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1. เรื่ องทัว่ ไป
ก) ภูมิลำเนำและสถำนะทำงกฎหมำยของบริ ษทั
บริ ษ ัท ได้จ ดทะเบี ย นจัด ตั้ง เป็ นบริ ษ ัท จ ำกัด ตำมประมวลกฎหมำยแพ่ ง และพำณิ ช ย์ก ับ
กระทรวงพำณิ ชย์เมื่ อวันที่ 29 มกรำคม 2535 และบริ ษทั ได้แปรสภำพเป็ นบริ ษ ทั มหำชนจำกัด โดย
จดทะเบียนกับกรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำเมื่อวันที่ 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 น แดง แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง
กรุ งเทพมหำนคร 10400 ประเทศไทย
ตำมรำยงำนกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 10 สิ งหำคม 2563 มีมติ
ให้ปิ ดดำเนิ นกำรสำขำอโศกด้วยเหตุผลจำกต้นทุ นดำเนิ นงำนที่ สูง และมี กิจกรรมทำงธุ รกิ จที่ ไม่
คุม้ ค่ำในเชิ งกำรดำเนิ นธุ รกิ จ มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยำยน 2563 เป็ นต้นไป และบริ ษทั ได้จดทะเบียน
เลิกสำขำกับกระทรวงพำณิ ชย์ แล้วเมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2563
ข)

ลักษณะธุ รกิจ
บริ ษทั ประกอบธุ รกิจให้เช่ำรถยนต์ และจำหน่ ำยรถยนต์ที่ใช้งำนแล้วรวมถึงกำรให้บริ กำรที่
เกี่ยวข้องกับรถยนต์ดงั กล่ำวทั้งสองประเภท

2. เกณฑ์ ในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน
2.1 หลักเกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ที่กฎหมำยกำหนดตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรแสดงรำยกำรได้ทำขึ้นตำม
แบบก ำหนดรำยกำรย่อที่ ต้องมี ในงบกำรเงิ นส ำหรั บ บริ ษ ัท มหำชนจ ำกัด ที่ ก ำหนดโดยประกำศ
กรมพัฒนำธุ รกิ จกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญ ชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำย
กำรบัญชี
งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิ นฉบับที่บริ ษทั ใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิน
ฉบับภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยดังกล่ำว
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2.2 หลักเกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
2.2.1 งบกำรเงินรวมนี้ ได้รวมบัญชี ต่ำงๆ ของบริ ษทั กรุ งไทยคำร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหำชน) และ
บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั กรุ งไทยคำร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหำชน) ถือหุ ้นตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกำยน
2548 ดังต่อไปนี้
บริ ษทั ย่อย
ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั กรุ งไทย ออโตโมบิล จำกัด ซื้ อ ขำย แลกเปลี่ ยนรถยนต์แ ละอุ ป กรณ์
รถยนต์ท้ งั เก่ำ-ใหม่, รับซ่อมรถยนต์

อัตรำร้อยละของกำรถือหุ ้น
100

2.2.2 บริ ษทั บันทึกบัญชีโดยวิธีซ้ื อ สำหรับกำรซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
2.2.3 รำยกำรบัญชี ระหว่ำงกันของบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยที่มีสำระสำคัญได้ถูกหักออกจำกงบกำรเงิน
รวมแล้ว
2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่ำงปี บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ ง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงิน
ที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ดังกล่ ำวได้รับกำรปรั บปรุ งหรื อจัดให้มี ข้ ึ นเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ ำเที ยมกับ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิ บำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี และ
กำรให้แนวปฏิ บ ตั ิ ทำงบัญชี กบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน ยกเว้น มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับ ใหม่
ดังต่อไปนี้ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญซึ่ งสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น กลุ่ มเครื่ องมื อทำงกำรเงิ น 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 กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19 กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภท
และกำรวัดมูลค่ำเครื่ องมือทำงกำรเงิ นด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อรำคำทุนตัดจำหน่ ำยโดยพิจำรณำจำก
ประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิ น ลักษณะของกระแสเงิ นสดตำมสัญญำและแผนธุ รกิ จของกิ จกำร
(Business Model) หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำรคำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิด
ของผลขำดทุ น ด้ำ นเครดิ ต ที่ ค ำดว่ำจะเกิ ด ขึ้ น และหลัก กำรเกี่ ย วกับ กำรบัญ ชี ป้ องกัน ควำมเสี่ ย ง
รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน และเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทำให้มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และแนว
ปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญาเช่ า
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญำเช่ ำ
และกำรตีควำมมำตรฐำนบัญชี ที่เกี่ยวข้อง มำตรฐำนฉบับนี้ ได้กำหนดหลักกำรของกำรรับรู ้รำยกำร
กำรวัด มู ล ค่ ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อ มู ล ของสั ญ ญำเช่ ำ และก ำหนดให้ ผู เ้ ช่ ำ รั บ รู ้
สิ นทรัพย์และหนี้ สินสำหรับสัญญำเช่ ำทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่
สิ นทรัพย์อำ้ งอิงนั้นมีมูลค่ำต่ำ
กำรบัญ ชี ส ำหรั บ ผูใ้ ห้ เช่ ำไม่ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงอย่ำงมี ส ำระส ำคัญ จำกมำตรฐำนกำรบัญ ชี
ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ำยังคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนหรื อสัญญำเช่ำเงินทุนโดย
ใช้หลักกำรเช่นเดียวกันกับมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น กลุ่ มเครื่ องมื อทำงกำรเงิ น และ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 มำใช้โดยรับรู ้ผลกระทบสะสมโดยกำรปรับปรุ งยอดยก
มำของกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 (Modified Retrospective Approach) โดยไม่ปรับย้อนหลัง
งบกำรเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ ผลกระทบสะสมจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำ
ใช้เป็ นครั้งแรก ได้แสดงไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่ อนปรนชั่ วคราวสาหรั บทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี เพื่ อ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภำวิชำชี พ บัญชี ได้ป ระกำศใช้แนวปฏิ บตั ิ ทำงกำรบัญ ชี เรื่ อง มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำว
สำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชี เพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบำงเรื่ องจำกกำรปฏิบตั ิ
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบับ และเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในวิธีปฏิบตั ิทำงบัญชีใน
ช่วงเวลำที่ยงั มีควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
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แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี ดงั กล่ำวได้ประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2563
และมี ผ ลบังคับ ใช้ส ำหรับ กำรจัดท ำงบกำรเงิ น ที่ มี รอบระยะเวลำรำยงำนสิ้ น สุ ดภำยในช่ วงเวลำ
ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2563
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเลื อกใช้มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำวสำหรับทำงเลื อกเพิ่มเติมทำงบัญชี
ดังต่อไปนี้
- เลื อกที่จะไม่ตอ้ งนำข้อมูลที่มีกำรคำดกำรณ์ ไปในอนำคต (Forward-looking information)
มำใช้วดั มูลค่ำของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในกรณี ที่ใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยใน
กำรวัดมูลค่ำของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
- เลื อกที่ จะไม่นำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถื อเป็ นข้อบ่งชี้ ของกำรด้อยค่ำ ตำมมำตรฐำน
กำรบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่ อง กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
- เลื อ กที่ จ ะไม่ น ำข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วกับ สถำนกำรณ์ COVID-19 ที่ มี ค วำมไม่ แ น่ น อนซึ่ งอำจ
กระทบต่ อ กำรประมำณกำรก ำไรทำงภำษี ที่ จะเกิ ดขึ้ น ในอนำคต มำเป็ นข้อมู ล ในกำร
ประมำณกำรควำมเพียงพอของกำไรทำงภำษีที่จะเกิดขึ้นในอนำคต เพื่อที่จะใช้ประโยชน์
จำกสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
- เลื อกที่ จะไม่ นำกำรลดค่ ำเช่ ำตำมสั ญ ญำจำกผูใ้ ห้เช่ ำ (ถ้ำมี ) มำถื อเป็ นกำรเปลี่ ยนแปลง
สัญญำเช่ ำ โดยทยอยปรับลดหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำที่ครบกำหนดแต่ละงวดตำมสัดส่ วนที่
ได้ส่วนลด พร้อมทั้งกลับรำยกำรค่ำเสื่ อมรำคำจำกสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้และดอกเบี้ยจำก
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำที่ยงั คงรับรู ้ ในแต่ละงวดตำมสัดส่ วนของค่ำเช่ ำที่ ลดลง และบันทึก
ผลต่ำงที่เกิดขึ้นในกำไรหรื อขำดทุน
2.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนำคต
ในระหว่ำงปี สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศสภำวิชำชีพบัญชี และลงประกำศในรำชกิ จจำ
นุ เบกษำแล้ว ส ำหรั บ กรอบแนวคิ ด ส ำหรั บ กำรรำยงำนทำงกำรเงิ น (ใหม่ ) และมี ก ำรปรั บ ปรุ ง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินจำกปี 2562 เป็ นจำนวนหลำยฉบับ โดยให้ถือปฏิบตั ิกบั งบกำรเงิน
สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2564 เป็ นต้นไป ซึ่ งกำรปรับปรุ ง
ดังกล่ำวเกิดจำกกำรปรับปรุ ง/แก้ไขหลักกำรดังต่อไปนี้
การปรับปรุ งการอ้ างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบับประกอบด้วยกำรอ้ำงอิงหรื อกำรอ้ำงถึง “IASC’s
Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements” กำรปรั บ ปรุ งกำรอ้ำงอิ ง
กรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินได้ปรับกำรอ้ำงอิงหรื อ กำรอ้ำงถึ งบำงส่ วนที่กล่ำว
ข้ำงต้นให้เป็ นปั จจุบนั และทำกำรปรับปรุ งอื่นๆเพื่ออธิ บำยให้ชดั เจนขึ้นว่ำเอกสำรแต่ละฉบับนั้นเป็ น
กำรอ้ำงอิง “กรอบแนวคิด” ของปี ใด
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กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน
กรอบแนวคิ ด ส ำหรั บ กำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ประกอบด้ว ย กำรปรั บ ปรุ ง ค ำนิ ย ำมของ
สิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ น เกณฑ์ในกำรรวมสิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ น ในงบกำรเงิ น นอกจำกนี้ ย งั รวมถึ ง
หลักกำรใหม่และแนวปฏิบตั ิที่ได้ถูกเพิม่ เติมเข้ำไป ดังต่อไปนี้
1. กำรวัดมูลค่ำ ซึ่ งรวมถึงปั จจัยที่ตอ้ งพิจำรณำในกำรเลือกเกณฑ์ในกำรวัดมูลค่ำ
2. กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่ งรวมถึ งเมื่ อใดที่จะจัดประเภทรำยกำรรำยได้
และค่ำใช้จ่ำยในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
3. กิจกำรที่เสนอรำยงำน
4. เมื่อใดสิ นทรัพย์และหนี้สินจะถูกเอำออกจำกงบกำรเงิน
กรอบแนวคิด ยังได้อธิ บำยให้ชดั เจนขึ้นถึ งบทบำทของควำมสำมำรถของฝ่ ำยบริ หำรในกำร
ดูแลรักษำทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจของกิจกำร ควำมระมัดระวัง และควำมไม่แน่นอนของกำรวัดมูลค่ำ
ในกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
คานิยามของธุรกิจ
คำนิ ยำมของธุ รกิ จ ที่ ป รั บ ปรุ งในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับ ที่ 3 เรื่ อง กำรรวม
ธุ รกิจ ได้อธิ บำยให้ชดั เจนขึ้นถึงคำนิ ยำมของธุ รกิ จ โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อช่วยให้กิจกำรใช้ในกำร
กำหนดว่ำรำยกำรค้ำนั้นต้องบันทึ กรำยกำรเป็ น “กำรรวมธุ รกิ จ” หรื อ “กำรซื้ อสิ นทรัพย์” หรื อไม่
กำรปรับปรุ งมีดงั นี้
1. อธิ บ ำยให้ ชัด เจนขึ้ น ในเรื่ อ งกำรพิ จ ำรณำว่ำ เป็ น “ธุ รกิ จ ” นั้น กลุ่ ม ของกิ จ กรรมและ
สิ นทรัพย์ที่ได้มำต้องรวมถึงข้อมูลปั จจัยนำเข้ำและกระบวนกำรที่สำคัญเป็ นอย่ำงน้อยซึ่ ง
เมื่อนำมำรวมกันมีส่วนอย่ำงมีนยั สำคัญทำให้เกิดควำมสำมำรถในกำรสร้ำงผลผลิต
2. ตัดเรื่ องกำรประเมิ นว่ำผูร้ ่ วมตลำดสำมำรถทดแทนปั จจัยนำเข้ำหรื อกระบวนกำรที่ ขำด
หำยไปใด ๆ และสร้ำงผลผลิตต่อไปได้ ออกจำกมำตรฐำนฯ
3. เพิ่ ม แนวปฏิ บ ัติ แ ละตัว อย่ ำงเพื่ อ ประกอบควำมเข้ำใจเพื่ อ ช่ ว ยให้ กิ จ กำรประเมิ น ว่ ำ
กระบวนกำรที่สำคัญได้ถูกซื้ อหรื อไม่
4. ทำให้นิยำมของธุ รกิจและนิยำมของผลผลิตแคบลง โดยกำรให้ควำมสนใจในตัวของสิ นค้ำ
และบริ กำรที่ ให้กบั ลู กค้ำ และตัดเรื่ องกำรอ้ำงอิงควำมสำมำรถในกำรลดต้นทุนออกจำก
มำตรฐำนฯ
5. เพิ่ม เรื่ องกำรทดสอบควำมตั้งใจเป็ นทำงเลื อก ซึ่ งอนุ ญำตให้ท ำกำรประเมิ นอย่ำงง่ำยว่ำ
กลุ่มของกิจกรรมและสิ นทรัพย์ที่ได้มำไม่ใช่ธุรกิจหรื อไม่
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นิยามของความมีสาระสาคัญ
คำนิยำมของควำมมีสำระสำคัญ ทำให้เกิดกำรปรับปรุ งมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่ อง กำร
น ำเสนองบกำรเงิ น และมำตรฐำนกำรบัญ ชี ฉบับ ที่ 8 เรื่ อ ง นโยบำยกำรบัญ ชี กำรเปลี่ ย นแปลง
ประมำณกำรทำงบัญชี และข้อผิดพลำด และทำให้เกิ ดกำรปรับปรุ งซึ่ งเป็ นผลที่สืบเนื่ องไปมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับอื่ นกำรปรั บปรุ งช่ วยท ำให้เกิ ดควำมเข้ำใจมำกยิ่งขึ้ นของค ำนิ ยำมของ
ควำมมีสำระสำคัญโดย
1. กำรทำให้คำนิ ยำมเป็ นแนวทำงเดี ยวกันของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นและกรอบ
แนวคิดเพื่อหลีกเลี่ยงควำมสับสนที่อำจเกิดขึ้นจำกควำมแตกต่ำงของคำนิยำม
2. กำรรวมข้อก ำหนดสนับสนุ นเข้ำไว้ด้วยกันของมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับ ที่ 1 เรื่ อง กำร
นำเสนองบกำรเงิน ในคำนิยำมเพื่อทำให้คำนิยำมมีควำมชัดเจนมำกขึ้นและอธิ บำยถึงกำร
นำควำมมีสำระสำคัญไปประยุกต์ได้ชดั เจนขึ้น
3. กำรนำแนวปฏิบตั ิที่มีอยูข่ องคำนิ ยำมของควำมมีสำระสำคัญมำไว้ในที่เดียวกัน ร่ วมกันกับ
คำนิยำม
การปฏิรูปอัตราดอกเบีย้ อ้ างอิง
กำรปฏิ รูป อัต รำดอกเบี้ ย อ้ำงอิ ง ท ำให้ เกิ ด กำรปรั บ ปรุ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7 เรื่ อง กำรเปิ ดเผย
ข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน กำรปรับปรุ งนั้นได้ปรับเปลี่ ยนข้อกำหนดของกำรบัญชี ป้องกันควำม
เสี่ ยงโดยเฉพำะเพื่อเป็ นกำรบรรเทำผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกควำมไม่แน่ นอนที่เกิดจำกกำรปฏิรูป
อัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง เช่น อัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงที่กำหนดจำกธุ รกรรมกำรกูย้ ืม (interbank offer ratesIBORs) นอกจำกนี้ กำรปรั บ ปรุ ง ได้ก ำหนดให้ กิ จ กำรให้ ข ้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม กับ นั ก ลงทุ น เกี่ ย วกับ
ควำมสัมพันธ์ของกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจำกควำมไม่แน่นอนใด ๆ นั้น
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงิน
ในปี ที่เริ่ มนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
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2.5 กำรปรับปรุ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ำ
สภำวิชำชี พบัญชี ได้ปรับปรุ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ ำ และ
ได้ลงประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำ เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2564 โดยมีกำรปรับปรุ งดังนี้
1. กำรยิน ยอมลดค่ ำเช่ ำที่ เกี่ ย วข้องกับ COVID-19 ซึ่ ง มี ผ ลบังคับ ใช้ต้ งั แต่ วนั ที่ 1 มิ ถุ น ำยน
2563 ทั้ง นี้ อนุ ญ ำตให้ กิ จ กำรถื อ ปฏิ บ ัติ ก่ อ นวัน ที่ มี ผ ลบัง คับ ใช้ ไ ด้ กำรปรั บ ปรุ ง นี้ เพื่ อ เป็ นกำร
ผ่อนปรนในทำงปฏิ บตั ิสำหรับผูเ้ ช่ ำ โดยไม่จำเป็ นต้องประเมินว่ำกำรยินยอมลดค่ำเช่ ำที่เกิ ดขึ้นอัน
เป็ นผลโดยตรงจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของ COVID-19 และเข้ำเงื่อนไขตำมที่ระบุไว้ ถือเป็ น
กำรเปลี่ ย นแปลงสั ญ ญำเช่ ำหรื อ ไม่ โดยให้ บ ัน ทึ ก กำรยิน ยอมลดค่ ำ เช่ ำ นั้น เสมื อ นว่ำ ไม่ ใ ช่ ก ำร
เปลี่ยนแปลงสัญญำเช่ำ
2. เพิ่ ม ข้อ ก ำหนดส ำหรั บ ข้อ ยกเว้น ชั่วครำวที่ เกิ ด ขึ้ น จำกกำรปฏิ รูป อัต รำดอกเบี้ ย อ้ำงอิ ง
โดยกิจกำรต้องถือปฏิบตั ิตำมกำรปรับปรุ งดังกล่ำวกับงบกำรเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2565 เป็ นต้นไป ทั้งนี้ อนุ ญำตให้กิจกำรถื อปฏิ บตั ิก่อนวันที่ มีผล
บังคับใช้ได้
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงิน
ในปี ที่เริ่ มนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
3. นโยบายการบัญชี ทสี่ าคัญ
3.1 กำรรับรู ้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย
รำยได้จำกค่ำเช่ ำรถยนต์รับรู ้ รำยได้ตำมวิธีเส้ นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ ำ ซึ่ งจะหยุดรับรู ้
รำยได้เมื่อลูกค้ำไม่ชำระค่ำเช่ำเป็ นเวลำเกินกว่ำ 3 เดือน
รำยได้จำกกำรขำยรถยนต์รับรู ้เป็ นรำยได้เมื่อได้โอนอำนำจควบคุมของสิ นค้ำให้ลูกค้ำแล้ว
กล่ำวคือ เมื่อมีกำรส่ งมอบสิ นค้ำ รำยได้จำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำที่จะได้รับหรื อคำดว่ำจะได้รับ
สำหรับสิ นค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักประมำณกำรสิ นค้ำรับคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
ดอกเบี้ยรับรับรู ้เป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์สัดส่ วนของเวลำโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปันผลรับถือเป็ นรำยได้เมื่อมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล
รำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำยอื่นรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
3.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ และเงินฝำกสถำบันกำรเงินซึ่ ง
มีอำยุครบกำหนดไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่รวมรำยกำรเงินฝำกธนำคำรที่มีกำรค้ ำประกัน
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3.3 ลูกหนี้กำรค้ำ
ถือปฎิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563
ลู กหนี้ กำรค้ำรับรู ้ เมื่ อเริ่ มแรกด้วยจำนวนเงิ นของสิ่ งตอบแทนที่ ปรำศจำกเงื่ อนไขในกำรได้รับ
ชำระ ในกรณี ที่มีส่วนประกอบด้ำนกำรจัดหำเงินที่มีนยั สำคัญจะรับรู ้ดว้ ยมูลค่ำปั จจุบนั ของสิ่ งตอบแทน
ลูกหนี้กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั บันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
โดยใช้วธิ ี กำรอย่ำงง่ำย (Simplified Approach) ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 ในกำร
วัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ซึ่ งกำหนดให้พิจำรณำผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ตลอดอำยุหนี้ และรับรู ้ผลขำดทุนตั้งแต่กำรรับรู ้รำยกำรลูกหนี้ กำรค้ำ ในกำรพิจำรณำผลขำดทุนด้ำน
เครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ลูกหนี้ กำรค้ำจะถูกจัดกลุ่มตำมวันที่ครบกำหนดชำระ อัตรำควำมเสี ยหำยที่
คำดว่ำจะเกิ ดขึ้ นจะขึ้นอยู่กบั ประวัติกำรชำระเงิ นและข้อมู ลผลขำดทุ นด้ำนเครดิ ตในอดี ตซึ่ งมีกำร
ปรับเพื่อสะท้อนข้อมูลปั จจุบนั และกำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำเกี่ยวกับปั จจัยทำงเศรษฐกิจมหภำคที่มีผล
ต่อควำมสำมำรถของลูกค้ำในกำรชำระหนี้ และปรับอัตรำกำรสู ญเสี ยในอดีตตำมกำรเปลี่ยนแปลงที่
คำดกำรณ์ไว้ในปั จจัยเหล่ำนี้ ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบันทึกในกำไรหรื อขำดทุนภำยใต้ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริ หำร
ถือปฎิบตั ิก่อนวันที่ 1 มกรำคม 2563
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตั้งค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญไว้เป็ นจำนวนเงินเท่ำกับผลขำดทุนโดยประมำณ
ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ท้ งั สิ้ นไม่ได้ ผลขำดทุนนี้ ประมำณขึ้นจำกประสบกำรณ์ในกำร
เก็บหนี้และกำรพิจำรณำฐำนะของลูกหนี้ในปั จจุบนั
3.4 เครื่ องมือทำงกำรเงิน
ถือปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563
ณ วัน ที่ รับ รู ้ รำยกำรเมื่ อเริ่ ม แรก บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยต้อ งรั บ รู ้ สิ นทรั พ ย์ท ำงกำรเงิ น และ
หนี้ สินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม สำหรับสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้ สินทำงกำรเงินที่ไม่ได้วดั
มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุนจะรับรู ้ดว้ ยมูลค่ำยุติธรรม บวกหรื อหักด้วยต้นทุนกำร
ทำรำยกำรซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำหรื อกำรออกสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงิน
นั้น สำหรับสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้ สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อ
ขำดทุน ต้นทุนกำรทำรำยกำรให้รับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรื อขำดทุน
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กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
กำรจัดประเภทรำยกำรขึ้นอยู่กบั โมเดลธุ รกิ จของกิ จกำรในกำรจัดกำรสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ น
และลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจัดประเภทสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินตำมลักษณะกำรวัดมูลค่ำเป็ นสิ นทรัพย์
ทำงกำรเงินวัดมูลค่ำในภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำในภำยหลัง
ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำในภำยหลังด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน
ตรำสำรทุนสำมำรถจำแนกและไม่สำมำรถเปลี่ ยนแปลงได้ตำมประเภทของกำรวัดมูลค่ำได้
สองประเภท ได้แก่ กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุนหรื อกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นซึ่ งไม่สำมำรถจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
กำรวัดมูลค่ำในภำยหลังของตรำสำรหนี้ ข้ ึนอยูก่ บั โมเดลทำงธุ รกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในกำรจัดกำรสิ นทรัพ ย์ทำงกำรเงิ นและลัก ษณะของกระแสเงิ นสดตำมสัญญำของสิ นทรัพ ย์ทำง
กำรเงิน กำรวัดมู ลค่ำตรำสำรหนี้ สำมำรถทำได้ 3 วิธี โดยขึ้ นอยูก่ บั กำรจัดประเภทตรำสำรหนี้ ของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
- รำคำทุ นตัดจำหน่ ำย สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นต้องวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุ นตัดจำหน่ ำยเมื่อบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยถื อครองสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นนั้นตำมโมเดลธุ รกิ จที่ มีวตั ถุ ประสงค์กำรถื อ
ครองสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และข้อกำหนดตำมสัญญำของ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินซึ่ งทำให้เกิ ดกระแสเงิ นสดซึ่ งเป็ นกำรจ่ำยเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจำก
ยอดคงเหลื อของเงิ นต้นในวันที่กำหนดไว้ รำยได้ดอกเบี้ยจำกสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำว
ต้องคำนวณโดยใช้วธิ ี อตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง กำไรหรื อขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรตัดรำยกำรจะ
รับรู ้โดยตรงในกำไรหรื อขำดทุน
- มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นเมื่ อบริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยถื อครองสิ นทรัพ ย์ท ำง
กำรเงิ นตำมโมเดลธุ รกิ จที่ มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อรั บ กระแสเงิ นสดตำมสั ญ ญำและเพื่ อขำย
สิ นทรั พย์ท ำงกำรเงิ น และข้อกำหนดตำมสัญ ญำของสิ นทรั พย์ทำงกำรเงิ นซึ่ งท ำให้เกิ ด
กระแสเงินสด ซึ่ งเป็ นกำรจ่ำยเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่
กำหนดไว้ กำรเปลี่ ย นแปลงของมู ล ค่ ำของสิ นทรั พ ย์ท ำงกำรเงิ นรั บ รู ้ ผ่ำนก ำไรขำดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่น เมื่อมีกำรตัดรำยกำรสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน กำไรหรื อขำดทุนสะสมที่เคยรับรู ้
รำยกำรในก ำไรขำดทุ นเบ็ ดเสร็ จอื่ นจะต้องจัดประเภทรำยกำรใหม่ เข้ำก ำไรหรื อขำดทุ น
รำยได้ดอกเบี้ยจำกสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำวต้องคำนวณโดยใช้วธิ ี อตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
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- มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุ น สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นที่ ไม่เข้ำเงื่ อนไขกำรวัดมู ลค่ำ
ด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำยหรื อวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ต้อง
วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน กำไรหรื อขำดทุนที่เกิดจำกตรำสำรหนี้ ที่
วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุน จะรับรู ้เป็ นกำไรหรื อขำดทุน
เงินปั นผลที่ได้รับจำกเงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นกำไรหรื อขำดทุนโดยแสดงรำยกำรเป็ นรำยได้อื่น
เมื่อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสิทธิ ที่จะได้รับเงินปันผล
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
กำไรขำดทุนจะรับรู ้เป็ นกำไรขำดทุนอื่นในงบกำไรขำดทุน รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (และกำร
กลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ) ของตรำสำรทุนที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นจะไม่แยกแสดงรำยกำรต่ำงหำกจำกรำยกำรเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในมูลค่ำยุติธรรม
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของหนี้สินทำงกำรเงิน
หนี้ สิ น ทำงกำรเงิ นทั้งหมดวัดมู ล ค่ ำภำยหลังด้วยรำคำทุ น ตัดจำหน่ ำยโดยใช้วิธี ดอกเบี้ ย ที่
แท้จริ งทั้งนี้ ผลกำไรและขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรตัดรำยกำรหนี้ สินทำงกำรเงินและกำรตัดจำหน่ำย
ตำมวิธีดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งจะรั บ รู ้ ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุ น โดยกำรค ำนวณมู ลค่ ำรำคำทุ นตัด
จำหน่ำยคำนึ งถึงส่ วนลดหรื อส่ วนเกินมูลค่ำ รวมถึงค่ำธรรมเนี ยมหรื อต้นทุนที่ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
อัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ งนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่ำตัดจำหน่ ำยตำมวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ต้นทุนทำงกำรเงินในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
กำรรับรู ้รำยกำรและกำรตัดรำยกำร
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องรับรู ้สินทรัพย์ทำงกำรเงินหรื อหนี้ สินทำงกำรเงินในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินเฉพำะเมื่อบริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยเป็ นคู่ สัญญำตำมข้อกำหนดของสัญญำของเครื่ องมื อทำง
กำรเงิ นนั้น กำรซื้ อหรื อขำยสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินตำมวิธีปกติตอ้ งรับรู ้รำยกำรในวันซื้ อขำย ซึ่ งเป็ น
วันที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตกลงที่ จะซื้ อหรื อขำยสิ นทรัพย์ สิ นทรัพ ย์ทำงกำรเงิ นจะถู กตัดรำยกำร
เฉพำะเมื่อสิ ทธิตำมสัญญำที่จะได้รับกระแสเงินสดจำกสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมดอำยุ หรื อเมื่อบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยโอนสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน และเป็ นกำรโอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ น
เจ้ำของเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
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กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ ผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นต่อสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นที่
วัดมู ลค่ ำด้วยวิธีรำคำทุ นตัดจำหน่ ำย โดยไม่ จำเป็ นต้องรอให้เหตุ กำรณ์ ที่มี กำรด้อยค่ำด้ำนเครดิ ต
เกิ ดขึ้นก่อน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยพิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงในควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตของสิ นทรัพย์
ทำงกำรเงินเป็ นระดับ และกำหนดวิธีกำรวัดค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตและกำรคำนวณดอกเบี้ยที่
แท้จริ งที่แตกต่ำงกันในแต่ละระดับ โดยมีขอ้ ยกเว้นสำหรับลูกหนี้ กำรค้ำที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับ
กำรจัดหำเงิ นที่ มี นัยส ำคัญ ซึ่ งบริ ษ ทั และบริ ษ ัท ย่อยใช้วิธี กำรอย่ำงง่ ำยในกำรพิ จำรณำค่ ำเผื่อผล
ขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุ
ถือปฏิบตั ิก่อนวันที่ 1 มกรำคม 2563
เงินลงทุนชัว่ ครำว
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขำย แสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ำ
ยุติธรรมของหลักทรัพย์บนั ทึกเป็ นรำยกำรต่ำงหำกในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และจะบันทึกเป็ นกำไรหรื อ
ขำดทุนในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อได้จำหน่ำยหลักทรัพย์น้ นั ออกไป
เมื่อมีกำรลดลงในมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินเผื่อขำย ซึ่ งได้บนั ทึกในส่ วนของผูถ้ ือ
หุ น้ และมีควำมชัดเจนว่ำสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีกำรด้อยค่ำ ยอดขำดทุนซึ่ งเคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
จะถู กรั บ รู ้ ในงบก ำไรขำดทุ นเบ็ ดเสร็ จ ยอดขำดทุ นที่ รับรู ้ ในงบก ำไรขำดทุ นเบ็ ดเสร็ จเป็ นผลต่ ำง
ระหว่ำงรำคำทุนที่ซ้ื อกับมูลค่ำยุติธรรมในปั จจุบนั ของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหักขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินนั้นๆ ซึ่ งเคยรับรู ้แล้วในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจำกมูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุน
3.5 ตรำสำรอนุพนั ธ์และกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้รำยกำรสัญญำอนุ พนั ธ์เมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่เข้ำทำ
สัญญำและวัดมูลค่ำต่อมำในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรมโดยรับรู ้กำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำยุติธรรม
ในภำยหลังในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
ตรำสำรอนุ พนั ธ์ที่มีอำยุสัญญำคงเหลือมำกกว่ำ 12 เดือนและยังไม่ถึงกำหนดชำระภำยใน 12
เดือน เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นหรื อหนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น และแสดงตรำสำรอนุ พนั ธ์อื่นเป็ น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนหรื อหนี้สินหมุนเวียน
กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเลื อกกำหนดให้อนุ พนั ธ์ที่เข้ำเงื่ อนไขเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันควำม
เสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับควำมเสี่ ยงอัตรำดอกเบี้ยในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงในกระแสเงินสด
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ณ วันที่เริ่ มกำหนดควำมสัมพันธ์ในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยง บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกำรจัดทำ
เอกสำรที่ ระบุ ควำมสั มพันธ์ ระหว่ำงเครื่ องมื อที่ ใช้ป้องกันควำมเสี่ ยงและรำยกำรที่ มีกำรป้ องกัน
ควำมเสี่ ยง และวัตถุประสงค์และกลยุทธ์กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงในกำรดำเนินกำรป้ องกันควำมเสี่ ยง
นอกจำกนี้ ณ วันที่เริ่ มต้นป้ องกันควำมเสี่ ยงและได้ปรับปรุ งอย่ำงต่อเนื่ อง บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
จัดทำเอกสำรว่ำ เครื่ องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ ยงมีประสิ ทธิ ผลในกำรหักกลบกำรเปลี่ ยนแปลงใน
กระแสเงิ นสดของรำยกำรที่ มีกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับควำมเสี่ ยงที่มีกำรป้ องกันควำม
เสี่ ยง เมื่อควำมสัมพันธ์ของกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงเข้ำเงื่อนไขควำมมีประสิ ทธิ ผลในกำรป้ องกันควำม
เสี่ ยงทุกข้อดังต่อไปนี้
- มีควำมสัมพันธ์เชิ งเศรษฐกิ จระหว่ำงรำยกำรที่มีกำรป้ องกันควำมเสี่ ยง และเครื่ องมือที่ใช้
ป้ องกันควำมเสี่ ยง
- ผลกระทบของควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตไม่ได้เป็ นปั จจัยสำคัญในกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่เป็ น
ผลมำจำกควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจนั้น
- อัตรำส่ วนกำรป้ องกันควำมเสี่ ย งของควำมสั มพันธ์ ของกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงดังกล่ ำว
เท่ำกับอัตรำส่ วนของปริ มำณของรำยกำรที่ มีกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยทำกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงจริ ง ต่อปริ มำณของเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ ยงซึ่ งบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยได้ใช้ป้องกันควำมเสี่ ยงจริ ง
บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยรับ รู ้ ส่ วนที่ มีป ระสิ ทธิ ผลของกำรเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ำยุติธรรมของ
สัญญำอนุ พนั ธ์ซ่ ึ งมีกำรกำหนดและเข้ำเงื่อนไขของกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงในกระแสเงิ นสดรับรู ้ใน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและรับรู ้ กำไรหรื อขำดทุนที่เกี่ ยวข้องกับส่ วนที่ไม่มีประสิ ทธิ ผลในกำไร
หรื อขำดทุน
3.6 สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือแสดงในรำคำทุนหรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่คำดว่ำจะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ
บริ ษทั แสดงในรำคำทุนโดยวิธีดงั นี้
อะไหล่รถยนต์
โดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
บริ ษทั ย่อยแสดงในรำคำทุนโดยวิธีดงั นี้
รถยนต์
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
มูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับประมำณจำกรำคำที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติของธุ รกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรขำยสิ นค้ำนั้น
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3.7 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย หมำยถึง กิจกำรที่บริ ษทั มีอำนำจในกำรควบคุมนโยบำยกำรเงินและกำรดำเนิ นงำน
ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วบริ ษทั จะถื อหุ ้นที่ มีสิท ธิ ออกเสี ยงมำกกว่ำกึ่ งหนึ่ ง บริ ษทั ได้รวมงบกำรเงิ น ของ
บริ ษทั ย่อยไว้ในงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ควบคุมบริ ษทั ย่อยจนกระทัง่ อำนำจควบคุมหมดไป
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร แสดงตำมวิธีรำคำทุนหลังหักค่ำเผื่อกำร
ด้อยค่ำของเงินลงทุน (ถ้ำมี)
3.8 สิ นทรัพย์รอกำรขำย
สิ นทรัพย์รอกำรขำยแสดงในรำคำทุนหลังหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
3.9 สิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ
สิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ (รถยนต์) แสดงในรำคำทุนหลังหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อ
กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ค่ำเสื่ อมรำคำคำนวณจำกรำคำทุนหักมูลค่ำคงเหลือของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำม
อำยุกำรให้ประโยชน์เป็ นเวลำ 5 ปี
บริ ษทั มีกำรทบทวนมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ทุกปี
3.10 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงในรำคำทุนหลังหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
และค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
รำคำทุ นรั บ รู ้ เมื่ อเริ่ ม แรกที่ ได้สิ นทรั พ ย์ม ำรวมถึ งต้นทุ นทำงตรงอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวกับ กำรจัดหำ
สิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์อยูใ่ นสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมวัตถุประสงค์รวมทั้งต้นทุนในกำรรื้ อถอน
ขนย้ำย และกำรบูรณะสถำนที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นภำระผูกพันของกิจกำร (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำของอุปกรณ์ คำนวณจำกรำคำทุนหักมูลค่ำคงเหลื อของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรง
ตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี้
จำนวนปี
อำคำร
20
เครื่ องมือเครื่ องใช้
5
เครื่ องตกแต่งติดตั้งและเครื่ องใช้สำนักงำน
5
ยำนพำหนะ
5
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกำรทบทวนมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ทุกปี
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดิน สิ นทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและอุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง
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บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนประกอบของรำยกำรสิ นทรัพย์แต่ละส่ วน
แยกต่ำงหำกจำกกันเมื่อส่ วนประกอบแต่ละส่ วนนั้นมีตน้ ทุนที่มีนยั สำคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมด
ของสิ นทรัพย์น้ นั
ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
รำยกำร ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ตัดออกจำกบัญชีเมื่อจำหน่ำยสิ นทรัพย์ รำยกำรผลกำไรหรื อ
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยหรื อตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ จะรับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
3.11 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงในรำคำทุนหลังหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของ
สิ นทรัพย์ (ถ้ำมี) ค่ำตัดจำหน่ำยคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้ประโยชน์ ดังนี้
จำนวนปี
โปรแกรมสำเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์
10
ลิขสิ ทธิ์
10
3.12 ต้นทุนกำรกูย้ มื
ต้นทุนกำรกูย้ ืมของเงินกูท้ ี่ใช้ในกำรจัดหำหรื อก่อสร้ำงสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลำนำนในกำร
ทำให้อยูใ่ นสภำพพร้อมใช้หรื อขำย ได้ถูกนำไปรวมเป็ นรำคำทุนของสิ นทรัพย์จนกว่ำสิ นทรัพย์น้ นั จะ
อยูใ่ นสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมประสงค์ ส่ วนต้นทุนกำรกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เกิดรำยกำร
ต้นทุนกำรกูย้ มื ประกอบด้วย ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกูย้ มื นั้น
3.13 กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะประเมินว่ำมีขอ้ บ่งชี้ ของสิ นทรัพย์วำ่
มีกำรด้อยค่ำหรื อไม่ หำกสิ นทรัพย์น้ นั มี ขอ้ บ่งชี้ ของกำรด้อยค่ำ บริ ษทั จะประมำณมูลค่ำที่ คำดว่ำจะ
ได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หำกมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยจะรับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ ผลขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์จะถู กกลับรำยกำรเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภำยหลังและจะ
กลับรำยกำรได้ไม่เกิ นกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ภำยหลังหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมหรื อค่ำตัดจำหน่ ำย มูลค่ำที่
จะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมำยถึ ง มูลค่ำจำกกำรใช้ของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์
หักต้นทุนในกำรขำย
3.14 ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ น้ กูร้ อตัดบัญชี
ค่ ำใช้จ่ ำยในกำรออกหุ ้ น กู้บ ัน ทึ ก เป็ นค่ ำธรรมเนี ย มทำงกำรเงิ น รอตัดบัญ ชี และทยอยตัด
จำหน่ำยเป็ นดอกเบี้ยจ่ำยโดยวิธีอตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ งตำมอำยุของหุ น้ กู้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ น้ กูร้ อตัดบัญชีได้แสดงหักจำกมูลค่ำหุ น้ กูใ้ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
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3.15 สัญญำเช่ำ
ถือปฎิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563
ณ วันเริ่ มต้นสัญญำ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะประเมินว่ำสัญญำเป็ นสัญญำเช่ำหรื อประกอบด้วย
สัญญำเช่ำหรื อไม่ โดยสัญญำจะเป็ นสัญญำเช่ ำหรื อประกอบด้วยสัญญำเช่ำ ถ้ำสัญญำนั้นเป็ นกำรให้
สิ ทธิ ในกำรควบคุมกำรใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลำหนึ่งเพื่อกำรแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประเมินอำยุสัญญำเช่ำตำมระยะเวลำที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญำเช่ำ
หรื อตำมระยะเวลำที่เหลื ออยู่ของสัญญำเช่ ำที่มีผลอยู่ ณ วันที่นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
มำใช้เป็ นครั้ งแรก (ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563) โดยรวมระยะเวลำตำมสิ ทธิ เลื อกในกำรขยำยอำยุ
สัญญำเช่ำหำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ เลือกนั้นและระยะเวลำตำมสิ ทธิ เลือก
ในกำรยกเลิ ก สั ญ ญำเช่ ำ หำกมี ค วำมแน่ น อนอย่ำ งสมเหตุ ส มผลที่ จ ะไม่ ใ ช้สิ ท ธิ เลื อ กนั้น ทั้ง นี้
พิ จ ำรณำถึ ง ผลกระทบของกำรเปลี่ ย นแปลงในเทคโนโลยี และ/หรื อ กำรเปลี่ ย นแปลงของ
สภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรต่ออำยุของสัญญำเช่ำดังกล่ำว เป็ นต้น
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้ - ผูเ้ ช่ำ
สิ นทรั พย์สิท ธิ กำรใช้รับรู ้ ณ วันที่ สัญญำเช่ ำเริ่ มมี ผล โดยแสดงมู ลค่ำตำมรำคำทุ นหลังหัก
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี ) และปรั บ ปรุ งด้วยกำรวัดมู ลค่ ำของหนี้ สิ นตำม
สัญญำเช่ำใหม่ (ถ้ำมี) รำคำทุนดังกล่ำวประกอบด้วย จำนวนเงินของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวัด
มู ล ค่ ำเริ่ ม แรก ต้น ทุ น ทำงตรงที่ เกิ ดขึ้ น และกำรจ่ำยช ำระตำมสั ญ ญำเช่ ำใดๆที่ จ่ำยช ำระ ณ วัน ที่
สัญญำเช่ำเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญำเริ่ มมีผลหักสิ่ งจูงใจตำมสัญญำเช่ำที่ได้รับ
รำคำทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้รวมถึงประมำณกำรต้นทุนที่จะเกิ ดขึ้นสำหรับผูเ้ ช่ ำในกำร
รื้ อและขนย้ำยสิ นทรัพย์อำ้ งอิง กำรบูรณะสถำนที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์อำ้ งอิงหรื อกำรบูรณะสิ นทรัพย์
อ้ำงอิงให้อยูใ่ นสภำพตำมที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญำเช่ำ
ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้คำนวณจำกรำคำทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำม
อำยุของสัญญำเช่ำ หรื ออำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้แต่ละประเภท
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำแสดงมูลค่ำตำมมูลค่ำปั จจุบนั ของกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำที่ยงั ไม่ได้
จ่ำยชำระ ณ วันที่สัญญำเช่ ำเริ่ มมีผล กำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำดังกล่ำวประกอบด้วย กำรจ่ำยชำระ
คงที่ (รวมถึงกำรจ่ำยชำระคงที่โดยเนื้ อหำ) หักลูกหนี้ สิ่งจูงใจตำมสัญญำเช่ำ (ถ้ำมี) และจำนวนเงินที่
คำดว่ำผูเ้ ช่ำจะจ่ำยชำระภำยใต้กำรรับประกันมูลค่ำคงเหลือ นอกจำกนี้ กำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำยัง
รวมถึงรำคำใช้สิทธิ ของสิ ทธิ กำรเลือกซื้ อ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่บริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยจะใช้สิทธิ เลือกนั้น และกำรจ่ำยชำระค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกข้อกำหนดสัญญำเช่ ำ
แสดงให้เห็นว่ำบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะใช้สิทธิ เลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ
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บริ ษ ัท และบริ ษ ทั ย่อยค ำนวณมู ล ค่ ำปั จจุ บ ัน ของกำรจ่ ำยช ำระตำมสั ญ ญำเช่ ำโดยใช้อ ัตรำ
ดอกเบี้ยกำรกูย้ ืมส่ วนเพิ่ม ณ วันที่สัญญำเช่ำมีผล หำกอัตรำดอกเบี้ยตำมนัยของหนี้ สินสัญญำเช่ำนั้น
ไม่สำมำรถกำหนดได้ ทั้งนี้ อตั รำดอกเบี้ยกำรกูย้ มื ส่ วนเพิ่มอ้ำงอิงจำกอัตรำผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบำลปรับด้วยค่ำควำมเสี่ ยงที่เหมำะสมตำมระยะเวลำของสัญญำเช่ำนั้น หลังจำกวันที่สัญญำเช่ำเริ่ ม
มี ผ ลบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยจะวัดมู ลค่ ำของหนี้ สิ นตำมสั ญญำเช่ ำเพิ่ ม ขึ้ นเพื่ อสะท้อนดอกเบี้ ยจำก
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำ และลดลงเพื่อสะท้อนกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ ำที่จ่ำยชำระแล้ว นอกจำกนี้
บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยจะวัดมู ลค่ำหนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำใหม่ เมื่ อมี กำรเปลี่ ยนแปลงอำยุสัญญำเช่ ำ
จำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยชำระ หรื อกำรประเมินสิ ทธิ กำรเลือกในกำรซื้ อสิ นทรัพย์อำ้ งอิง
สัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำซึ่ งสิ นทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเลือกใช้ขอ้ ยกเว้นในกำรรับรู ้รำยกำรสำหรับสัญญำเช่ำระยะสั้น (สัญญำ
เช่ ำที่มีอำยุสัญญำเช่ ำ 12 เดือนหรื อน้อยกว่ำนับจำกวันที่สัญญำเช่ ำมีผล และไม่มีสิทธิ กำรเลื อกซื้ อ)
และสัญญำเช่ำซึ่ งสิ นทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ จำนวนเงินที่จ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำดังกล่ำวจะรับรู ้เป็ น
ค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
ถือปฏิบตั ิก่อนวันที่ 1 มกรำคม 2563
สัญญำเช่ำดำเนินงำน
สัญญำเช่ำซึ่ งควำมเสี่ ยง และประโยชน์ส่วนใหญ่จำกกำรเป็ นเจ้ำของทรัพย์สินยังคงอยูก่ บั ผูใ้ ห้
เช่ ำ บันทึกเป็ นสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำน ค่ำเช่ ำที่ เกิ ดขึ้ นจำกสัญญำเช่ ำดังกล่ำวรับรู ้ เป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จตำมอำยุของสัญญำเช่ำ
สัญญำเช่ำกำรเงิน
สัญญำเช่ ำซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับโอนผลตอบแทนและควำมเสี่ ยงส่ วนใหญ่ของกำร
เป็ นเจ้ำของทรัพย์สิน ยกเว้นกรรมสิ ทธิ์ ทำงกฎหมำยถือเป็ นสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
บันทึ กสิ นทรัพย์ที่เช่ ำในรำคำยุติธรรม ณ วันเริ่ มต้นของสัญญำเช่ ำพร้ อมกับภำระหนี้ สินที่ จะต้อง
จ่ำยค่ำเช่ ำในอนำคตหักด้วยส่ วนที่ เป็ นดอกเบี้ ย (ถ้ำมี ) ดอกเบี้ ยหรื อค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิ นรับรู ้ เป็ น
ค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จตำมส่ วนของยอดเงินต้นคงเหลือ
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3.16 ผลประโยชน์พนักงำน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่ อ ยรั บ รู ้ เงิ น เดื อ น ค่ ำล่ วงเวลำ โบนั ส เงิ น กองทุ น ประกัน สั ง คม และ
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรสมทบเงิน)
บริ ษทั บริ ษทั ย่อยและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่
พนักงำนจ่ำยสะสมและเงินที่บริ ษทั จ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ
ได้แยกออกจำกสิ น ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท เงิ น ที่ บ ริ ษ ัท จ่ ำ ยสมทบกองทุ น ส ำรองเลี้ ย งชี พ บัน ทึ ก เป็ น
ค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรผลประโยชน์)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภำระสำหรับเงิ นชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำม
กฎหมำยแรงงำน และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนอื่นๆ ซึ่ งบริ ษทั ถื อว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ น
โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคำนวณหนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน
โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชำญอิสระ
ได้ท ำกำรประเมิ นภำระผูกพันดังกล่ ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ซึ่ งหลักกำรประมำณกำร
ดังกล่ำวต้องใช้ขอ้ สมมติที่หลำกหลำย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนใน
อนำคต อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน อัตรำกำรมรณะและอัตรำเงินเฟ้อ
ผลก ำไรหรื อขำดทุ นจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and
losses) สำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
3.17 บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกันหมำยถึง บุคคลหรื อกิ จกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ถูกควบคุม
โดยบริ ษทั ไม่วำ่ จะเป็ นทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั
ที่ทำหน้ำที่ถือหุ ้น บริ ษทั ย่อย และกิจกำรที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิจกำร
ที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมำยรวมถึ งบริ ษ ัทร่ วมและบุ คคลซึ่ งถื อหุ ้ นที่ มี สิ ทธิ ออกเสี ยงไม่ ว่ำทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อมและมี อิทธิ พลอย่ำงมีนัยสำคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำนของบริ ษทั
ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำว และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่ำนั้น
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรำยกำร
บริ ษทั คำนึงถึงเนื้ อหำของควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรู ปแบบทำงกฎหมำย
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3.18 กำรประมำณกำรหนี้สิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมำณกำรหนี้ สินเมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ของกำร
เกิดภำระผูกพันในปั จจุบนั ตำมกฎหมำยหรื อจำกกำรอนุ มำนอันเป็ นผลสื บเนื่ องมำจำกเหตุกำรณ์ใน
อดี ต ภำระผูกพันดังกล่ำวคำดว่ำจะส่ งผลให้ตอ้ งเกิ ดกำรไหลออกของทรัพยำกรเพื่อจ่ำยชำระภำระ
ผูกพันและจำนวนที่ตอ้ งจ่ำยสำมำรถประมำณกำรได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ รำยจ่ำยที่จะได้รับคืนบันทึกเป็ น
สิ นทรัพย์แยกต่ำงหำกก็ต่อเมื่อกำรได้รับคืนคำดว่ำจะได้รับอย่ำงแน่ นอนเมื่ อได้จ่ำยชำระประมำณ
กำรหนี้สินไปแล้ว
3.19 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกภำษีเงิ นได้ตำมจำนวนที่จะต้องจ่ำย คำนวณตำมหลักเกณฑ์แห่ ง
ประมวลรัษฎำกรในอัตรำภำษีเงินได้ร้อยละ 20 ของกำไรก่อนภำษีเงินได้ หลังจำกปรับปรุ งบวกกลับ
ด้วยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ซึ่ งไม่สำมำรถถือเป็ นรำยจ่ำยในกำรคำนวณภำษีและหักออกด้วยรำยกำรที่ได้รับ
ยกเว้นหรื อไม่ถือเป็ นรำยได้ในกำรคำนวณภำษี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จะคำนวณขึ้นจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำง
มูลค่ำตำมบัญชี กบั ฐำนภำษี ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน รำยกำร
เปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จะถูกรับรู ้เป็ นรำยได้ภำษีเงินได้รอ
กำรตัดบัญชี หรื อค่ำใช้จ่ำยภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี โดยจะรั บรู ้ ในกำไรขำดทุ น เว้นแต่ในส่ วนที่
เกี่ยวกับรำยกำรที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ หรื อกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีจะถูกรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเมื่ อมีควำม
เป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะมีกำไรทำงภำษีจำกกำรดำเนิ นงำนในอนำคตเพียง
พอที่จะนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี มำใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ตอ้ งเสี ย
ภำษีทุกรำยกำรจะถูกรับรู ้เป็ นหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีถูกวัดมูลค่ำโดยใช้อตั รำภำษีเงินได้สำหรับงวด
ที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี หรื อจะจ่ำย
ชำระหนี้ สิ นภำษี เงิ นได้ โดยใช้อตั รำภำษี และกฎหมำยภำษีอำกรที่ มีผลบังคับใช้ อยู่หรื อที่ คำดได้
ค่อนข้ำงแน่วำ่ จะมีผลบังคับใช้ภำยในสิ้ นรอบระยะเวลำที่รำยงำน
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ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่ำ เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกำไรทำง
ภำษี ในอนำคตเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรั พ ย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้
ประโยชน์ได้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จะหักกลบกันได้ก็
ต่อเมื่อกิจกำรมีสิทธิ ตำมกฎหมำยและภำษีเงินได้น้ ี ประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกัน
3.20 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้วิธีรำคำตลำดในกำรวัดมู ลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ ง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่ เกี่ ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมู ลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นใน
กรณี ที่ไม่มีตลำดที่ มีสภำพคล่อง หรื อไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่ มีสภำพคล่องได้
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยจะใช้วิธีรำคำทุ นหรื อวิธี รำยได้ในกำรวัดมู ล ค่ ำยุติธ รรมของสิ นทรั พ ย์และ
หนี้สินดังกล่ำวแทน
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ระดับที่ 1 ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้ อขำย (ไม่ตอ้ งปรับ ปรุ ง) ในตลำดที่มีส ภำพคล่องสำหรับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่ำงเดียวกัน
ระดับที่ 2 ใช้ขอ้ มูล อื่นนอกเหนือ จำกรำคำเสนอซื้ อ ขำยซึ่ ง รวมอยูใ่ นระดับ 1 ที่ส ำมำรถ
สัง เกตได้ โดยตรง (ได้แ ก่ ข้อ มูล รำคำตลำด) หรื อ โดยอ้อ ม (ได้แ ก่ ข้อ มูล ที่
คำนวณมำจำกรำคำ ตลำด) สำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น
ระดับที่ 3 ใช้ข อ้ มูล ที ่ไ ม่ส ำมำรถสัง เกตได้ เช่น ข้อ มูล เกี ่ย วกับ กระแสเงิน ในอนำคตที่
กิจกำรประมำณขึ้น
3.21 กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในกำรจัด ท ำงบกำรเงิ น ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฝ่ ำยบริ ห ำรจำเป็ นต้อ งใช้
ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรในเรื่ องที่มีควำมไม่แน่ นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณ
กำรดังกล่ำวนี้ ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงิ นที่ แสดงในงบกำรเงิ นและต่อข้อมู ลที่ แสดงในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ น ผลที่ เกิ ดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจ
และกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้
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ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
ในกำรประมำณค่ ำ เผื่ อ ผลขำดทุ น ด้ำ นเครดิ ต ที่ ค ำดว่ ำ จะเกิ ด ขึ้ น ของลู ก หนี้ ฝ่ ำยบริ ห ำร
จำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุ นที่ คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นจำกลู กหนี้ แต่ละรำย โดย
คำนึ งถึ งประสบกำรณ์ ก ำรเก็ บ เงิ นในอดี ต อำยุข องหนี้ ที่ ค งค้ำงและสภำวะเศรษฐกิ จที่ เป็ นอยู่ใน
ขณะนั้น เป็ นต้น
ค่ำเผือ่ กำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ
ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมู ลค่ำสิ นค้ำคงเหลื อ ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำร
ประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกสิ นค้ำคงเหลือนั้น โดยค่ำเผือ่ กำรลดลงของมูลค่ำสุ ทธิ
ที่จะได้รับพิจำรณำจำกรำคำที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติของธุ รกิ จหักด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยสิ นค้ำ
นั้น จำนวนค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือที่ประมำณได้ เมื่อนำมำเปรี ยบเทียบกับจำนวน
เดิมที่มีในบัญชี ค่ำเผือ่ กำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือทั้งที่ลดลงและเพิ่มขึ้นจะแสดงเป็ นค่ำใช้จ่ำย
ภำยใต้หวั ข้อต้นทุนขำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
สิ นทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่ำและค่ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่ำ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณ
อำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลื อเมื่อเลิ กใช้งำนของสิ นทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่ ำ และต้องทบทวน
อำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
กำรกำหนดอำยุสัญญำเช่ำที่มีสิทธิ กำรเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรื อยกเลิกสัญญำเช่ำ
บริ ษ ทั และบริ ษ ัท ย่อยก ำหนดอำยุสั ญ ญำเช่ ำตำมระยะเวลำที่ บ อกเลิ ก ไม่ ได้ข องสั ญ ญำเช่ ำ
โดยรวมระยะเวลำตำมสิ ทธิ เลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่
จะใช้สิทธิ เลื อกนั้น และระยะเวลำตำมสิ ทธิ เลื อกในกำรยกเลิ กสัญญำเช่ ำ หำกมีควำมแน่ นอนอย่ำง
สมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิ เลือกนั้น ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินว่ำบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลหรื อไม่ที่จะใช้สิทธิ เลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำ
หรื อที่ จะไม่ ใ ช้สิ ท ธิ เลื อกในกำรยกเลิ ก สั ญ ญำเช่ ำ โดยพิ จำรณำข้อ เท็ จจริ งและสภำพแวดล้อมที่
เกี่ ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิ ดสิ่ งจูงใจในทำงเศรษฐกิ จสำหรั บบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในกำรใช้สิทธิ
เลือกนั้น ภำยหลังจำกวันที่สัญญำเช่ำมีผล บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินอำยุสัญญำเช่ำใหม่หำก
มีเหตุกำรณ์ หรื อสถำนกำรณ์ ที่มีนยั สำคัญซึ่ งอยู่ภำยใต้กำรควบคุ มและส่ งผลต่อควำมแน่ นอนอย่ำง
สมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก
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ค่ ำ เสื่ อ มรำคำของที่ ดิ น อำคำรและอุ ป กรณ์ และสิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ำรใช้ และค่ ำ ตัด จ ำหน่ ำ ยของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ในกำรค ำนวณค่ ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุ ป กรณ์ และสิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ำรใช้และค่ ำตัด
จำหน่ ำยของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุ กำรให้ประโยชน์และ
มูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำ
คงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ สิ นทรัพย์
สิ ทธิ กำรใช้และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในแต่ละช่ วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำ
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้
ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ น ทรั พ ย์ภ ำษี เงิ น ได้รอกำรตัดบัญ ชี จะรั บ รู ้ ส ำหรั บ ผลแตกต่ ำงชั่วครำวที่ ใ ช้หัก ภำษี แ ละ
ขำดทุ นทำงภำษี ที่ไม่ ได้ใช้เมื่ อมี ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำจะมี กำไรทำงภำษี ในอนำคตเพี ยง
พอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณ
กำรว่ำควรรับรู ้จำนวนสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวน
กำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ห ลัง ออกจำกงำนของพนัก งำนประมำณขึ้ น ตำมหลัก
คณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่ น อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น
มูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินที่รับรู ้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ที่ไม่มี
กำรซื้ อขำยในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซื้ อขำยคล่อง ฝ่ ำยบริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจใน
กำรประเมิ นมู ล ค่ำยุติธรรมของเครื่ องมื อทำงกำรเงิ นดังกล่ ำว โดยใช้เทคนิ คและแบบจำลองกำร
ประเมินมูลค่ำ ซึ่ งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มำจำกกำรเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลำด โดย
คำนึ งถึ งควำมเสี่ ยงทำงด้ำนเครดิต สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์ และกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำ
ของเครื่ องมือทำงกำรเงินในระยะยำว ทั้งนี้ กำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้
ในกำรคำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิ ดเผย
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
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4. ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาถือปฏิบัติ
ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 2.3 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน กลุ่ มเครื่ องมื อทำงกำรเงิ นและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับ ที่ 16 มำถื อปฏิ บตั ิใน
ระหว่ำงงวดปั จจุบนั โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้เลือกปรับผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี
โดยปรั บปรุ งกับก ำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 และไม่ ปรั บ ย้อนหลังงบกำรเงิ นงวดก่ อนที่ แสดง
เปรี ยบเทียบ
จำกกำรเปลี่ ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี เนื่ องจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นดังกล่ำว
ข้ำงต้นมำถือปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นี้
ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขำย
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
สิ ทธิกำรเช่ำ
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
รวมหนี้สิน
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
ผลกำไรจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขำย
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

- 37 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ผลกระทบจำก
ผลกระทบจำก
มำตรฐำนกำร
มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน
รำยงำนทำง
กลุ่มเครื่ องมือทำง กำรเงิน ฉบับที่ 16
กำรเงิน

ณ วันที่ 1
มกรำคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขำย
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
สิ ทธิกำรเช่ำ
รวมสิ นทรัพย์

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)

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
รวมหนี้สิน

48,685,489.69
2,928,507.87
3,489,169,142.55

-

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

กำไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร

1,378,701,701.26

(1,433,924.34)

-

1,377,267,776.92

ผลกำไรจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขำย
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น

25,388.97
1,821,177,460.43

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

-

1,819,718,147.12

153,946,433.14
59,081,116.89
18,316,260.49
18,316,260.49
(5,617,518.69)
12,698,741.80 5,321,586,031.47

4.1 เครื่ องมือทำงกำรเงิน
ผลกระทบที่มีต่อกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 มีดงั ต่อไปนี้
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
กำรเพิ่มขึ้นจำกค่ำเผือ่ ผลขำดทุนลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
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

- 38 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วัน ที่ 1 มกรำคม 2563 (วัน ที่ ถื อปฏิ บ ัติค รั้ งแรก) ผูบ้ ริ ห ำรของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อยได้
ประเมินโมเดลธุ รกิจที่ใช้จดั กำรสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงิน และจัดประเภทรำยกำรสิ นทรัพย์
และหนี้สินทำงกำรเงิน ดังนี้
มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรหรื อ
ขำดทุน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
ค่ำเบี้ยประกันจ่ำยล่วงหน้ำ
ลูกหนี้กรมสรรพำกร
เงินฝำกประจำธนำคำรติดภำระค้ ำประกัน
หนี้สินทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ตัว๋ แลกเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้ค่ำซื้อสิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หุน้ กู้

บำท
งบกำรเงินรวม
รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย

รวม

59,087,104.00
59,087,104.00

86,370,717.12
165,409,624.54
58,946,420.06
63,908,202.84
50,020,936.88
424,655,901.44

86,370,717.12
59,087,104.00
165,409,624.54
58,946,420.06
63,908,202.84
50,020,936.88
483,743,005.44

-

41,880,056.54
199,669,730.18
73,789,227.07
141,209,004.10
1,020,874,590.17
51,613,997.56
1,847,885,911.29
3,376,922,516.91

41,880,056.54
199,669,730.18
73,789,227.07
141,209,004.10
1,020,874,590.17
51,613,997.56
1,847,885,911.29
3,376,922,516.91

- 39 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ำยุติธรรม
รำคำทุน
ผ่ำนกำไรหรื อ
ตัดจำหน่ำย
ขำดทุน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
ค่ำเบี้ยประกันจ่ำยล่วงหน้ำ
ลูกหนี้กรมสรรพำกร
เงินฝำกประจำธนำคำรติดภำระค้ ำประกัน
หนี้สินทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ตัว๋ แลกเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้ค่ำซื้อสิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หุน้ กู้

รวม

59,081,116.89
59,081,116.89

85,935,707.10
153,946,433.14
58,946,420.06
63,908,202.84
50,020,936.88
412,757,700.02

85,935,707.10
59,081,116.89
153,946,433.14
58,946,420.06
63,908,202.84
50,020,936.88
471,838,816.91

-

41,880,056.54
199,669,730.18
90,425,496.41
141,209,004.10
1,020,874,590.17
51,613,997.56
1,847,885,911.29
3,393,558,786.25

41,880,056.54
199,669,730.18
90,425,496.41
141,209,004.10
1,020,874,590.17
51,613,997.56
1,847,885,911.29
3,393,558,786.25

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจัดประเภทเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่ไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรวัดมูลค่ำ
ด้วยรำคำทุ น ตัดจำหน่ ำยหรื อกำรวัดมู ล ค่ ำด้วยมู ล ค่ ำยุติ ธ รรมผ่ำนก ำไรขำดทุ นเบ็ ดเสร็ จอื่ น เป็ น
ประเภทมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นที่ตอ้ งวัดด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
มีรำยกำรดังต่อไปนี้
บำท

งบกำรเงินรวม
สินทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
กองทุนเปิ ด
รวมสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น

59,087,104.00
59,087,104.00

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
59,081,116.89
59,081,116.89

- 40 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรำยกำรลูกหนี้ กำรค้ำที่ตอ้ งมีกำรพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่คำด
ว่ำจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้กำรค้ำ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ปฏิบตั ิตำมวิธีอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ในกำรวัดมูลค่ำของผล
ขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุสำหรับลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมด
ในกำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกำรจัดกลุ่ ม
ลู กหนี้ กำรค้ำตำมควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิ ตที่ มี ลกั ษณะร่ วมกันและระยะเวลำเกิ นกำหนดชำระ อัตรำ
ขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นพิจำรณำจำกลักษณะกำรจ่ำยชำระเงินในอดีต ข้อมูลผลขำดทุน
ด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตและปั จจัยในอนำคตที่จะมีผลกระทบต่ออัตรำขำดทุนด้ำนเครดิต
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ด้วยวิธีกำรดังกล่ำว ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนสำหรับลูกหนี้กำรค้ำมีรำยละเอียด ดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม

ยังไม่ถึง
กำหนดชำระ
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ยอดลูกหนี้กำรค้ำ
111,640,627.38
ค่ำเผื่อผลขำดทุน
491,876.39

ไม่เกิน
3 เดือน

3 - 6 เดือน

6 - 12 เดือน

เกินกว่ำ
12 เดือน

12,466,489.42
930,118.69

2,495,695.04
1,804,071.13

1,569,823.82
1,468,442.65

1,345,224.00
1,360,965.00

รวม
129,517,859.66
6,055,473.86

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ถึง
กำหนดชำระ
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ยอดลูกหนี้กำรค้ำ
103,376,810.88
ค่ำเผื่อผลขำดทุน
469,478.23

ไม่เกิน
3 เดือน

3 - 6 เดือน

6 - 12 เดือน

เกินกว่ำ
12 เดือน

11,736,107.42
901,518.79

1,620,975.39
936,000.31

1,569,823.82
1,468,442.65

1,345,224.00
1,360,965.00

รวม
119,648,941.51
5,136,404.98

กำรกระทบยอดค่ำเผือ่ ผลขำดทุนลูกหนี้ กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กับค่ำเผื่อผลขำดทุน
ลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
ค่ำเผื่อผลขำดทุนลูกหนี้กำรค้ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ผลกระทบจำกกำรปรับปรุ งยอดยกมำที่มีต่อกำไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563

3,677,091.67
2,378,382.19
6,055,473.86

บำท

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
3,677,091.67
1,459,313.31
5,136,404.98

- 41 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
4.2 สัญญำเช่ำ
กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 มำถื อปฏิ บตั ิครั้งแรก บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
รับรู ้หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำสำหรับสัญญำเช่ำที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนด้วยมูลค่ำปั จจุบนั
ของเงิ น จ่ ำยช ำระตำมสั ญ ญำเช่ ำที่ เหลื ออยู่โดยคิ ดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ ยเงิ น กู้ยื ม ส่ วนเพิ่ ม ณ วัน ที่
1 มกรำคม 2563 และสำหรับสัญญำเช่ำที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
รั บรู ้ มู ลค่ ำตำมบัญชี ของสิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ นตำมสั ญญำเช่ ำด้วยมู ลค่ ำตำมบัญ ชี เดิ มก่ อนวันที่ น ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิครั้งแรก
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)

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
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 นทรัพย์สิทธิ กำรใช้แบ่งตำมประเภทสิ นทรัพย์ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563ได้ดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม
ที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อำคำรบนสิ ทธิกำรเช่ำ
รวมสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้

81,685,002.97
12,505,270.28
94,190,273.25

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
4,372,232.29
8,326,509.51
12,698,741.80

- 42 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
5. รายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั มีรำยกำรธุ รกิจกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งสรุ ปรำยกำรที่สำคัญมีดงั ต่อไปนี้
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 โตโยต้ำกรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ ต จำกัด
บริ ษทั มิตซู อิมเพรสชัน่ จำกัด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
นำงวิภำพร จันทรเสรี กุล

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ซื้อ ขำยแลกเปลี่ยนรถยนต์และอุปกรณ์
รถยนต์ท้ งั เก่ำ-ใหม่ และรับซ่อมรถยนต์

บริ ษทั ถือหุ้นเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100

ให้เช่ำอำคำรสำนักงำน
ขำยรถยนต์และศูนย์บริ กำรซ่อม
ขำยรถยนต์และศูนย์บริ กำรซ่อม
ขำยรถยนต์นำเข้ำ
ขำยรถยนต์และศูนย์บริ กำรซ่อม

ผูถ้ ือหุ้น / กรรมกำรกลุ่มเดียวกับบริ ษทั
ผูถ้ ือหุ้น / กรรมกำรกลุ่มเดียวกับบริ ษทั
ผูถ้ ือหุ้น / กรรมกำรกลุ่มเดียวกับบริ ษทั
ผูถ้ ือหุ้น / กรรมกำรกลุ่มเดียวกับบริ ษทั
ผูถ้ ือหุ้น / กรรมกำรกลุ่มเดียวกับบริ ษทั
ผูถ้ ือหุ้น / มำรดำของกรรมกำร

ในระหว่ำงปี บริ ษ ัท มี รำยกำรธุ รกิ จที่ ส ำคัญ กับ บริ ษ ัท ย่อยและบริ ษ ัท ที่ เกี่ ย วข้อ งกัน โดย
สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม
นโยบำยรำคำ
รายการในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริ ษทั ย่อย
รำยได้ :
ดอกเบี้ยรับ
ค่ำใช้จ่ำย :
ค่ำนำยหน้ำ
ค่ำส่ งเสริ มกำรขำย
ดอกเบี้ยจ่ำย
ซื้ อสิ นทรัพย์ :
รถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้ :
รำยได้จำกกำรขำย
บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด
รำยได้ส่งเสริ มกำรขำย
บริ ษทั โตโยต้ำ กรุ งไทย จำกัด
รำยได้ค่ำเช่ำโชว์รูม
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด

2563

2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

อัตรำร้อยละ 2.50 - 3.10 ต่อปี

-

-

อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกัน
อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกัน
อัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงสถำบันกำรเงิน
อัตรำร้อยละ 2.60 ต่อปี

-

-

17,200,934.58
14,960,000.00
36,266.06
397,814.18

11,985,981.14
13,146,000.00
13,529.47
-

รำคำตลำดสำหรับลูกค้ำชั้นดี

-

-

1,955,700.93

364,485.98

รำคำตลำดหลังหักส่ วนลดพิเศษ

4,718,429.91

-

-

-

10,760,000.00

-

อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกัน
อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกันโดยพื้นที่ประมำณ
350 ตรม.คิดค่ำเช่ำ 83,000 บำทต่อเดือน

996,000.00

996,000.00

-

10,760,000.00

996,000.00

141,005.48

-

996,000.00

- 43 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บำท
งบกำรเงินรวม
นโยบำยรำคำ
รำยได้ค่ำบริ หำรจัดกำรศูนย์บริ กำร
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
รำยได้ค่ำเช่ำพื้นที่
บริ ษทั คำร์ ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ ต จำกัด
ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
ค่ำใช้จ่ำย :
ค่ำนำยหน้ำ
บริ ษทั คำร์ ลอฟท์ ออโต้ อิ มพอร์ ต จำกัด
ค่ำซ่อมแซม
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั โตโยต้ำกรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั คำร์ ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ ต จำกัด
บริ ษทั มิตซู อิมเพรสชัน่ จำกัด
ซื้ อสิ นทรัพย์ :
รถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั โตโยต้ำกรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด
บริ ษทั มิตซู อิมเพรสชัน่ จำกัด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยจ่ำย

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

2563

2562

อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกัน

5,338,032.67

5,250,870.00

5,338,032.67

5,250,870.00

คิดค่ำเช่ำ 86,290 บำทต่อเดือน

1,312,900.00

1,035,480.00

-

-

อัตรำร้อยละ 3.15 ต่อปี

-

210,575.34

-

210,575.34

ตำมอัตรำที่ตกลงร่ วมกัน

2,042,763.64

490,654.20

2,042,763.64

490,654.20

รำคำตลำด
รำคำตลำด
รำคำตลำด
รำคำตลำด

838,100.63
6,737,857.76
147,492.12
173,782.65
7,897,233.16

1,617,700.36
10,045,696.26
695,752.00
12,359,148.62

825,446.38
5,752,244.87
141,572.12
173,782.65
6,893,046.02

1,613,450.36
8,436,109.91
695,752.00
10,745,312.27

1,367,385.98
624,752,414.48
83,270,093.46
19,144,514.96
728,534,408.88

4,458,790.65
886,103,505.23
73,601,869.16
71,369,114.02
1,035,533,279.06

1,367,385.98
624,752,414.48
83,270,093.46
19,144,514.96
728,534,408.88

4,458,790.65
886,103,505.23
73,601,869.16
71,369,114.02
1,035,533,279.06

1,632,054.79

3,220,000.00

1,632,054.79

3,220,000.00

รำคำตลำดหลังหักส่ วนลดพิเศษจำกกำรซื้ อ
รำคำตลำดหลังหักส่ วนลดพิเศษจำกกำรซื้ อ
รำคำตลำดสำหรับลูกค้ำชั้นดี
รำคำตลำดหลังหักส่ วนลดพิเศษจำกกำรซื้ อ

อัตรำร้อยละ 3.22 ต่อปี

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562
มีรำยละเอียดดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
2563
2562
ยอดคงเหลือ ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
บริ ษทั ย่อย
ลูกหนี้ - เงินจอง
ค่ำธรรมเนียมอื่นค้ำงจ่ำย
เจ้ำหนี้บริ ษทั ย่อย
ค่ำนำยหน้ำค้ำงจ่ำย
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
ยอดคงเหลือยกมำ
เงินให้กยู้ มื เพิม่
เงินให้กยู้ มื รับคืน
ยอดคงเหลือยกไป

-

-

-

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

1,184,646.00
5,527.30
56,535,245.30
6,151,000.00
-

808,444.00
4,188.74
17,962,038.05
5,230,000.00
15,000,000.00
7,000,000.00
(22,000,000.00)
-

- 44 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บำท
งบกำรเงินรวม
2563
2562
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
ยอดคงเหลือยกมำ
เงินกูย้ มื เพิม่
เงินกูย้ มื รับคืน
ยอดคงเหลือยกไป
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้คำ้ งรับ
บริ ษทั โตโยต้ำกรุ งไทย จำกัด
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอืน่
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั โตโยต้ำกรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั คำร์ ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ ต จำกัด
บริ ษทั มิตซู อิมเพรสชัน่ จำกัด
รวม
เจ้ำหนี้ค่ำซื้อสิ นทรัพย์ที่มีไว้เพือ่ ให้เช่ำ
บริ ษทั โตโยต้ำ กรุ งไทย จำกัด
ค่ำนำยหน้ำค้ำงจ่ำย
บริ ษทั คำร์ ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ ต จำกัด
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
ยอดคงเหลือยกมำ
เงินให้กยู้ มื เพิม่
เงินให้กยู้ มื รับคืน
ยอดคงเหลือยกไป
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หุน้ กู้
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

-

-

50,000,000.00
(50,000,000.00)
-

-

6,720,000.00

-

6,720,000.00

-

498,383.80

938,513.06

498,383.80

938,513.06

7,306,936.92

-

7,306,936.92

-

7,448,980.93

-

7,448,980.93

-

233,812.97
1,598,312.66
212,349.64
60,021.06
2,104,496.33

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

15,134.08
1,582,109.37
212,349.64
60,021.06
1,869,614.15

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

5,535,186.00

57,744,894.60

5,535,186.00

57,744,894.60

168,224.30

56,074.77

168,224.30

56,074.77

-

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

-

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

-

100,000,000.00
79,397.26

-

100,000,000.00
79,397.26

- 45 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของ
บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วยค่ำตอบแทนที่ เป็ นตัวเงิ น ได้แก่ เงิ นเดื อนและผลประโยชน์ที่
เกี่ ยวข้อง รวมไปถึ งผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปอื่ น ทั้งนี้ กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรหมำยถึ งบุ คคลที่
ก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำ ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ ได้แ ก่ คณะกรรมกำร ประธำน
กรรมกำรบริ หำร กรรมกำรบริ หำร ผูช้ ่วยกรรมกำร และผูจ้ ดั กำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
บำท

กรรมกำร
กรรมกำรบริ หำร
ผูบ้ ริ หำร
รวม

งบกำรเงินรวม
2563
2562
1,643,798.03
1,555,903.10
9,497,407.56
8,993,944.38
11,622,693.80 11,144,210.91
22,763,899.39 21,694,058.39

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
1,643,798.03
1,555,903.10
9,497,407.56
8,993,944.38
11,622,693.80 10,973,381.77
22,763,899.39 21,523,229.25

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
เงินสด
เงินฝำกธนำคำร - บัญชีกระแสรำยวัน
เงินฝำกธนำคำร - บัญชีออมทรัพย์
รวม

2563
277,492.10
1,103,948.27
37,809,465.71
39,190,906.08

2562
288,515.34
5,645,031.20
80,437,170.58
86,370,717.12

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
108,365.18
111,569.31
1,103,948.27
5,645,031.20
37,645,248.12
80,179,106.59
38,857,561.57
85,935,707.10

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทำสัญญำโอนเงิ นอัตโนมัติจำกบัญชี ออมทรัพย์เข้ำบัญชี กระแสรำยวันใน
กรณี เบิกเกินบัญชี (มีเช็คขึ้นเงิน)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษทั มีเงินฝำกธนำคำร-บัญชีออมทรัพย์มีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ
0.10 - 0.375 ต่อปี

- 46 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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วันที่ 31 ธันวาคม 2563
7. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น แยกตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม
2563
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 ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้กำรค้ำ - สุ ทธิ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รำยได้คำ้ งรับ
ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ
ลูกหนี้บริ ษทั ประกันภัย
อื่นๆ
รวมลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้กำรค้ำ - สุ ทธิ ประกอบด้วย
ลูกหนี้จำกกำรเช่ำรถยนต์
ลูกหนี้จำกกำรขำยรถยนต์
รวม

2562

124,371,566.95 111,640,627.38 118,097,634.29 103,376,810.88
24,888,370.58
12,466,489.42
24,888,370.58
11,736,107.42
1,895,970.17
2,495,695.04
1,895,970.17
1,620,975.39
1,561,239.88
1,569,823.82
1,561,239.88
1,569,823.82
2,933,822.59
1,345,224.00
2,933,822.59
1,345,224.00
155,650,970.17 129,517,859.66 149,377,037.51 119,648,941.51
(6,364,469.82)
(6,343,116.25)
(3,677,091.67)
(3,677,091.67)
149,286,500.35 125,840,767.99 143,033,921.26 115,971,849.84
17,601,147.23
26,736,688.65
2,785,812.00
4,767,679.89
51,891,327.77
201,177,828.12

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

17,300,206.75
26,437,696.02
2,785,812.00
2,442,958.56
48,966,673.33
192,000,594.59

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

98,364,986.98
50,921,513.37
149,286,500.35

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

98,364,986.98
44,668,934.28
143,033,921.26

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

8. สิ นค้ าคงเหลือ
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

บำท
งบกำรเงินรวม

รถยนต์ (มือสอง)
อะไหล่รถยนต์
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

2563
143,684,213.51
2,112,091.31
145,796,304.82

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2563
2562
233,357,717.69 101,414,525.02 161,184,752.08
1,662,559.05 1,369,089.31
1,662,559.05
235,020,276.74 102,783,614.33 162,847,311.13
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
9. เงินฝากธนาคารทีต่ ิดภาระคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษทั มีบญ
ั ชี เงิ นฝำกประจำกับธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศหนึ่ ง
แห่ง 2 วงเงิน และบัญชีเงินฝำกประจำธนำคำรติดภำระค้ ำประกัน ดังนี้
วงเงินที่
1
2

วงเงิน
(ล้ำนบำท)
20
20
10
50

ค้ ำประกัน
- ออกหนังสื อค้ ำประกันเพื่อทำสัญญำเช่ำและซองประกวดรำคำและค้ ำประกัน
กำรใช้ไฟฟ้ำของบริ ษทั วงเงิน 100 ล้ำนบำท
- เงินกูย้ มื ระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญำใช้เงินวงเงิน 80 ล้ำนบำท (ดูหมำยเหตุ 17)
- เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรจำนวน 20 ล้ำนบำท (ดูหมำยเหตุ 17)

ในระหว่ำงปี 2563 และ 2562 เงินฝำกประจำธนำคำรมีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 - 0.95 ต่อปี
10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
บำท
จำนวนหุ ้น
2563
2562
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทย ออโตโมบิล จำกัด 400,000

400,000

ถือหุ ้น (%)
2563 2562
100

100

11. สิ นทรัพย์ทมี่ ีไว้เพื่อให้ เช่ า
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

รำคำทุน
รถยนต์
อุปกรณ์รถยนต์
รวม
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รถยนต์
อุปกรณ์รถยนต์
รวม
สิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ - สุ ทธิ

มูลค่ำเงินลงทุน
วิธีส่วนได้เสี ย
2563
2562
285,313,006.57
285,313,006.57

283,010,405.46
283,010,405.46

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วิธีรำคำทุน
2563
2562
48,812,300.00
48,812,300.00

48,812,300.00
48,812,300.00

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62

บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวนที่
โอนเข้ำ
เพิ่มขึ้น
(โอนออก)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63

6,220,714,663.87
182,714,908.59
6,403,429,572.46

1,221,650,800.31 (1,018,152,695.87)
13,931,857.63
(21,662,460.74)
1,235,582,657.94 (1,039,815,156.61)

6,424,212,768.31
174,984,305.48
6,599,197,073.79

2,011,063,355.87
100,672,897.83
2,111,736,253.70
4,291,693,318.76

836,616,714.19
33,904,336.32
870,521,050.51

(628,024,973.13)
(18,426,378.56)
(646,451,351.69)

2,219,655,096.93
116,150,855.59
2,335,805,952.52
4,263,391,121.27
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 61
รำคำทุน
รถยนต์
อุปกรณ์รถยนต์
รวม
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รถยนต์
อุปกรณ์รถยนต์
รวม
สิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ - สุ ทธิ

บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวนที่
โอนเข้ำ
เพิ่มขึ้น
(โอนออก)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62

5,489,530,551.78
166,870,334.94
5,656,400,886.72

1,647,291,595.55
24,542,817.48
1,671,834,413.03

(916,107,483.46)
(8,698,243.83)
(924,805,727.29)

6,220,714,663.87
182,714,908.59
6,403,429,572.46

1,787,137,031.95
74,885,216.84
1,862,022,248.79
3,794,378,637.93

788,115,590.14
33,719,516.51
821,835,106.65

(564,189,266.22)
(7,931,835.52)
(572,121,101.74)

2,011,063,355.87
100,672,897.83
2,111,736,253.70
4,291,693,318.76

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษทั มีรถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำอยูภ่ ำยใต้สัญญำเช่ำ ดังนี้
บำท
จำนวนคัน
มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ
2563
2562
2563
2562
รถยนต์
414
253 278,439,287.36
77,795,910.68
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ได้ทำหนังสื อมอบอำนำจโอนทะเบียนรถยนต์ จำนวน
1,968 คัน และจำนวน 2,339 คัน ตำมล ำดับ เป็ นหลัก ประกัน เงิ น กู้ยืม ระยะยำวจำกธนำคำรพำณิ ชย์ใ น
ประเทศ 2 แห่ง (ดูหมำยเหตุ 19)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษ ทั มี จำนวนเงิ นขั้นต่ ำของรำยได้ค่ำเช่ ำในอนำคตทั้งสิ้ น
ภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนินงำนที่ไม่อำจบอกเลิกได้ แสดงตำมจำนวนเงินในสัญญำดังนี้
บำท
2563
2562
ไม่เกิน 1 ปี
1,127,575,591.98
1,169,065,323.50
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
1,656,904,457.71
1,788,656,580.95
รวม
2,784,480,049.69
2,957,721,904.45
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษ ทั มี รถยนต์ที่มีไว้เพื่ อให้เช่ ำที่ คิดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้ว
แต่ ย งั ใช้งำนอยู่ โดยมี มู ล ค่ ำรำคำทุ นเป็ นจำนวนเงิ น 348.30 ล้ำนบำท และจำนวนเงิ น 255.53 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ

- 49 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
12. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำร
เครื่ องมือเครื่ องใช้
เครื่ องตกแต่งติดตั้งและเครื่ องใช้
สำนักงำน
ยำนพำหนะ
งำนระหว่ำงติดตั้ง
รวม
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อำคำร
เครื่ องมือเครื่ องใช้
เครื่ องตกแต่งติดตั้งและเครื่ องใช้
สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์-สุ ทธิ

บำท
งบกำรเงินรวม
จำนวนที่
ลดลง

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค.62

จำนวนที่
เพิ่มขึ้น

143,650,000.00
27,591,810.02
9,881,233.21

192,531.92

33,891,636.73
260,003.74
947,657.00
216,222,340.70
2,737,741.11
7,918,432.69
29,209,538.07
259,996.77
40,125,708.64
176,096,632.06

1,282,696.99 (2,134,410.65)
(38,599.01)
31,599.35
1,506,828.26 (2,173,009.66)
1,379,590.50
660,441.21

-

1,856,751.64 (2,116,349.73)
(38,599.01)
3,896,783.35 (2,154,948.74)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 61
รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำร
เครื่ องมือเครื่ องใช้
เครื่ องตกแต่งติดตั้งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
งำนระหว่ำงติดตั้ง
รวม

-

143,650,000.00
27,591,810.02
9,494,343.57
33,937,258.58
260,003.74
214,933,415.91

โอนเข้ำ
(โอนออก)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค.63

-

143,650,000.00
27,591,810.02
10,073,765.13

979,256.35
34,019,179.42
221,404.73
(979,256.35)
215,556,159.30
-

4,117,331.61
8,578,873.90

-

28,949,939.98
221,397.76
41,867,543.25
173,688,616.05

บำท
งบกำรเงินรวม
จำนวนที่เพิ่มขึ้น
จำนวนที่ลดลง

386,889.64
1,185,179.09
947,657.00
2,519,725.73

(1,230,800.94)
(1,230,800.94)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62
143,650,000.00
27,591,810.02
9,881,233.21
33,891,636.73
260,003.74
947,657.00
216,222,340.70

- 50 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 61
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อำคำร
เครื่ องมือเครื่ องใช้
เครื่ องตกแต่งติดตั้งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ

1,358,150.61
7,218,011.55
28,868,912.00
259,996.77
37,705,070.93
177,228,344.98

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62
รำคำทุน
เครื่ องมือเครื่ องใช้
เครื่ องตกแต่งติดตั้งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
เครื่ องมือเครื่ องใช้
เครื่ องตกแต่งติดตั้งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ

บำท
งบกำรเงินรวม
จำนวนที่เพิ่มขึ้น
จำนวนที่ลดลง

1,379,590.50
700,421.14
1,571,422.01
3,651,433.65

(1,230,795.94)
(1,230,795.94)

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวนที่เพิ่มขึ้น
จำนวนที่ลดลง

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62
2,737,741.11
7,918,432.69
29,209,538.07
259,996.77
40,125,708.64
176,096,632.06

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63

8,462,884.93
23,041,234.22
260,003.74
31,764,122.89

189,786.30
1,123,030.03
1,312,816.33

(2,094,429.89)
(38,599.98)
(2,133,029.87)

8,652,671.23
22,069,834.36
221,403.76
30,943,909.35

6,705,374.58
20,688,672.96
259,996.77
27,654,044.31
4,110,078.58

601,286.88
888,648.62
1,489,935.50

(2,076,371.94)
(38,599.01)
(2,114,970.95)

7,306,661.46
19,500,949.64
221,397.76
27,029,008.86
3,914,900.49
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 61
รำคำทุน
เครื่ องมือเครื่ องใช้
เครื่ องตกแต่งติดตั้งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
เครื่ องมือเครื่ องใช้
เครื่ องตกแต่งติดตั้งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์-สุ ทธิ

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวนที่เพิ่มขึ้น
จำนวนที่ลดลง

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62

8,175,329.63
23,382,553.05
260,003.74
31,817,886.42

287,555.30
875,682.11
1,163,237.41

(1,217,000.94)
(1,217,000.94)

8,462,884.93
23,041,234.22
260,003.74
31,764,122.89

6,053,157.50
21,120,024.26
259,996.77
27,433,178.53
4,384,707.89

652,217.08
785,645.64
1,437,862.72

(1,216,996.94)
(1,216,996.94)

6,705,374.58
20,688,672.96
259,996.77
27,654,044.31
4,110,078.58

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 อุปกรณ์ ที่คิดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่มีรำคำทุนใน
งบกำรเงิ นรวมจำนวนเงิ น 31.21 ล้ำนบำท และ 32.34 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และในงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
จำนวนเงิน 22.89 ล้ำนบำท และ 24.25 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
13. สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

รำคำทุน
ที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อำคำรบนสิ ทธิ กำรเช่ำ
ส่วนปรับปรุ งบนที่ดินเช่ำ
รวม
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อำคำรบนสิ ทธิ กำรเช่ำ
ส่วนปรับปรุ งบนที่ดินเช่ำ
รวม
สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้- สุ ทธิ

บำท
งบกำรเงินรวม
ยอดตำมบัญชี
รำยกำรเคลื่อนไหวระหว่ำงปี
ณ 1 ม.ค. 63
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62

ผลกระทบจำก
มำตรฐำนรำยงำน
ทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16

15,975,335.00
87,109,866.98
5,974,161.96
109,059,363.94

85,863,763.74
8,326,509.51
94,190,273.25

101,839,098.74
95,436,376.49
5,974,161.96
203,249,637.19

35,000.00
35,000.00

(5,427,961.96)
(5,427,961.96)

101,839,098.74
95,471,376.49
546,200.00
197,856,675.23

13,568,201.67
78,859,708.25
5,973,507.87
98,401,417.79
10,657,946.15

-

13,568,201.67
78,859,708.25
5,973,507.87
98,401,417.79
104,848,219.40

13,688,539.92
3,623,295.21
643.09
17,312,478.22

(5,427,951.96)
(5,427,951.96)

27,256,741.59
82,483,003.46
546,199.00
110,285,944.05
87,570,731.18

- 52 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รำคำทุน
ที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อำคำรบนสิ ทธิ กำรเช่ำ
ส่วนปรับปรุ งบนที่ดินเช่ำ
รวม
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อำคำรบนสิ ทธิ กำรเช่ำ
ส่วนปรับปรุ งบนที่ดินเช่ำ
รวม
สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้- สุ ทธิ

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62

ผลกระทบจำก
มำตรฐำนรำยงำน
ทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16

8,500,000.00
24,138,457.69
5,974,161.96
38,612,619.65

4,372,232.29
8,326,509.51

6,954,533.36
20,067,059.73
5,973,507.87
32,995,100.96
5,617,518.69

-

12,698,741.80
-

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดตำมบัญชี
รำยกำรเคลื่อนไหวระหว่ำงปี
ณ 1 ม.ค. 63
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63

12,872,232.29
32,464,967.20
5,974,161.96
51,311,361.45

-

12,872,232.29
32,464,967.20
546,200.00
45,883,399.49

6,954,533.36
20,067,059.73
5,973,507.87
32,995,100.96
18,316,260.49

927,258.34
2,229,798.23
643.09
3,157,699.66

14. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62
รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
8,124,720.23
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่ำงพัฒนำ 6,804,375.00
ลิขสิ ทธิ์
504,672.90
รวม
15,433,768.13
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
6,735,024.75
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุ ทธิ
8,698,743.38

จำนวนที่
เพิ่มขึ้น

บำท
งบกำรเงินรวม
จำนวนที่
ลดลง

134,610.00
3,983,147.00
4,117,757.00
332,883.46

-

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 61
รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่ำงพัฒนำ
ลิขสิ ทธิ์
รวม
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุทธิ

7,438,420.23
5,015,000.00
504,672.90
12,958,093.13
6,480,787.46
6,477,305.67

-

(5,427,961.96)
(5,427,961.96)
-

(5,427,951.96)
(5,427,951.96)

โอนเข้ำ
(โอนออก)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63

160,910.00
(160,910.00)
-

8,420,240.23
10,626,612.00
504,672.90
19,551,525.13
7,067,908.21
12,483,616.92

บำท
งบกำรเงินรวม
จำนวนที่
จำนวนที่
เพิ่มขึ้น
ลดลง
686,300.00
1,789,375.00
2,475,675.00
254,237.29

7,881,791.70
22,296,857.96
546,199.00
30,724,848.66
15,158,550.83

-

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62
8,124,720.23
6,804,375.00
504,672.90
15,433,768.13
6,735,024.75
8,698,743.38

- 53 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62
รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่ำงพัฒนำ
รวม
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุ ทธิ

6,471,320.69
6,804,375.00
13,275,695.69
5,728,842.69
7,546,853.00

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 61
รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่ำงพัฒนำ
รวม
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุทธิ

6,231,820.69
5,015,000.00
11,246,820.69
5,585,615.18
5,661,205.51

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวนที่
จำนวนที่
เพิ่มขึ้น
ลดลง
30,410.00
3,822,237.00
3,852,647.00
122,531.34

-

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวนที่
จำนวนที่
เพิ่มขึ้น
ลดลง
239,500.00
1,789,375.00
2,028,875.00
143,227.51

-

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63
6,501,730.69
10,626,612.00
17,128,342.69
5,851,374.03
11,276,968.66

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62
6,471,320.69
6,804,375.00
13,275,695.69
5,728,842.69
7,546,853.00

ณ วัน ที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สิ น ทรั พ ย์ไม่ มี ตวั ตนที่ ตดั จำหน่ ำยหมดแล้วแต่ ยงั ใช้งำนอยู่
มีรำคำทุนในงบกำรเงินรวมจำนวนเงิน 6.02 ล้ำนบำท และ 5.73 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และในงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรจำนวนเงิน 5.26 ล้ำนบำท และ 4.97 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
15. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและหนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี มีดงั นี้
บำท

งบกำรเงินรวม
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

2563
151,699,139.36
151,699,139.36

2562
110,654,623.92
110,654,623.92

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
172,301,908.81 136,159,924.47
(21,564,641.91) (25,868,839.89)
150,737,266.90 110,291,084.58

- 54 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
กำรเปลี่ ยนแปลงของสิ น ทรั พ ย์ภ ำษี เงิ น ได้รอกำรตัด บัญ ชี แ ละหนี้ สิ น ภำษี เงิ น ได้รอกำรตัดบัญ ชี
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำตรำสำรอนุพนั ธ์
ค่ำเช่ำค้ำงจ่ำย
ประมำณหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
ขำดทุนทำงภำษียกไป
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์ที่มีไว้เพือ่ ให้เช่ำ
อุปกรณ์
รวม

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63

29,642.11
3,261,798.46
133,232,052.10
136,523,492.67

(29,642.11)
463,581.22
491,295.26
34,097,334.19
35,022,568.56

222,722.64
1,494,997.40
1,717,720.04

222,722.64
5,220,377.08
491,295.26
167,329,386.29
173,263,781.27

6,376.10
2,384,390.93
23,471,446.82
6,654.90
25,868,868.75

246,009.87
4,045,185.97
6,654.90
4,297,850.74

6,376.10
6,376.10

2,138,381.06
19,426,260.85
21,564,641.91

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 61
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ค่ำเช่ำค้ำงจ่ำย
ประมำณหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน
ขำดทุนทำงภำษียกไป
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ
อุปกรณ์
รวม

บำท
งบกำรเงินรวม
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี
ในกำไรขำดทุน
ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

บำท
งบกำรเงินรวม
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี
ในกำไรขำดทุน
ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62

7,410.53
2,451,084.66
75,704,759.36
78,163,254.55

22,231.58
104,667.20
57,527,292.74
57,654,191.52

706,046.60
706,046.60

29,642.11
3,261,798.46
133,232,052.10
136,523,492.67

2,507.24
852,122.94
21,018,658.10
18,965.49
21,892,253.77

(1,532,267.99)
(2,452,788.72)
12,310.59
(3,972,746.12)

(3,868.86)
(3,868.86)

6,376.10
2,384,390.93
23,471,446.82
6,654.90
25,868,868.75

- 55 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำตรำสำรอนุพนั ธ์
ค่ำเช่ำค้ำงจ่ำย
ประมำณหนี้ สินผลประโยชน์พนักงำน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
ขำดทุนทำงภำษียกไป
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ
อุปกรณ์
รวม

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63

29,642.11
2,898,230.26
133,232,052.10
136,159,924.47

(29,642.11)
411,900.56
62,793.42
34,097,334.19
34,542,386.06

222,722.64
1,376,875.64
1,599,598.28

222,722.64
4,687,006.46
62,793.42
167,329,386.29
172,301,908.81

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

246,009.87
4,045,185.97
6,654.90
4,297,850.74

6,347.24
6,347.24

2,138,381.06
19,426,260.85
21,564,641.91

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 61
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ค่ำเช่ำค้ำงจ่ำย
ประมำณหนี้ สินผลประโยชน์พนักงำน
ขำดทุนทำงภำษียกไป
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ
อุปกรณ์
รวม

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี
ในกำไรขำดทุน
ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี
ในกำไรขำดทุน
ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62

7,410.53
2,072,912.26
75,704,759.36
77,785,082.15

22,231.58
215,056.00
57,527,292.74
57,764,580.32

610,262.00
610,262.00

29,642.11
2,898,230.26
133,232,052.10
136,159,924.47

2,493.76
852,122.94
21,018,658.10
18,965.49
21,892,240.29

(1,532,267.99)
(2,452,788.72)
12,310.59
(3,972,746.12)

(3,853.48)
(3,853.48)

6,347.24
2,384,390.93
23,471,446.82
6,654.90
25,868,839.89
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
16. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

เงินค้ ำประกัน
ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย
หัก ค่ำเผือ่ กำรได้รับคืน
ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย - สุ ทธิ
รวม

บำท
งบกำรเงินรวม
2563
2562
4,420,018.74
5,169,533.20
234,440,965.67 224,976,174.64
(43,233,692.29) (41,273,886.63)
191,207,273.38 183,702,288.01
195,627,292.12 188,871,821.21

17. เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

บำท

งบกำรเงินรวม
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
ตัว๋ สัญญำใช้เงิน
รวม

2563
120,000,000.00
120,000,000.00

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
618,569.20
1,368,083.67
234,279,690.27
224,771,022.46
(43,233,692.29)
(41,273,886.63)
191,045,997.98
183,497,135.83
191,664,567.18
184,865,219.50

2562
1,880,056.54
40,000,000.00
41,880,056.54

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
1,880,056.54
120,000,000.00
40,000,000.00
120,000,000.00
41,880,056.54

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษทั มีสัญญำเงินเบิกเกินบัญชี กบั ธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศ
สองแห่ ง 2 วงเงินจำนวนเงินรวม 25 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นวงเงินแรก 20 ล้ำนบำท และวงเงินที่สอง 5 ล้ำนบำท
โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้ อยละ Fixed+1 และอัตรำร้อยละ MOR ต่อปี วงเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี แรกค้ ำประกัน
โดยเงินฝำกประจำของบริ ษทั จำนวน 10 ล้ำนบำท และวงเงินที่สองไม่มีหลักประกัน
ณ วัน ที ่ 31 ธัน วำคม 2563 และ 2562 บริ ษ ทั มีว งเงิ น กู ย้ ืม ระยะสั้ น ในรู ป ตัว๋ สัญ ญำใช้เงิ น กับ
ธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศห้ำแห่ง 6 วงเงิน มีดงั นี้
วงเงินที่
1
2
3
4
5
6

วงเงิน
(ล้ำนบำท)
80
50
30
50
40
30
280

อัตรำดอกเบี้ย
ต่อปี
MMR
MMR
MMR
MMR
MMR
MMR

หลักประกัน
- เงินฝำกประจำของบริ ษทั จำนวนเงิน 20 ล้ำนบำท
- กรรมกำรบริ ษทั
- ไม่มีหลักประกัน
- ไม่มีหลักประกัน
- ไม่มีหลักประกัน
- ไม่มีหลักประกัน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
18. ตั๋วแลกเงิน
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
200,000,000.00
(330,269.82)
199,669,730.18

ตัว๋ แลกเงิน-ตำมมูลค่ำตรำไว้
หัก ส่ วนลดหน้ำตัว๋
ตัว๋ แลกเงิน-ตำมมูลค่ำตัดจ่ำย

ณ วันที่ 31 ธัน วำคม 2562 บริ ษ ัทมี ต ั๋วแลกเงิ นคงเหลื อ 2 ฉบับ จำนวนเงิ น 200 ล้ำนบำท โดยคิ ด
ดอกเบี้ยในอัตรำคงที่ ครบกำหนดคืนตำมที่ระบุไว้หน้ำตัว๋ แลกเงินและมีกำรตัดจ่ำยส่ วนลดจำกหน้ำตัว๋ รับรู ้
เป็ นต้นทุนทำงกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เป็ นจำนวนเงิน 1.07 ล้ำนบำท และ
3.06 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หัก ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน-สุ ทธิ

บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
1,079,947,749.32 1,020,874,590.17
(242,707,937.87) (257,534,391.01)
837,239,811.45
763,340,199.16

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั มีเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินในประเทศสองแห่ งจำนวน
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
677.82
300.00
1,607.82

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

คืนเงินต้นงวดละ
(ล้ำนบำท)
2.24
15.74
4.79
22.77

วันที่กูข้ องเงินกูค้ รั้งแรก
และวันที่สิ้นสุ ดของ
เงินกูค้ รั้งสุ ดท้ำย
ส.ค. 59 - ก.ค. 64
ม.ค. 61 - เม.ย. 67
มี.ค. 63 - พ.ย. 67

หลักประกัน
ทะเบียนรถยนต์ (คัน)
472
1,145
351
1,968
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั มีเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินในประเทศสองแห่ งจำนวน
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
และวันที่สิ้นสุ ดของ
เงินกูค้ รั้งสุ ดท้ำย
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 ต้องปฏิ บตั ิตำมเงื่อนไขหรื อข้อกำหนดในสัญญำและต้อง
ดำรงอัตรำส่ วนของหนี้สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในอัตรำที่กำหนดไว้ในสัญญำ (3.5 : 1 เท่ำ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินมีกำรเคลื่อนไหว ดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
1,020,874,590.17 1,087,021,431.56
บวก กูย้ มื เงินเพิ่มในระหว่ำงปี
570,951,856.50
350,570,845.00
หัก จ่ำยชำระคืนในระหว่ำงปี
(511,878,697.35) (416,717,686.39)
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี
1,079,947,749.32 1,020,874,590.17
บริ ษทั ได้ทำสัญญำแลกเปลี่ ยนอัตรำดอกเบี้ ยกับสถำบันกำรเงิ นสำหรับเงิ นกูย้ ืมระยะยำวข้ำงต้นนี้
บำงส่ วนโดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ได้ทำสัญญำแลกเปลี่ ยนอัตรำดอกเบี้ ยกับสถำบันกำรเงิ น
สำหรับเงินกูย้ มื ระยะยำวจำนวนรวมทั้งสิ้ น 172.02 ล้ำนบำท โดยแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยแบบลอยตัวบวก
ด้วยส่ วนเพิ่มจำนวนหนึ่งตำมที่ระบุในสัญญำเป็ นอัตรำดอกเบี้ยคงที่ กำรทำสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย
ข้ำงต้น ส่ วนหนึ่ งมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ป้ องกัน ควำมเสี่ ย งในกระแสเงิ น สดของเงิ น กู้ยืม เฉพำะส่ วนของ
ดอกเบี้ยโดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเลือกใช้กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยงกับรำยกำรดังกล่ำว (ดูหมำยเหตุ 33.3)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
20. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ า
มูลค่ำตำมบัญชีของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำและกำรเคลื่อนไหว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 แสดงได้ดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ผลกระทบจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิ
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นจำกดอกเบี้ย
ผลต่ำงจำกกำรลดค่ำเช่ำ
เงินจ่ำยชำระ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ

51,613,997.56

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
51,613,997.56

94,190,273.25
145,804,270.81
307,760,962.77
(17,970,431.09)
(587,034.12)
(81,477,672.08)
353,530,096.29
(81,046,941.09)
272,483,155.20

12,698,741.80
64,312,739.36
307,760,962.77
(17,970,431.09)
(71,519,267.16)
282,584,003.88
(71,852,239.74)
210,731,764.14

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่จะต้องจ่ำยชำระ ดังนี้
บำท
เงินต้น
ถึงกำหนดกำรจ่ำยชำระภำยในหนึ่งปี 81,046,941.09
ถึงกำหนดกำรจ่ำยชำระหลังจำกหนี่ง
ปี แต่ไม่เกินห้ำปี
233,708,841.06
ถึงกำหนดกำรชำระเกินกว่ำห้ำปี
38,774,314.14
รวม
353,530,096.29

งบกำรเงินรวม
ดอกเบี้ยจ่ำย
10,840,763.88

ยอดที่ตอ้ งชำระ
91,887,704.97

18,395,686.38
5,370,834.87
34,607,285.13

252,104,527.44
44,145,149.01
388,137,381.42

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินต้น
ดอกเบี้ยจ่ำย
ยอดที่ตอ้ งชำระ
71,852,239.74
7,696,465.22
79,548,704.96
206,847,105.66
3,884,658.48
282,584,003.88

9,615,456.78
177,841.52
17,489,763.52

216,462,562.44
4,062,500.00
300,073,767.40

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสัญญำเช่ำที่รับรู ้ในรำยกำรต่อไปนี้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้
37,394,986.66
23,959,733.09
ดอกเบี้ยจ่ำยจำกหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
7,639,135.13
4,253,915.03
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับสัญญำเช่ำระยะสั้น
2,827,411.88
2,080,394.05
รวม
47,861,533.67
30,294,042.17
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
21. หุ้นกู้

บัญชีน้ ีประกอบด้วย

หุน้ กูไ้ ม่มีหลักประกัน - ตำมมูลค่ำที่ตรำไว้
หัก ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ น้ กูร้ อตัดบัญชี
หัก ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หุ น้ กู-้ สุ ทธิ

บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
1,400,000,000.00 1,850,000,000.00
(1,421,825.45)
(2,114,088.71)
1,398,578,174.55 1,847,885,911.29
(549,836,002.86)
1,398,578,174.55 1,298,049,908.43

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั มีหุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มี
ผูแ้ ทนผูถ้ ื อหุ ้นกู้ และจำหน่ ำยแก่นักลงทุนสถำบันและผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ออกหุ น้ กูค้ รั้งที่ 3
วันที่ออกหุน้ กู้
: วันที่ 28 มีนำคม 2561
มูลค่ำหุ น้ 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
ออกหุ น้ กูค้ รั้งที่ 4
วันที่ออกหุ น้ กู้
: วันที่ 25 กรกฎำคม 2562
มูลค่ำหุ น้ กู้
: 700 ล้ำนบำท (700,000 หน่วย มูลค่ำหน่วยละ 1,000 บำท)
อำยุและวันครบกำหนดไถ่ถอน
: 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 25 กรกฎำคม 2566
อัตรำดอกเบี้ย
: อัตรำดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.96 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย
: ทุกวันที่ 25 กรกฎำคม และวันที่ 25 มกรำคม ของทุกปี
ออกหุ น้ กูค้ รั้งที่ 5
วันที่ออกหุ น้ กู้
: วันที่ 11 กันยำยน 2563
มูลค่ำหุ น้ กู้
: 100 ล้ำนบำท (100,000 หน่วย มูลค่ำหน่วยละ 1,000 บำท)
อำยุและวันครบกำหนดไถ่ถอน
: 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 11 กันยำยน 2566
อัตรำดอกเบี้ย
: อัตรำดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.10 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย
: ทุกวันที่ 11 มีนำคม และวันที่ 11 กันยำยน ของทุกปี

- 61 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ ้นกูบ้ นั ทึกเป็ นค่ำธรรมเนี ยมทำงกำรเงินรอตัดบัญชี และทยอยตัดจำหน่ ำยเป็ น
ดอกเบี้ยจ่ำยโดยวิธีอตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ งตำมอำยุของหุ ้นกู้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ น้ กูร้ อตัดบัญชีได้แสดงหักจำกมูลค่ำหุ น้ กูใ้ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
22. ประมาณการหนีส้ ิ นผลประโยชน์ พนักงาน
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน มีรำยละเอียดดังนี้
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์ ณ วันต้นปี
16,308,992.31 12,255,423.31 14,491,151.31 10,364,561.31
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย 7,474,987.08 3,530,233.00 6,884,378.28 3,051,310.00
ผลประโยชน์พนักงำนจ่ำยโดยโครงกำร
(218,390.00) (4,887,399.00)
(3,637,500.00)
ต้นทุนบริ กำรและดอกเบี้ยในอดีต
- กำรแก้ไขโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
3,277,686.00
3,072,470.00
ต้นทุนบริ กำรและดอกเบี้ยในปัจจุบนั
2,536,296.09 2,133,049.00 2,059,502.80 1,640,310.00
ประมำณกำรหนี้ สินผลประโยชน์ ณ วันสิ้นปี
26,101,885.48 16,308,992.31 23,435,032.39 14,491,151.31

ค่ำใช้จ่ำยที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
บำท
งบกำรเงินรวม
ต้นทุนบริ กำรและดอกเบี้ยในอดีต
ต้นทุนบริ กำรและดอกเบี้ยในปัจจุบนั
รวม

2563
2,536,296.09
2,536,296.09

2562
3,277,686.00
2,133,049.00
5,410,735.00

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
3,072,470.00
2,059,502.80
1,640,310.00
2,059,502.80
4,712,780.00

ค่ำใช้จ่ำยที่รับรู ้ ในกำไรหรื อขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
บำท
งบกำรเงินรวม
2563
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิ ตศำสตร์ประกันภัย - สุ ทธิภำษีเงินได้

5,979,989.66

2562
2,824,186.40

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
5,507,502.62

2,441,048.00

- 62 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ข้อสมมติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย

ร้อยละ

งบกำรเงินรวม
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิม่ ขึ้นของเงินเดือน
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน

2563
1.61 - 1.69
6.00
5.73 - 34.38

2562
3.30 - 3.38
6.94
5.00 - 38.00

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
1.61
3.38
6.00
6.94
5.73 - 34.38
5.00 - 38.00

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว
ผลกระทบของกำรเปลี่ ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของประมำณกำรหนี้ สิน
ผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
บำท

งบกำรเงินรวม
2563
อัตรำคิดลด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50
ลดลงร้อยละ 0.50
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.50
ลดลงร้อยละ 0.50
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
ลดลงร้อยละ 20
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50
ลดลงร้อยละ 0.50

(1,079,076.28)
1,146,514.01

2562
(950,324.00)
1,024,913.00

2,222,867.16
(2,014,939.89)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(955,299.62)
1,014,304.56

(822,182.00)
886,764.00

1,945,349.26
(1,767,472.56)
1,054,329.00
(985,329.00)

(2,857,644.94)
3,367,532.40

911,928.00
(852,134.00)
(2,485,570.84)
2,905,004.78

(1,140,248.00)
1,233,182.00

(984,994.00)
1,065,344.00

- 63 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
23. รายได้ อื่น
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
บำท

ดอกเบี้ยรับ
ค่ำปรับเลิกสัญญำ
ค่ำบริ กำรของศูนย์บริ กำร
ค่ำนำยหน้ำรับ
รำงวัลส่งเสริ มกำรขำย
อื่นๆ
รวม

งบกำรเงินรวม
2563
2562
383,314.17
844,055.75
7,550,996.31
6,619,887.22
5,338,032.67
5,250,870.00
10,590,936.57
9,842,427.41
16,920,360.00
7,405,666.02
40,297,249.11
25,741,291.95
81,080,888.83
55,704,198.35

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
383,242.39
948,873.32
7,550,996.31
6,619,887.22
5,338,032.67
5,250,870.00
16,920,360.00
7,190,186.19
29,532,964.90 14,380,864.16
59,725,596.27 34,390,680.89

24. ค่ าใช้ จ่ายแบ่ งตามลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำคงเหลือ
ต้นทุนรถยนต์ที่ขำยจำกสิ นทรัพย์ที่มี
ไว้ให้เช่ำ
ค่ำซื้อรถยนต์มือสอง
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
อื่นๆ

2563
(89,223,971.92)

2562
(69,613,397.94)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(60,063,696.80) (80,882,608.73)

459,066,903.82
96,913,331.86
88,808,745.64
891,343,680.55
228,422,635.36

276,729,884.31
148,627,180.19
97,783,854.27
829,060,345.18
201,057,355.78

459,066,903.82
64,537,645.76
875,291,227.01
228,422,635.36

276,729,884.31
68,644,470.02
825,257,503.82
201,057,355.78

- 64 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
25. ค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้
25.1 ส่ วนประกอบหลักของค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562
ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
2563
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกำไรขำดทุน :
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั :
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
1,019,035.00
รำยกำรปรับปรุ งภำษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
กำรเปลี่ยนแปลงของผลต่ำงชัว่ ครำวที่รับรู ้
เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรำยกำร
(39,320,419.30)
รวม
(38,301,384.30)
ภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำตรำสำรอนุพนั ธ์
(222,722.64)
ผลกำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุน
(6,376.10)
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิ ตศำสตร์ประกันภัย
(1,494,997.40)
รวม
(1,724,096.14)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

2562

849,668.35
1,029,230.88

-

1,029,230.88

(53,681,445.40)
(51,802,546.17)

(38,840,236.80)
(38,840,236.80)

(53,791,834.20)
(52,762,603.32)

3,868.86

(222,722.64)
(6,347.24)

3,853.48

(706,046.60)
(702,177.74)

(1,376,875.64)
(1,605,945.52)

(610,262.00)
(606,408.52)

25.2 กำรกระทบยอดระหว่ำงจำนวนค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) และผลคู ณของกำไรทำงบัญชี กบั อัตรำภำษีที่ใช้
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
บำท

งบกำรเงินรวม
กำไรทำงบัญชีสำหรับปี
อัตรำภำษีที่ใช้ (ร้อยละ)
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้คำนวณตำมอัตรำภำษีที่ใช้รำยกำร
กระทบยอด
ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถนำมำ
หักในกำรคำนวณกำไรทำงภำษี
- ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่อนุญำตให้ถือเป็ นรำยจ่ำยใน
กำรคำนวณกำไรทำงภำษี
ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้หรื อกำไรที่ตอ้ งนำมำ
คำนวณกำไรทำงภำษี
- ค่ำใช้จ่ำยที่หกั เป็ นรำยจ่ำยได้เพิม่ ในทำงภำษี
อื่นๆ
รวมรำยกำรกระทบยอด
รวมค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
178,712,161.78
165,226,859.15
20
20

2563
182,945,171.31
20

2562
169,019,239.63
20

36,589,034.26

33,803,847.93

35,742,432.36

33,045,371.83

575,453.09

1,195,125.10

560,099.68

1,040,750.94

(75,419,898.25)
(45,973.40)
(74,890,418.56)
(38,301,384.30)

(88,301,170.37)
1,499,651.17
(85,606,394.10)
(51,802,546.17)

(75,096,795.44)
(45,973.40)
(74,582,669.16)
(38,840,236.80)

(88,159,218.38)
1,310,492.29
(85,807,975.15)
(52,762,603.32)

- 65 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
25.3 กำรกระทบยอดระหว่ำงอัตรำภำษี ที่ แ ท้จริ ง ถัวเฉลี่ ย และอัต รำภำษี ที่ ใช้ส ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31
ธันวำคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม

กำไรทำงบัญชีก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่ใช้
รำยกำรกระทบยอด
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย

2563
จำนวนภำษี
อัตรำภำษี
(บำท)
(ร้อยละ)
182,945,171.31
36,589,034.26
20.00
(74,890,418.56)
(40.94)
(38,301,384.30)
(20.94)

2562
จำนวนภำษี
อัตรำภำษี
(บำท)
(ร้อยละ)
169,019,239.63
33,803,847.93
20.00
(85,606,394.10)
(50.65)
(51,802,546.17)
(30.65)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กำไรทำงบัญชีก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่ใช้
รำยกำรกระทบยอด
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย

2563
จำนวนภำษี
อัตรำภำษี
(บำท)
(ร้อยละ)
178,712,161.78
35,742,432.36
20.00
(74,582,669.16)
(41.73)
(38,840,236.80)
(20.73)

2562
จำนวนภำษี
อัตรำภำษี
(บำท)
(ร้อยละ)
165,226,859.15
33,045,371.83
20.00
(85,807,975.15)
(51.93)
(52,762,603.32)
(31.93)

26. กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
ก ำไรต่ อ หุ ้ น ขั้น พื้ น ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรั บ ปี ที่ เป็ นของผู ถ้ ื อ หุ ้ น สำมัญ ของบริ ษ ัท
(ไม่รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในระหว่ำงปี
งบกำรเงินรวม
2563
2562
กำไรสำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ สำมัญ (บำท)
221,246,555.61 220,821,785.80
จำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ยที่ถ่วงน้ ำหนักในระหว่ำงปี (หุ ้น)
250,000,000
250,000,000
กำไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำน (บำทต่อหุ ้น)
0.88
0.88
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
กำไรสำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ สำมัญ (บำท)
217,552,398.58 217,989,462.47
จำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ยที่ถ่วงน้ ำหนักในระหว่ำงปี (หุ ้น)
250,000,000
250,000,000
กำไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำน (บำทต่อหุ ้น)
0.87
0.87
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27. สารองตามกฎหมาย
บริ ษทั
ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัดซึ่ งกำหนดให้บริ ษทั จัดสรรสำรองตำมกฎหมำยด้วยจำนวน
เงิ น ไม่ น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของก ำไรสุ ท ธิ ป ระจำปี จนกว่ำส ำรองนี้ จะมี จำนวนเท่ ำกับ ร้ อยละ 10 ของทุ น
จดทะเบียน สำรองดังกล่ำวจะนำไปจ่ำยเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
บริ ษทั ย่อย
ตำมบทบัญ ญัติแ ห่ งประมวลกฎหมำยแพ่ งและพำณิ ช ย์ ซึ่ งก ำหนดให้ บ ริ ษ ัท จัดสรรส ำรองตำม
กฎหมำยด้วยจำนวนเงินไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ทุกครำวที่มีกำรประกำศจ่ำยเงินปั นผลจนกว่ำ
สำรองนี้จะมียอดเท่ำกับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองดังกล่ำวจะนำไปจ่ำยเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
28. การจัดสรรกาไรสะสม
ปี 2563
ตำมรำยงำนกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2563 ผูถ้ ื อหุ ้นได้มีมติให้
จ่ำยเงินปั นผลจำกผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2562 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตรำหุ ้นละ 0.70 บำท คิดเป็ นจำนวนเงิน
175 ล้ำนบำท โดยเงินปั นผลจำนวนเงิน 90 ล้ำนบำท (คิดเป็ นอัตรำหุ ้นละ 0.36 บำท จำนวน 250,000,000 หุ ้น)
ได้จ่ำยแล้วในวันที่ 10 กันยำยน 2562 และเงินปั นผลที่เหลือจำนวนเงิ น 85 ล้ำนบำท (คิดเป็ นอัตรำหุ ้นละ
0.34 บำท จำนวน 250,000,000 หุน้ ) ได้จ่ำยให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในวันที่ 22 พฤษภำคม 2563
และตำมรำยงำนกำรประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ครั้ งที่ 3/2563 เมื่ อ วัน ที่ 10 สิ งหำคม 2563
คณะกรรมกำรได้มีมติให้จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรดำเนิ นงำนสำหรับงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
2563 จำนวนเงิน 55 ล้ำนบำท (คิดเป็ นอัตรำหุ ้นละ 0.22 บำท จำนวน 250,000,000 หุ ้น) ได้จ่ำยให้ผูถ้ ือหุ ้นใน
วันที่ 9 กันยำยน 2563
รวมบริ ษทั จ่ำยเงินปั นผลสำหรับปี 2563 เป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้ น 140 ล้ำนบำท
ปี 2562
ตำมรำยงำนกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจำปี 2562 เมื่ อวันที่ 25 เมษำยน 2562 ผูถ้ ื อหุ ้นได้มี มติ
ให้ จ่ ำยเงิ น ปั น ผลจำกผลกำรด ำเนิ น งำนประจ ำปี 2561 ให้ แก่ ผู ้ถื อหุ ้ น ในอัตรำหุ ้ น ละ 0.40 บำท คิ ด เป็ น
จำนวนเงิน 200.00 ล้ำนบำท โดยเงินปั นผลจำนวนเงิน 100 ล้ำนบำท (คิดเป็ นอัตรำหุ ้นละ 0.40 บำท จำนวน
250,000,000 หุ ้ น ) ได้จ่ำยแล้ว ในวัน ที่ 7 กัน ยำยน 2561 และเงิ น ปั น ผลที่ เหลื อ จำนวนเงิ น 100 ล้ำนบำท
(คิดเป็ นอัตรำหุน้ ละ 0.40 บำท จำนวน 250,000,000 หุน้ ) ได้จ่ำยให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในวันที่ 24 พฤษภำคม 2562
และตำมรำยงำนกำรประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ทั ครั้ ง ที่ 3/2562 เมื่อ วัน ที่ 13 สิ ง หำคม 2562
คณะกรรมกำรได้มี ม ติ ใ ห้ จ่ ำ ยเงิ น ปั น ผลระหว่ำ งกำลจำกผลกำรด ำเนิ น งำนส ำหรั บ งวดสิ้ น สุ ด วัน ที่
30 มิ ถุ น ำยน 2562 จ ำนวนเงิ น 90 ล้ำนบำท (คิ ด เป็ นอัต รำหุ ้ น ละ 0.36 บำท จ ำนวน 250,000,000 หุ ้ น )
ได้จ่ำยให้ผถู ้ ือหุ น้ ในวันที่ 10 กันยำยน 2562
รวมบริ ษ ทั จ่ ำยเงิ นปั นผลสำหรั บปี 2562 เป็ นจำนวนเงิ นทั้งสิ้ น 190 ล้ำนบำท
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29. เงินกองทุนสารองเลีย้ งชี พพนักงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ตั้งกองทุ นสำรองเลี้ ยงชี พพนักงำนสำหรับพนักงำนประจำทั้งหมดของ
บริ ษทั ตำมควำมในพระรำชบัญญัติกองทุ นสำรองเลี้ ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยเข้ำร่ วมในกองทุ นจดทะเบี ยน
ประเภทหลำยนำยจ้ำง ชื่ อกองทุ นสำรองเลี้ ยงชี พ ทิ สโก้ ร่ วมทุ น 2 ซึ่ งจดทะเบียนแล้ว
พนักงำนและบริ ษทั จ่ำยเงินสะสมและเงินสมทบเข้ำเงินกองทุนตำมโครงกำรนี้ ในอัตรำร้อยละของ
เงินเดือนของพนักงำนแต่ละคนโดยคิดตำมระยะเวลำกำรทำงำน พนักงำนจะได้รับส่ วนที่บริ ษทั สมทบตำม
ระเบียบและข้อบังคับของกองทุนและตำมระยะเวลำกำรทำงำนกับบริ ษทั
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
และ 2562 เป็ นจำนวนเงิน 1.70 ล้ำนบำท และ 1.76 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (เฉพำะกิจกำรจำนวนเงิน 1.53
ล้ำนบำท และ 1.63 ล้ำนบำท ตำมลำดับ)
30. การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ ิ นทีเ่ กิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิ ดจำกกิจกรรมจัดหำเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
2562 มีดงั นี้

เงินเบิกเกินบัญชีจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ตัว๋ แลกเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หุ ้นกู้
รวม

เงินเบิกเกินบัญชี จำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ตัว๋ แลกเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หุ ้นกู้
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1 ม.ค. 63
1,880,056.54
40,000,000.00
199,669,730.18
1,020,874,590.17
145,804,270.81
1,847,885,911.29
3,256,114,558.99

บำท
งบกำรเงินรวม
กระแสเงินสด
รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
เพิ่ม (ลด)
เพิ่มขึ้น
(1,880,056.54)
80,000,000.00
(200,741,005.25)
1,071,275.07
59,073,159.15
1,113,613.20
(81,477,672.08)
289,203,497.56
(450,000,000.00)
692,263.26
(595,025,574.72)
292,080,649.09

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63
120,000,000.00
1,081,061,362.52
353,530,096.29
1,398,578,174.55
2,953,169,633.36

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1 ม.ค. 62
1,682,078.13
70,000,000.00
39,880,774.64
1,087,021,431.56
113,948,046.78
1,148,375,029.70
2,460,907,360.81

บำท
งบกำรเงินรวม
กระแสเงินสด
รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
เพิ่ม (ลด)
เพิ่มขึ้น
197,978.41
(30,000,000.00)
156,725,462.35
3,063,493.19
(66,146,841.39)
(62,334,049.22)
700,000,000.00
(489,118.41)
698,442,550.15
2,574,374.78

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62
1,880,056.54
40,000,000.00
199,669,730.18
1,020,874,590.17
51,613,997.56
1,847,885,911.29
3,161,924,285.74
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เงินเบิกเกินบัญชีจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ตัว๋ แลกเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หุ ้นกู้
รวม

เงินเบิกเกินบัญชีจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ตัว๋ แลกเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หุ ้นกู้
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1 ม.ค. 63
1,880,056.54
40,000,000.00
199,669,730.18
1,020,874,590.17
64,312,739.36
1,847,885,911.29
3,174,623,027.54

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กระแสเงินสด
รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
เพิ่ม (ลด)
เพิ่มขึ้น
(1,880,056.54)
80,000,000.00
(200,741,005.25)
1,071,275.07
59,073,159.15
1,113,613.20
(71,519,267.16)
289,790,531.68
(450,000,000.00)
692,263.26
(585,067,169.80)
292,667,683.21

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63
120,000,000.00
1,081,061,362.52
282,584,003.88
1,398,578,174.55
2,882,223,540.95

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1 ม.ค. 62
279,169.37
70,000,000.00
39,880,774.64
1,087,021,431.56
113,948,046.78
1,148,375,029.70
2,459,504,452.05

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กระแสเงินสด
รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
เพิ่ม (ลด)
เพิ่มขึ้น
1,600,887.17
(30,000,000.00)
156,725,462.35
3,063,493.19
(66,146,841.39)
(62,334,049.22)
700,000,000.00
(489,118.41)
699,845,458.91
2,574,374.78

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62
1,880,056.54
40,000,000.00
199,669,730.18
1,020,874,590.17
51,613,997.56
1,847,885,911.29
3,161,924,285.74

31. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจจะเกิดขึน้
31.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำบริ กำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั มีสัญญำบริ กำรจำนวน 2 สัญญำ ระยะเวลำ 1-2 ปี มีอตั รำ
ค่ำบริ กำรจำนวนเงิน 0.84 ล้ำนบำทต่อปี
31.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ ำยทุน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2563 บริ ษ ัทมี ภำระผู กพันเกี่ ยวกับสั ญญำติ ดตั้งและพัฒนำโปรแกรม
ระบบงำน โดยมี ภ ำระผู ก พัน คงเหลื อ ที่ จะต้อ งจ่ ำยตำมสั ญ ญำ จ ำนวนเงิ น 1.88 ล้ ำนบำท (รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
31.3 ภำระค้ ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั มีหนังสื อค้ ำประกันกำรทำสัญญำเช่ำ และซองประกวดรำคำ
เป็ นจำนวนเงิน 111.45 ล้ำนบำท และหนังสื อค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ ำของบริ ษทั เป็ นจำนวนเงิน 0.19
ล้ำนบำท ออกโดยธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศสำมแห่ง (วงเงินค้ ำประกันรวม 265 ล้ำนบำท)
และบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำของบริ ษทั 3 ฉบับที่ออกโดยธนำคำรพำณิ ชย์
ในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่ งค้ ำประกัน โดยเงินฝำกประจำธนำคำรกรรมกำรจำนวนเงิน 0.19 ล้ำนบำท
31.4 ภำระผูกพันสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย (Interest Rate Swap Transaction Agreement)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั มีรำยละเอียดของสัญญำแลกเปลี่ ยนอัตรำดอกเบี้ ยที่ ยงั คง
มีผลบังคับ 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

วันสิ้ นสุ ดสัญญำ
มีนำคม 2567
กันยำยน 2567

32. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อ มู ล ส่ วนงำนด ำเนิ น งำนที่ น ำเสนอสอดคล้อ งกับ รำยงำนภำยในของกลุ่ ม บริ ษ ัท ที่ ผู ม้ ี อ ำนำจ
ตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำนได้รับและสอบทำนข้อมู ลอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำร
จัดสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่ วนงำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนงำน 2 ส่ วนงำนหลัก คือ (1) ธุ รกิ จให้เช่ ำรถยนต์และ (2) ธุ รกิ จจำหน่ ำย
รถยนต์มือสอง ซึ่งดำเนินธุ รกิจในส่ วนงำนภูมิศำสตร์ หลักในประเทศไทย
ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
และ 2562 มีดงั นี้
ธุรกิจให้เช่ำรถยนต์
2563
2562
รำยได้
รำยได้จำกค่ำเช่ำรถยนต์
รำยได้จำกกำรขำยรถยนต์
รวม
ต้นทุน
ต้นทุนกำรให้เช่ำรถยนต์
ต้นทุนกำรขำยรถยนต์
รวม
กำไรขั้นต้น

งบกำรเงินรวม (พันบำท)
ธุรกิจจำหน่ ำยรถยนต์มือสอง
2563
2562

รวม
2563

2562

1,297,121
674,607
1,971,728

1,271,549
446,807
1,718,356

140,593
140,593

193,852
193,852

1,297,121
815,200
2,112,321

1,271,549
640,659
1,912,208

1,145,476
459,067
1,604,543
367,185

1,068,434
276,730
1,345,164
373,192

131,684
131,684
8,909

173,891
173,891
19,961

1,145,476
590,751
1,736,227
376,094

1,068,434
450,621
1,519,055
393,153
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ธุรกิจให้เช่ำรถยนต์
2563
2562
รวมสิ นทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
สิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ
สิ นทรัพย์ถำวรอื่น
สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์อื่น
รวม

4,263,391
3,915
15,159
11,277
869,262
5,163,004

4,291,693
4,110
7,547
1,006,997
5,310,347

งบกำรเงินรวม (พันบำท)
ธุรกิจจำหน่ ำยรถยนต์มือสอง
2563
2562
169,774
72,412
1,207
9,620
253,013

171,987
1,152
47,214
220,353

รวม
2563

2562

4,263,391
173,689
87,571
12,484
878,882
5,416,017

4,291,693
176,097
8,699
1,054,211
5,530,700

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
ในปี 2563 และ 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ไม่มีลูกค้ำรำยใดที่เป็ นลูกค้ำรำยใหญ่ (หมำยถึ งมีรำยได้ไม่
เท่ำกับหรื อมำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้ของกิจกำร)
33. เครื่ องมือทางการเงิน
33.1 กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบริ หำรควำมเสี่ ยงทำงกำรเงินที่อำจเกิดขึ้นในสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและ
หนี้ สินทำงกำรเงินตำมปกติธุรกิจ โดยใช้ระบบกำรจัดกำรและกำรควบคุ มภำยในองค์กรโดยทัว่ ไป
ฝ่ ำยบริ ห ำรได้มี ก ำรควบคุ ม กระบวนกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ ย งของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยอย่ำ ง
ต่อเนื่องเพื่อให้มนั่ ใจว่ำมีควำมสมดุลระหว่ำงควำมเสี่ ยงและกำรควบคุมควำมเสี่ ยง
33.2 ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่ อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
เงินฝำกกับธนำคำร และเครื่ องมือทำงกำรเงินอื่นๆ ฝ่ ำยบริ หำรควบคุมควำมเสี่ ยงนี้โดยกำรกำหนดให้
มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุ มสิ นเชื่ อที่ เหมำะสม ดังนั้น บริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยไม่คำดว่ำจะ
ได้รับควำมเสี ยหำยที่เป็ นสำระสำคัญจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ดงั กล่ำว
33.3 ควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ย
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อยมี ควำมเสี่ ย งจำกอัตรำดอกเบี้ ย ที่ ส ำคัญ อัน เกี่ ย วเนื่ องกับ เงิ น สดและ
เงิ นฝำกสถำบันกำรเงิ น เงิ นฝำกธนำคำรที่ มี ภำระค้ ำประกัน เงิ นเบิ ก เกิ นบัญชี และเงิ น กู้ระยะสั้ น
จำกสถำบันกำรเงิน เงิ นกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิ น หนี้ สินตำมสั ญญำเช่ ำ และภำระผูกพัน
ผลประโยชน์ พนักงำน อย่ำงไรก็ตำม เนื่ องจำกสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงิ นส่ วนใหญ่มีอตั รำ
ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปั จจุบนั
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับต่ำ

- 71 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงิ นที่สำคัญ (ซึ่ งบำงส่ วน
อยู่ภำยใต้ตรำสำรอนุ พนั ธ์ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 19) สำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ยได้
ดังนี้
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมอัตรำตลำด
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หุ ้นกู้

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

37,809,452.04
-

50,021,040.52

1,381,440.37
201,177,841.79
13,391.50
-

39,190,892.41
201,177,841.79
13,391.50
50,021,040.52

0.10 - 0.375
0.25 - 0.95

353,530,096.29
-

120,000,000.00
1,079,947,749.32
1,398,578,174.55

75,099,125.46
-

120,000,000.00
75,099,125.46
1,079,947,749.32
353,530,096.29
1,398,578,174.55

MMR
MLR, Fixed
2.66 - 4.79
2.46 - 3.10

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมอัตรำตลำด
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงิน
ตัว๋ แลกเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หุ ้นกู้

บำท
งบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
อัตรำดอกเบี้ย
ไม่มี
คงที่
อัตรำดอกเบี้ย

บำท
งบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
อัตรำดอกเบี้ย
ไม่มี
คงที่
อัตรำดอกเบี้ย

80,437,170.58
-

50,020,936.88

5,933,546.54
167,788,006.73
59,087,104.00
-

86,370,717.12
167,788,006.73
59,087,104.00
50,020,936.88

0.10 - 0.375
0.90 - 0.95

1,880,056.54
51,613,997.56
-

40,000,000.00
199,669,730.18
1,020,874,590.17
1,847,885,911.29

73,789,227.07
-

41,880,056.54
199,669,730.18
73,789,227.07
1,020,874,590.17
51,613,997.56
1,847,885,911.29

MMR
1.85 - 2.20
MLR, Fixed
3.35 - 4.30
2.46 - 3.22
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมอัตรำตลำด
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หุ ้นกู้

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

37,645,234.45
-

50,021,040.52

1,212,313.45
192,000,608.26
13,391.50
-

38,857,547.90
192,000,608.26
13,391.50
50,021,040.52

0.10 - 0.375
0.25-0.95

282,584,003.88
-

120,000,000.00
1,079,947,749.32
1,398,578,174.55

133,070,659.40
-

120,000,000.00
133,070,659.40
1,079,947,749.32
282,584,003.88
1,398,578,174.55

MMR
MLR, Fixed
2.66 - 4.25
2.46 - 3.10

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมอัตรำตลำด
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงิน
ตัว๋ แลกเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หุ ้นกู้

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
อัตรำดอกเบี้ย
ไม่มี
คงที่
อัตรำดอกเบี้ย

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
อัตรำดอกเบี้ย
ไม่มี
คงที่
อัตรำดอกเบี้ย

80,179,106.59
-

50,020,936.88

5,756,600.51
155,405,746.45
59,081,116.89
-

85,935,707.10
155,405,746.45
59,081,116.89
50,020,936.88

0.10 - 0.38
0.90 - 0.95

1,880,056.54

40,000,000.00
199,669,730.18
1,020,874,590.17
1,847,885,911.29

90,425,496.41
-

41,880,056.54
199,669,730.18
90,425,496.41
1,020,874,590.17
51,613,997.56
1,847,885,911.29

MMR
1.85 - 2.20
MLR, Fixed
3.35 - 4.30
2.46 - 3.22

51,613,997.56
-

- 73 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั มีสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยที่กำหนดให้เป็ นเครื่ องมือ
ที่ใช้ในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงซึ่ งมีจำนวนเงินตำมสัญญำ 172.02 ล้ำนบำท โดยบริ ษทั ได้รับดอกเบี้ย
ในอัตรำผันแปรที่ อำ้ งอิ งอัตรำ THBFIX บวกส่ วนเพิ่ ม ตำมที่ ก ล่ ำวไว้ในหมำยเหตุข้อ 19 และจ่ำย
ดอกเบี้ยในอัตรำคงที่
รำยกำรที่มีกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงนี้ถือว่ำมีควำมสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจกับเครื่ องมือที่ใช้ป้องกัน
ควำมเสี่ ยง เนื่ องจำกสัญญำแลกเปลี่ ยนอัตรำดอกเบี้ยมีเงื่อนไขที่ตรงกันกับเงื่อนไขของเงินกูย้ ืมที่มี
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว (ได้แก่ จำนวนเงินต้น วันครบกำหนด วันที่จ่ำยชำระ และวันที่มีกำรปรับอัตรำ
ดอกเบี้ย) โดยในกำรทดสอบควำมมีประสิ ทธิ ผลในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยง บริ ษทั ได้เปรี ยบเทียบกำร
เปลี่ ยนแปลงในมู ล ค่ำยุติธรรมของเครื่ องมื อที่ ใช้ป้ องกันควำมเสี่ ยงกับ กำรเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ ำ
ยุติธรรมของรำยกำรที่มีกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงสำหรับควำมเสี่ ยงที่มีกำรป้ องกัน
แหล่งที่มำหลักของควำมไม่มีประสิ ทธิ ผลของกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงในควำมสัมพันธ์ป้องกัน
ควำมเสี่ ย งเหล่ ำนี้ คื อ ผลกระทบของคู่ สั ญ ญำและควำมเสี่ ย งด้ำ นเครดิ ต ของบริ ษ ัท ที่ มี ต่ อ มู ล ค่ ำ
ยุติธ รรมของสั ญ ญำแลกเปลี่ ย นอัตรำดอกเบี้ ย ซึ่ งไม่ ได้ส ะท้อนอยู่ในมู ล ค่ ำยุติธ รรมของรำยกำร
ป้ องกันควำมเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้องกับกำรเปลี่ ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ ย โดยไม่มีแหล่งที่มำของควำมไม่มี
ประสิ ทธิ ผลอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจำกควำมสัมพันธ์กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงเหล่ำนี้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 จำนวนเงินของสัญญำและมูลค่ำยุติธรรมของอนุ พนั ธ์ทำงกำรเงินที่
ถูกกำหนดในควำมสัมพันธ์ของกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงที่เข้ำเงื่อนไขในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร มีดงั ต่อไปนี้
ประเภทกำรป้องกัน
ควำมเสี่ ยง
กระแสเงินสด

เครื่ องมือป้องกันควำมเสี่ ยง
สัญญำอนุพนั ธ์
สัญญำแลกเปลี่ยน

มูลค่ำตำมสัญญำ (บำท)
172,021,276.60

มูลค่ำตำมบัญชีของเครื่ องมือ

อัตรำดอกเบี้ยรับ

อัตรำดอกเบี้ย

ป้องกันควำมเสี่ ยง

ตำมสัญญำ

จ่ำยตำมสัญญำ

วันครบกำหนด

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

กันยำยน 2563 -

THBFIX 6M+1.65

FIXED 2.45

หนี้สิน (บำท)
161,808,510.66

อัตรำดอกเบี้ย

กันยำยน 2564

จำนวนรวมของกำไร(ขำดทุ น)จำกเครื่ องมือทำงกำรเงินที่ รับรู ้ ในกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่น
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีดงั นี้
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำของรำยกำรที่มีกำรป้ องกันควำม
เสี่ ยงซึ่ งใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรรับรู ้ควำมไม่มีประสิ ทธิผล
ประเภทกำรป้องกันควำมเสี่ ยง
กำรป้องกันควำมเสี่ ยงในกระแสเงินสด

ในกำรป้องกันควำมเสี่ ยง (บำท)

กำรแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

(1,113,613.20)

หนี้สินทำงกำรเงิน

- 74 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
33.4 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เนื่ อ งจำกสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ทำงกำรเงิ น ส่ วนใหญ่ ข องบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยจัด อยู่ใ น
ประเภทระยะสั้นหรื อมี อตั รำดอกเบี้ ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ ยในตลำด บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึ ง
ประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชี ที่แสดงใน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่ำเบี้ยประกันจ่ำยล่วงหน้ำ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้กรมสรรพำกร
เงินฝำกประจำธนำคำรติดภำระค้ ำประกัน

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรหรื อ
ขำดทุน
13,391.50
13,391.50

มูลค่ำยุติธรรม
- สัญญำอนุพนั ธ์
หนี้สินทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้ค่ำซื้อสิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หุน้ กู้
หนี้สินสัญญำอนุพนั ธ์
เงินประกันค่ำเช่ำรถยนต์จำกลูกค้ำ

1,113,613.20
1,113,613.20

บำท
งบกำรเงินรวม
รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย

39,190,892.41
201,177,841.79
58,781,410.12
13,909,328.24
50,021,040.52
363,080,513.08
บำท
งบกำรเงินรวม
รำคำทุนตัด
จำหน่ำย
120,000,000.00
75,099,125.46
119,142,579.76
1,081,061,362.52
353,530,096.29
1,398,578,174.55
106,174,709.62
3,253,586,048.20

รวม

39,190,892.41
201,177,841.79
58,781,410.12
13,391.50
13,909,328.24
50,021,040.52
363,093,904.58

รวม

120,000,000.00
75,099,125.46
119,142,579.76
1,081,061,362.52
353,530,096.29
1,398,578,174.55
1,113,613.20
106,174,709.62
3,254,699,661.40

- 75 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่ำเบี้ยประกันจ่ำยล่วงหน้ำ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้กรมสรรพำกร
เงินฝำกประจำธนำคำรติดภำระค้ ำประกัน

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ำยุติธรรม
รำคำทุน
ผ่ำนกำไรหรื อ
ตัดจำหน่ำย
ขำดทุน
13,391.50
13,391.50

38,857,547.90
192,000,608.26
58,781,410.12
13,909,328.24
50,021,040.52
353,569,935.04

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ำยุติธรรม
รำคำทุน
- สัญญำอนุพนั ธ์
ตัดจำหน่ำย
หนี้สินทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้ค่ำซื้อสิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หุน้ กู้
หนี้สินสัญญำอนุพนั ธ์
เงินประกันค่ำเช่ำรถยนต์จำกลูกค้ำ

1,113,613.20
1,113,613.20

120,000,000.00
133,070,659.40
119,142,579.76
1,081,061,362.52
282,584,003.88
1,398,578,174.55
106,174,709.62
3,240,611,489.73

รวม

38,857,547.90
192,000,608.26
58,781,410.12
13,391.50
13,909,328.24
50,021,040.52
353,583,326.54

รวม

120,000,000.00
133,070,659.40
119,142,579.76
1,081,061,362.52
282,584,003.88
1,398,578,174.55
1,113,613.20
106,174,709.62
3,241,725,102.93

สิ น ทรั พ ย์ท ำงกำรเงิ น ที่ ต้อ งวัด ด้ วยมู ล ค่ ำยุ ติ ธ รรมผ่ ำ นก ำไรขำดทุ น ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2563
มีรำยกำรดังต่อไปนี้
บำท
งบกำรเงินรวม/
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สินทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
กองทุนเปิ ด
รวมสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น

13,391.50
13,391.50

- 76 บริษทั กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
33.5 ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั มี สิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ นที่ วดั มู ลค่ำด้วยมู ลค่ำยุติธรรมแยก
แสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับที่ 1
สินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
- กองทุนเปิ ด
หนีส้ ิ นที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
หนี้สินทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
- หนี้สินตรำสำรอนุพนั ธ์

บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

-

13,391.50

-

1,113,613.20

-

รวม

13,391.50

-

1,113,613.20

ในระหว่ำงปี ปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับ 2
มู ล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ในหน่ วยลงทุ น ที่ มิ ไ ด้จ ดทะเบี ย นในตลำดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย คำนวณโดยใช้มูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วยที่ประกำศโดยผูจ้ ดั กำรกองทุน
มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำแลกเปลี่ ยนอัตรำดอกเบี้ย โดยใช้อตั รำที่กำหนดโดยธนำคำรของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยด้วยกำรพิจำรณำเงื่อนไขในตลำดที่มีอยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
34. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดทุนที่สำคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคือกำรจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ำงทำง
กำรเงินที่เหมำะสมและกำรดำรงไว้ซ่ ึ งควำมสำมำรถในกำรดำเนินธุ รกิจอย่ำงต่อเนื่ อง
ตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอตั รำส่ วนหนี้ สินต่อทุน
เท่ำกับ 1.55 : 1 (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 : 1.69 : 1) และบริ ษทั มีอตั รำส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ำกับ 1.64 : 1
(ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 : 1.92 : 1)
35. การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ปัจจุบนั ได้ขยำยวงกว้ำง
ขึ้ นอย่ำงต่ อเนื่ อง ส่ งผลท ำให้เกิ ดกำรชะลอตัวของเศรษฐกิ จและมี ผลกระทบต่ อธุ รกิ จและอุ ตสำหกรรม
โดยรวม สถำนกำรณ์ ดงั กล่ำวส่ งผลกระทบต่อผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย กำรรับรู ้และกำร
วัดมู ล ค่ำของสิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ น ในงบกำรเงิ น อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ ำยบริ หำรจะติ ดตำมควำมคื บ หน้ำของ
สถำนกำรณ์ ดงั กล่ำว และทำกำรประเมินผลกระทบทำงกำรเงิ นเกี่ยวกับมูลค่ำของสิ นทรัพย์ ประมำณกำร
หนี้สินและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

- 77 บริษทั กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
36. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาทีร่ ายงาน
ตำมกำรประชุ มคณะกรรมกำรของบริ ษทั เมื่อวัน ที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 คณะกรรมกำรมีมติ อนุ มตั ิ
จ่ำยเงินปั นผลจำกผลกำรดำเนิ นงำนประจำปี 2563 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตรำหุ ้นละ 0.44 บำท เป็ นจำนวนเงิน
รวม 110.00 ล้ำนบำท ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลไปแล้วในเดือนกันยำยน 2563 ในอัตรำหุน้ ละ
0.22 บำท เป็ นจำนวนเงิ น 55.00 ล้ำนบำท และเงิ นปั นผลที่ เหลื อ ในอัตรำหุ ้นละ 0.22 บำท เป็ นจำนวนเงิ น
55.00 ล้ำนบำท จะจ่ำยให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นในเดื อนพฤษภำคม 2564 ทั้งนี้ ตอ้ งได้รับอนุ มตั ิ จำกที่ ประชุ มสำมัญ
ประจำปี ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
37. การอนุมัติงบการเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564

