัดมูลค่ำของสิ นทรั พย์และหนี้ สินในงบกำรเงิ น อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ ำยบริ หำรจะติ ดตำมควำมคืบหน้ำ ของ
สถำนกำรณ์ดงั กล่ำว และทำกำรประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเกี่ยวกับมูลค่ำของสิ นทรัพย์ ประมำณกำร
หนี้สินและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
32. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2563

