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1. ข้อมูลท่ัวไป 
 1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 

  ก)   ภูมิล ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำยของบริษทั 
   บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ำกดัตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยก์บั

กระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 29 มกรำคม 2535 และบริษทัไดแ้ปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกัด  
โดยจดทะเบียนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้เม่ือวนัท่ี 19 สิงหำคม 2547 

   บริษทัมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
เลขท่ี 455/1 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120 

ประเทศไทย 
   ข) ลกัษณะธุรกิจ 

  บริษทัประกอบธุรกิจให้เช่ำรถยนต์ และจ ำหน่ำยรถยนต์ท่ีใช้งำนแล้วรวมถึงกำร
ใหบ้ริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถยนตด์งักล่ำวทั้งสองประเภท 

 
 1.2      กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ซ่ึงปัจจุบนัได้
กลบัมำแพร่ระบำดอีกและขยำยวงกวำ้งขึ้นอยำ่งต่อเน่ือง ท ำใหเ้กิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจท่ีก ำลงั
จะฟ้ืนตวั และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมโดยรวม สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบ
ต่อผลกำรด ำเนินงำนธุรกิจ อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัย่อยได้ติดตำมควำม
คืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดังกล่ำว และท ำกำรประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกับมูลค่ำของ
สินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นอยำ่งต่อเน่ือง  

 
2. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
 2.1 หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำล 

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

      งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็น
อย่ำงอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

   งบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัที่บริษทัใชเ้ป็นทำงกำรตำม
กฎหมำย งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดงักล่ำว 
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 2.2 หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลรวม 

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

บริษทัยอ่ย  ประเภทธุรกิจ  อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้น 
บริษทั กรุงไทย ออโตโมบิล จ ำกดั  ซ้ือ ขำย แลกเปล่ียนรถยนตแ์ละอุปกรณ์

รถยนตท์ั้งเก่ำ - ใหม่, รับซ่อมรถยนต ์
 100 

 
  2.2.2 บริษทับนัทึกบญัชีโดยวิธีซ้ือ ส ำหรับกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

 2.2.3 รำยกำรบญัชีระหว่ำงกนัของบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กหักออกจำกงบกำรเงิน
รวมแลว้ 

 
2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั  

ในระหว่ำงงวด บริษทัและบริษทัย่อยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบบั ท่ีมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดป้รับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนขึ้นเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชี
และกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

  รวมทั้ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (การยินยอมลดค่าเช่า 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19) หลงัวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 
โดยการปรับปรุงน้ี เพื่อการผ่อนปรนในทางปฏิบติั ผูเ้ช่าไม่จ าเป็นตอ้งประเมินว่าการยินยอมลด 
ค่าเช่าว่าเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยเป็นการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดขึ้นอนัเป็นผล
โดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และท่ีเขา้
เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้(แกไ้ขยอ่หนา้ท่ี 46 ข.2 จากเดิมวนัท่ี 30  มิถุนายน 2564 เป็นวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2565) โดยให้บนัทึกการยินยอมลดค่าเช่านั้นเสมือนว่า “ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า” ซ่ึงใน
ระหวา่งงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศและลงในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินในงวดปัจจุบนั 
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2.4    มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนำคต 
  สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงหลำยฉบบั 

และไดล้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำ
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวได้ปรับปรุง
หรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินบำงฉบบัมีกำรใหข้อ้ผอ่นปรนในทำงปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่อ  
งบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

 
3. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน 
งบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  

 
4. รายการธุรกจิกบับุคคลและบริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั  

 รำยละเอียดควำมสัมพนัธ์ท่ีบริษทัมีกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  มีดงัน้ี 
 ลกัษณะธุรกิจ  ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

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

สรุปไดด้งัน้ี 
   บำท 

   ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยำยน 

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยำยน 

 นโยบำยรำคำ  2564  2563  2564  2563 

รายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          
งบกำรเงินรวม          
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั          
 รำยได ้:          
     รำยไดจ้ำกกำรขำย          
         บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั รำคำตลำดหลงัหักส่วนลดพิเศษ  -    2,645,000.00  -  4,718,429.91 
 รำยไดส่้งเสริมกำรขำย          
  บริษทั โตโยตำ้ กรุงไทย จ ำกดั อตัรำตำมท่ีตกลงร่วมกนั  8,426,000.00  -  8,426,000.00  4,040,000.00 
 รำยไดค้่ำเช่ำโชวรู์ม          
  บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั อตัรำตำมท่ีตกลงร่วมกนัโดยพื้นท่ีประมำณ 

350 ตรม. คิดค่ำเช่ำ 83,000 บำทต่อเดือน 
 

249,000.00  249,000.00  747,000.00  747,000.00 
 รำยไดบ้ริหำรจดักำรศูนยบ์ริกำร          
  บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั อตัรำตำมท่ีตกลงร่วมกนั  914,533.50  1,345,585.50  3,115,268.40  3,777,341.00 
 รำยไดค่้ำเช่ำพื้นท่ี          
  บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั คิดค่ำเช่ำ 86,290-225,000 บำทต่อเดือน  675,000.00  258,870.00  2,025,000.00  776,610.00 
 ค่ำใชจ่้ำย :          
 ค่ำซ่อมแซม          
  บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั รำคำตลำด   188,945.14    247,016.45   621,225.79      676,386.44  
  บริษทั โตโยตำ้ กรุงไทย จ ำกดั รำคำตลำด   1,446,624.24    1,255,855.76   6,199,743.18   5,264,458.42  
  บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั รำคำตลำด   15,566.00    49,982.32   156,849.75      129,569.62  
  บริษทั มิตซู อิมเพรสชัน่ จ ำกดั รำคำตลำด   55,200.00    41,074.00   165,079.50       97,608.55  

    1,706,335.38    1,593,928.53   7,142,898.22   6,168,023.03  

 ค่ำนำยหนำ้           
  บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั อตัรำตำมท่ีตกลงร่วมกนั  -  504,672.90  168,224.30  1,065,420.56 
 ซ้ือสินทรัพย ์:          
  รถยนตท่ี์มีไวเ้พื่อให้เช่ำ          
  บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั รำคำตลำดหลงัหักส่วนลดพิเศษจำกกำรซ้ือ  -  -  -  1,367,385.98 
  บริษทั โตโยตำ้ กรุงไทย จ ำกดั รำคำตลำดหลงัหักส่วนลดพิเศษจำกกำรซ้ือ   29,989,279.44   160,115,924.77   158,794,282.06   430,331,061.68 
             บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั รำคำตลำดส ำหรับลูกคำ้ชั้นดี   20,382,135.51   12,345,794.39   67,676,528.04   45,578,504.67 
             บริษทั มิตซู อิมเพรสชัน่ จ ำกดั รำคำตลำดหลงัหักส่วนลดพิเศษจำกกำรซ้ือ   2,574,624.30   746,952.34   22,754,511.21   9,475,383.18 

      52,946,039.25   173,208,671.50   249,225,321.31   486,752,335.51 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2564 
 

   บำท 
   ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
 นโยบำยรำคำ  2564  2563  2564  2563 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั          
    ดอกเบ้ียจ่ำย อตัรำร้อยละ 3.22 ต่อปี  -           -  -  1,632,054.79 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร          
บริษทัยอ่ย          
 ค่ำใชจ่้ำย :          
 ค่ำนำยหนำ้ อตัรำตำมท่ีตกลงร่วมกนั   3,014,018.65   4,457,943.93  12,341,121.45  12,813,084.11 
 ค่ำส่งเสริมกำรขำย อตัรำตำมท่ีตกลงร่วมกนั   2,180,000.00   3,724,000.00  9,448,000.00  10,474,000.00 
 ดอกเบ้ียจ่ำย อตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงสถำบนักำรเงิน  14,254.18  5,023.09  39,994.67  26,418.15 
 อตัรำร้อยละ 2.60 ต่อปี  -  228,743.17  -  257,868.85 
   ซ้ือสินทรัพย ์ :          
 รถยนตท่ี์มีไวเ้พื่อให้เช่ำ รำคำตลำดส ำหรับลูกคำ้ชั้นดี  604,714.02  1,955,700.93  604,714.02  1,955,700.93 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั          
 รำยได ้:          
 รำยไดส่้งเสริมกำรขำย          
  บริษทั โตโยตำ้ กรุงไทย จ ำกดั อตัรำตำมท่ีตกลงร่วมกนั  8,426,000.00  -  8,426,000.00  4,040,000.00 
 รำยไดค้่ำเช่ำโชวรู์ม          
  บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั อตัรำตำมท่ีตกลงร่วมกนัโดย         
 พื้นท่ีประมำณ 350 ตรม.         
 คิดค่ำเช่ำ 83,000 บำทต่อเดือน  249,000.00  249,000.00  747,000.00  747,000.00 
 รำยไดบ้ริหำรจดักำรศูนยบ์ริกำร          
  บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั อตัรำตำมท่ีตกลงร่วมกนั  914,533.50  1,345,585.50  3,115,268.40  3,777,341.00 
 ค่ำใชจ่้ำย :          
 ค่ำซ่อมแซม          

บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั รำคำตลำด   86,811.70    247,016.45    504,693.15    676,386.44  
บริษทั โตโยตำ้ กรุงไทย จ ำกดั รำคำตลำด   1,132,628.94    1,200,914.31    5,138,927.70    4,473,154.13  
บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั รำคำตลำด   14,826.00    49,982.32    152,487.75    129,569.62  
บริษทั มิตซู อิมเพรสชัน่ จ ำกดั รำคำตลำด   55,200.00    41,074.00    165,079.50    97,608.55  

    1,289,466.64    1,538,987.08    5,961,188.10    5,376,718.74  

 ค่ำนำยหนำ้           
บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั อตัรำตำมท่ีตกลงร่วมกนั  -  504,672.90  168,224.30  1,065,420.56 

 ซ้ือสินทรัพย ์:          
  รถยนตท่ี์มีไวเ้พื่อให้เช่ำ          

บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั รำคำตลำดหลงัหักส่วนลดพิเศษจำกกำรซ้ือ  -  -  -  1,367,385.98 
บริษทั โตโยตำ้ กรุงไทย จ ำกดั รำคำตลำดหลงัหักส่วนลดพิเศษจำกกำรซ้ือ   29,989,279.44   160,115,924.77   158,794,282.06   430,331,061.68 
บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั รำคำตลำดส ำหรับลูกคำ้ชั้นดี   20,382,135.51   12,345,794.39   67,676,528.04    45,578,504.67 
บริษทั มิตซู อิมเพรสชัน่ จ ำกดั รำคำตลำดหลงัหักส่วนลดพิเศษจำกกำรซ้ือ   2,574,624.30   746,952.34   22,754,511.21   9,475,383.18 

    52,946,039.25   173,208,671.50   249,225,321.31   486,752,335.51 

บุคคลที่เก่ียวขอ้งกนั          
        ดอกเบ้ียจ่ำย อตัรำร้อยละ 3.22 ต่อปี  -       -  -  1,632,054.79 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2564 
 
ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทั บริษทัย่อยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และวนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31 
 กนัยำยน 2564  ธนัวำคม 2563  กนัยำยน 2564  ธนัวำคม 2563 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน        
บริษทัยอ่ย        
ลูกหน้ี - เงินจอง -  -  322,292.00  1,184,646.00 
เจำ้หน้ีบริษทัย่อย -  -  61,234,083.54  56,535,245.30 
ค่ำธรรมเนียมอ่ืนคำ้งจ่ำย -  -  5,449.98  5,527.30 
ค่ำนำยหนำ้คำ้งจ่ำย -  -  3,410,000.00  6,151,000.00 
เงินกูยื้มระยะสั้น        
 ยอดคงเหลือยกมำ -  -  -  - 
 เงินกูยื้มเพ่ิม -  -  -  50,000,000.00 
 เงินกูย้ืมจ่ำยคืน -  -  -  (50,000,000.00) 
 ยอดคงเหลือยกไป -  -  -  - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
รำยไดค้ำ้งรับ        
 บริษทั โตโยตำ้ กรุงไทย จ ำกดั -  6,720,000.00  -  6,720,000.00 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
 บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั 706,179.40  498,383.80  706,179.40  498,383.80 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้        
 บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั 6,542,257.47  7,306,936.92  6,542,257.47  7,306,936.92 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ        
 บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั 6,767,048.10  7,448,980.93  6,767,048.10  7,448,980.93 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
 บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั  48,872.79    233,812.97    48,872.79    15,134.08  
 บริษทั โตโยตำ้ กรุงไทย จ ำกดั  744,093.25   1,598,312.66   744,093.25   1,582,109.37 
 บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั  19,533.72   212,349.64     19,533.72      212,349.64 
 บริษทั มิตซู อิมเพรสชัน่ จ ำกดั  33,371.00    60,021.06    33,371.00    60,021.06  
  รวม  845,870.76   2,104,496.33   845,870.76   1,869,614.15 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือให้เช่ำ        
 บริษทั โตโยตำ้ กรุงไทย จ ำกดั -  5,535,186.00  -  5,535,186.00 
 บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั 8,805,885.00  -  8,805,885.00  - 
  รวม 8,805,885.00  5,535,186.00  8,805,885.00  5,535,186.00 
ค่ำนำยหนำ้คำ้งจ่ำย        
 บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั -  168,224.30  -  168,224.30 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2564 
 

 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ 
2563 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 กนัยำยน 
 2564  2563  2564  2563 
กรรมกำร           388,646.05   370,139.10  1,229,716.00  1,171,158.85 
กรรมกำรบริหำร        2,461,435.50   2,364,060.50  7,348,704.07   7,048,217.09 
ผูบ้ริหำร 2,138,228.55  2,928,879.35  8,099,236.75   8,693,814.45 

รวม 4,988,310.10  5,663,078.95  16,677,656.82  16,913,190.39 

 
5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ 30 
กนัยำยน 2564 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัที่ 30 
กนัยำยน 2564 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2563 

เงินสด  343,908.07    277,492.10   174,780.36   108,365.18  
เงินฝำกธนำคำร - บญัชีกระแสรำยวนั  7,948,301.84    1,103,948.27    7,751,643.72   1,103,948.27  
เงินฝำกธนำคำร - บญัชีออมทรัพย ์  46,732,062.96     37,809,465.71  46,732,062.96    37,645,248.12   

รวม  55,024,272.87   39,190,906.08  54,658,487.04  38,857,561.57 

 
บริษทัและบริษทัย่อยไดท้ ำสัญญำโอนเงินอตัโนมติัจำกบญัชีออมทรัพยเ์ขำ้บญัชีกระแสรำยวนัใน

กรณีเบิกเกินบญัชี (มีเช็คขึ้นเงิน) 
 ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมีเงินฝำกธนำคำร-บญัชีออมทรัพย ์
มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.05 - 0.375 ต่อปี 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2564 
 
6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30 

 กนัยำยน 2564 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2563 
 ณ วนัท่ี 30 

 กนัยำยน 2564 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2563 
ลูกหน้ีกำรคำ้        
 ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 122,314,040.47  124,371,566.95  112,600,526.47  118,097,634.29 
 มำกกว่ำ 0 เดือน ถึง 3 เดือน 23,039,757.92  24,888,370.58  23,039,757.92  24,888,370.58 
 มำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,629,241.69  1,895,970.17  1,629,241.69  1,895,970.17 
 มำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 767,933.39  1,561,239.88  767,933.39  1,561,239.88 
 มำกกว่ำ 12 เดือนขึ้นไป 4,093,802.24  2,933,822.59  4,093,802.24  2,933,822.59 
       รวม  151,844,775.71   155,650,970.17   142,131,261.71   149,377,037.51 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น  (6,385,759.58)  (6,364,469.82)   (6,343,116.25)  (6,343,116.25) 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ  145,459,016.13   149,286,500.35   135,788,145.46   143,033,921.26 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
 รำยไดค้ำ้งรับ 7,507,970.31  17,601,147.23  6,724,865.96  17,300,206.75 
 ค่ำใชจ่้ำยล่วงหนำ้ 25,451,347.51  26,736,688.65  25,155,273.39  26,437,696.02 
 ลูกหน้ีบริษทัประกนัภยั 1,804,919.43  2,785,812.00  1,804,919.43  2,785,812.00 
 อ่ืนๆ 4,487,078.61  4,767,679.89  1,039,286.81  2,442,958.56 
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 39,251,315.86  51,891,327.77  34,724,345.59  48,966,673.33 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 184,710,331.99  201,177,828.12  170,512,491.05  192,000,594.59 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ  ประกอบดว้ย        
 ลูกหน้ีจำกกำรเช่ำรถยนต ์ 112,039,860.80  98,364,986.98   112,039,860.80   98,364,986.98 
 ลูกหน้ีจำกกำรขำยรถยนต ์ 33,419,155.33  50,921,513.37   23,748,284.66   44,668,934.28 
 รวม 145,459,016.13  149,286,500.35  135,788,145.46  143,033,921.26 

 
7. สินค้าคงเหลือ 
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยำยน 2564 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2563 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยำยน 2564 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2563 
รถยนต ์(มือสอง)  170,531,507.64   143,684,213.51  123,408,681.34  101,414,525.02 
อะไหล่รถยนต ์  1,391,212.37   2,112,091.31  1,391,212.37  1,369,089.31 
      รวม  171,922,720.01   145,796,304.82  124,799,893.71  102,783,614.33 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2564 
 

8. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 
 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยำยน 2564 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2563 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีก ำหนดใหว้ดัมูลค่ำผำ่นก ำไรขำดทุน    
หน่วยลงทุน - กองทุนรวม 81,002,909.99  13,391.03 
บวก ก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจำกกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 2,384.83  0.47 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 81,005,294.82  13,391.50 

 
9. เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัมีบญัชีเงินฝำกประจ ำกบัธนำคำรพำณิชย์
ในประเทศหน่ึงแห่ง 2 วงเงิน และบญัชีเงินฝำกประจ ำธนำคำรติดภำระค ้ำประกนั ดงัน้ี 

  วงเงิน   
วงเงินท่ี  (ลำ้นบำท)  ค ้ำประกนั 

1  20  - ออกหนงัสือค ้ำประกนัเพ่ือท ำสัญญำเช่ำและซองประกวดรำคำและค ้ำประกนั 
     กำรใชไ้ฟฟ้ำของบริษทัวงเงิน 100 ลำ้นบำท 

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

  50   
 
   ณ วนัท่ี  30 กนัยำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 เงินฝำกประจ ำธนำคำรมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 

0.15 - 0.35 ต่อปี  
 
10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
   บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

         บำท 
         มูลค่ำเงินลงทุน  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 จ ำนวนหุ้น  สัดส่วนกำรถือหุ้น (ร้อยละ)  วิธีส่วนไดเ้สีย  วิธีรำคำทุน 
 ณ วนัที่ 30  ณ วนัที่ 31  ณ วนัที่ 30  ณ วนัที่ 31  ณ วนัที่ 30  ณ วนัที่ 31  ณ วนัที่ 30  ณ วนัที่ 31 
 กนัยำยน 2564  ธนัวำคม 2563  กนัยำยน 2564  ธนัวำคม 2563  กนัยำยน 2564  ธนัวำคม 2563  กนัยำยน 2564  ธนัวำคม 2563 
บริษทัยอ่ย                
บริษทั กรุงไทย ออโตโมบิล จ ำกดั 400,000  400,000  100  100  291,560,444.39  285,313,006.57  48,812,300.00  48,812,300.00 
         291,560,444.39  285,313,006.57  48,812,300.00  48,812,300.00 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2564 
 
11. สินทรัพย์ท่ีมีไว้เพ่ือให้เช่า 

 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อใหเ้ช่ำส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
2564 สรุปไดด้งัน้ี 

   บำท 
   งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563   6,599,197,073.79 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวำ่งงวด   742,723,546.14 
โอนเขำ้ (โอนออก) ระหวำ่งงวด   (740,341,645.82) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564   6,601,578,974.11 
ค่าเส่ือมราคาสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563   (2,335,805,952.52) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด   (654,867,660.13) 
(โอนเขำ้)โอนออกระหวำ่งงวด   464,170,239.53 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564   (2,526,503,373.12) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563   4,263,391,121.27 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564   4,075,075,600.99 

    
ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมีรถยนต์ท่ีมีไวเ้พื่อให้เช่ำอยู่ภำยใต้

สัญญำเช่ำ ดงัน้ี 
 จ ำนวน (คนั)  มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ (บำท) 
 ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31 
 กนัยำยน 2564  ธนัวำคม 2563  กนัยำยน 2564  ธนัวำคม 2563 
รถยนต ์ 754  414  466,492,947.67  278,439,287.36 

    
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัไดท้ ำหนงัสือมอบอ ำนำจโอนทะเบียน

รถยนต ์จ ำนวน 1,648 คนั และจ ำนวน 1,968 คนั ตำมล ำดบั เป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำร
พำณิชยใ์นประเทศ 3 แห่ง (ดูหมำยเหต ุ18) 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2564 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำของรำยได้ค่ำเช่ำ 

ในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีไม่อำจบอกเลิกได ้แสดงตำมจ ำนวนเงินในสัญญำดงัน้ี 
 บำท 
 ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31 
 กนัยำยน 2564  ธนัวำคม 2563 

ไม่เกิน 1 ปี 1,097,168,790.02   1,127,575,591.98 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,507,378,119.28   1,656,904,457.71 
 รวม 2,604,546,909.30   2,784,480,049.69 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัมีรถยนตท่ี์มีไวเ้พื่อให้เช่ำท่ีคิดค่ำเส่ือม

รำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู่ โดยมีมูลค่ำรำคำทุนเป็นจ ำนวนเงิน 695.44 ลำ้นบำท และ 348.30 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั 

 
12. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

  รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน
2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 215,534,274.60  30,943,909.35 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวำ่งงวด 713,118.73  518,590.53 
ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด (1,752,642.45)  (1,752,642.45) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 214,494,750.88  29,709,857.43 
ค่าเส่ือมราคาสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (41,845,658.55)  (27,029,008.86) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (2,938,241.12)  (1,171,561.66) 
ค่ำเส่ือมรำคำส่วนท่ีขำยและตดัจ ำหน่ำย 1,752,610.45  1,752,610.45 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 (43,031,289.22)  (26,447,960.07) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 173,688,616.05  3,914,900.49 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 171,463,461.66  3,261,897.36 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2564 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 อุปกรณ์ท่ีคิดค่ำเส่ือมหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู่
มีรำคำทุนในงบกำรเงินรวมจ ำนวนเงิน 30.87 ลำ้นบำท และ 31.21 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และในงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรจ ำนวนเงิน 22.07 ลำ้นบำท และ 22.89 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 
13. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 
2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 บำท 

 
งบกำรเงินรวม  

 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 87,570,731.18  15,158,550.83 
เพิ่มขึ้นระหวำ่งงวด 3,574,174.68  - 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (12,531,264.54)  (2,362,829.65) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 78,613,641.32  12,795,721.18 

 
14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 
2564 สรุปได ้ดงัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 19,551,525.13  17,128,342.69 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวำ่งงวด 2,589,178.00  2,017,178.00 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 22,140,703.13  19,145,520.69 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (7,067,908.21)  (5,851,374.03) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด (269,582.27)  (91,515.34) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 (7,337,490.48)  (5,942,889.37) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 12,483,616.92  11,276,968.66 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 14,803,212.65  13,202,631.32 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2564 
 
ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนท่ีตัดจ ำหน่ำยหมดแล้ว 

แต่ยงัใชง้ำนอยู ่มีรำคำทุนในงบกำรเงินรวมจ ำนวนเงิน 6.13 ลำ้นบำท และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวนเงิน 
5.37 ลำ้นบำท 

 
15. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี มีดงัน้ี 

  บำท 
  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วนัที่ 30

กนัยำยน 2564 
  ณ วนัที่ 31  

ธนัวำคม 2563 
  ณ วนัที่ 30

กนัยำยน 2564 
  ณ วนัที่ 31  

ธนัวำคม 2563 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  138,318,126.94  151,699,139.36   154,103,712.16   172,301,908.81 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี -  -   (17,069,667.57)  (21,564,641.91) 

 138,318,126.94  151,699,139.36  137,034,044.59  150,737,266.90 

 
กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหว่ำงงวด  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 63 

 
 ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
 ณ 30 ก.ย. 64 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
ขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำตรำสำรอนุพนัธ์ 222,722.64  -  (94,471.42)  128,251.22  
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  491,295.26   315,778.58   -  807,073.84  
ประมำณหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน  5,220,377.08   364,810.54   -  5,585,187.62  
ขำดทุนทำงภำษียกไป 167,329,386.29   (18,462,104.46)  -  148,867,281.83  

รวม 173,263,781.27   (17,781,515.34)  (94,471.42)  155,387,794.51  
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        

สินคำ้คงเหลือ     2,138,381.06    317,394.98   -   1,820,986.08  
สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อให้เช่ำ   19,426,260.85    4,177,579.36   -  15,248,681.49 

รวม 21,564,641.91   4,494,974.34   -   17,069,667.57  
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2564 
 

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

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
 ณ 30 ก.ย. 64 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
ขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำตรำสำรอนุพนัธ์ 222,722.64  -  (94,471.42)   128,251.22  
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 62,793.42  40,337.50   -   103,130.92  
ประมำณหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 4,687,006.46  318,041.73   -   5,005,048.19  
ขำดทุนทำงภำษียกไป 167,329,386.29   (18,462,104.46)  -   148,867,281.83  

รวม 172,301,908.81   (18,103,725.23)  (94,471.42)  154,103,712.16 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        

สินคำ้คงเหลือ 2,138,381.06  317,394.98   -  1,820,986.08  
สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อให้เช่ำ 19,426,260.85  4,177,579.36   -  15,248,681.49 

รวม 21,564,641.91  4,494,974.34   -  17,069,667.57 

 
16.   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2564 
 ณ วนัที่ 31  

ธนัวำคม 2563 
 ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2564 
 ณ วนัที่ 31  

ธนัวำคม 2563 
เงินค ้ำประกนั 3,887,424.73  4,420,018.74  85,975.20  618,569.20 
ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย 280,981,477.12  234,440,965.67  280,828,367.22  234,279,690.27 
หกั  ค่ำเผื่อกำรไดรั้บคืน (47,835,905.26)  (43,233,692.29)  (47,835,905.26)  (43,233,692.29) 
ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย - สุทธิ 233,145,571.86  191,207,273.38  232,992,461.96  191,045,997.98 
 รวม 237,032,996.59  195,627,292.12  233,078,437.16  191,664,567.18 

 
17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยำยน 2564 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2563 
ตัว๋สัญญำใชเ้งิน 50,000,000.00  120,000,000.00 
 รวม 50,000,000.00  120,000,000.00 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2564 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมีสัญญำเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนำคำร

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

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะสั้นในรูปตัว๋สัญญำ
ใช้เงินกบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศหำ้แห่ง 6 วงเงิน มีดงัน้ี 

วงเงินที่ 
 วงเงิน 

 (ลำ้นบำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย 

ต่อปี 
 

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

  280     
 

18. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 906,219,062.64  1,079,947,749.32 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (299,415,973.68)  (242,707,937.87) 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ 606,803,088.96  837,239,811.45 

 
   ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินในประเทศสำมแห่งจ ำนวน  

4 วงเงิน โดยแต่ละวงเงินจะมีกำรเบิกเงินกูเ้ป็นจ ำนวนหลำย ๆ คร้ัง มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 

วงเงินท่ี 

  
วงเงินใชไ้ด ้
(ลำ้นบำท) 

  
เงินกูท่ี้เบิก 
 (ลำ้นบำท) 

  
อตัรำดอกเบ้ีย 

ต่อปี 

  
คืนเงินตน้งวดละ 

 (ลำ้นบำท) 

 วนัท่ีกูข้องเงินกูค้ร้ังแรก 
และวนัท่ีส้ินสุดของเงินกู ้

คร้ังสุดทำ้ย 

 หลกัประกนั 
ทะเบียนรถยนต ์

(คนั) 
1  1,000  548.79  Fixed Rate  14.27  ม.ค. 61 - เม.ย. 67  1,142 
2  300   300.00   THBFIX 6M +1.65%  4.79  มี.ค. 63 - พ.ย. 67  351 
3  50  50.00  Fixed Rate  1.04  พ.ค. 64 - พ.ค. 68  54 
4  200  70.00  MLR - 2.805%  1.12  ก.ย. 64 - ก.ย .68  101 
  1,550  968.79    21.22    1,648 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2564 

 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินในประเทศสองแห่งจ ำนวน   

3 วงเงิน โดยแต่ละวงเงินจะมีกำรเบิกเงินกูเ้ป็นจ ำนวนหลำย ๆ คร้ัง มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 

วงเงินท่ี 

  
วงเงินใชไ้ด ้
(ลำ้นบำท) 

  
เงินกูท่ี้เบิก 
 (ลำ้นบำท) 

  
อตัรำดอกเบ้ีย 

ต่อปี 

  
คืนเงินตน้งวดละ 

 (ลำ้นบำท) 

 วนัท่ีกูข้องเงินกูค้ร้ังแรก 
และวนัท่ีส้ินสุดของเงินกู ้

คร้ังสุดทำ้ย 

 หลกัประกนั 
ทะเบียนรถยนต ์

(คนั) 
1  630   630.00   Fixed Rate  2.24  ส.ค. 59 - ก.ค. 64  472 
2  1,000  677.82  Fixed Rate  15.74  ม.ค. 61 - เม.ย. 67  1,145 
3  300   300.00   THBFIX 6M +1.65%  4.79  มี.ค. 63 - พ.ย. 67  351 
  1,930  1,607.82    22.77    1,968 

 
   เง่ือนไขของสัญญำดงักล่ำวขำ้งตน้ บริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขหรือขอ้ก ำหนดในสัญญำและตอ้ง

ด ำรงอตัรำส่วนของหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในอตัรำท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำ (ไม่เกิน 3.0 - 3.5 : 1 เท่ำ) 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินมีกำร
เคล่ือนไหว ดงัน้ี 

 บำท  
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30  

กนัยำยน 2564 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 1,079,947,749.32  1,020,874,590.17 
บวก กูย้มืเงินเพิ่มในระหวำ่งงวด 120,000,000.00  570,951,856.50 
หกั จ่ำยช ำระคืนในระหวำ่งงวด (293,728,686.68)  (511,878,697.35) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 906,219,062.64  1,079,947,749.32 

 
บริษทัไดท้ ำสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียกบัสถำบนักำรเงินส ำหรับเงินกูย้มืระยะยำวจ ำนวนรวม

ทั้งส้ิน 172.02 ลำ้นบำท โดยแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียแบบลอยตวับวกดว้ยส่วนเพิ่มจ ำนวนหน่ึงตำมท่ีระบุ
ในสัญญำเป็นอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี กำรท ำสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียขำ้งตน้ ส่วนหน่ึงมีวตัถุประสงค์
เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสดของเงินกูย้ืมเฉพำะส่วนของดอกเบ้ียโดยบริษทัเลือกใช้กำรบญัชี
ป้องกนัควำมเส่ียงกบัรำยกำรดงักล่ำว  
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2564 

 
19.   หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

รำยกำรเคล่ือนไหวของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2564 
แสดงไดด้งัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 353,530,096.29  282,584,003.88 
เพิ่มขึ้นระหวำ่งงวด 249,821,451.26  246,247,276.58 
เพิ่มขึ้นจำกดอกเบ้ีย 10,379,785.67  7,894,425.51 
เงินจ่ำยช ำระระหวำ่งงวด (107,831,232.03)  (97,631,982.03) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564     505,900,101.19  439,093,723.94 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (152,276,523.03)  (141,584,112.72) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ 353,623,578.16  297,509,611.22 

 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีจะตอ้งจ่ำยช ำระ ดงัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดั  ยอดท่ีตอ้งช ำระ   เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดั  ยอดท่ีตอ้งช ำระ  

ถึงก ำหนดกำรจ่ำยช ำระภำยในหน่ึงปี     152,276,523.03        13,250,379.68      165,526,902.71       141,584,112.72   10,343,789.99        151,927,902.71  
ถึงก ำหนดกำรจ่ำยช ำระหลงัจำกหน่ึงปี

แต่ไม่เกินห้ำปี     320,013,991.78        19,025,562.48      339,039,554.26   294,950,812.01  11,094,730.25  306,045,542.26 
ถึงก ำหนดช ำระเกินกว่ำห้ำปี       33,609,586.38          4,077,765.62        37,687,352.00          2,558,799.21   77,200.78            2,635,999.99  
 รวม     505,900,101.19        36,353,707.78      542,253,808.97        439,093,723.94   21,515,721.02   460,609,444.96  

 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้  12,531,264.54    2,362,829.65  
ดอกเบ้ียจ่ำยจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  10,379,785.67    7,894,425.51  
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำเช่ำระยะสั้น  1,308,959.19    191,664.00  
 รวม  24,220,009.40    10,448,919.16  
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20. หุ้นกู้ 

  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนั - ตำมมูลค่ำท่ีตรำไว ้ 1,400,000,000.00  1,400,000,000.00 
หกั  ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชี (871,458.07)  (1,421,825.45) 
 1,399,128,541.93  1,398,578,174.55 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - สุทธิ 
        จำกค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชี (599,826,876.71)  -    
หุน้กู ้- สุทธิ 799,301,665.22  1,398,578,174.55 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 บริษทัมีหุ้นกูร้ะบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มี

ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และจ ำหน่ำยแก่นักลงทุนสถำบนัและผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

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

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

 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุ้นกูบ้นัทึกเป็นค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตดับญัชีและทยอยตดัจ ำหน่ำยเป็น
ดอกเบ้ียจ่ำยโดยวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตำมอำยขุองหุ้นกู ้

   ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชีไดแ้สดงหกัจำกมูลค่ำหุน้กูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 
21. ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน 

   ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน มีรำยละเอียดดงัน้ี  
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยำยน 2564 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัตน้งวด 26,101,885.48  16,308,992.31  23,435,032.39  14,491,151.31 
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั       -  7,474,987.08        -  6,884,378.28 
ผลประโยชน์พนกังำนจ่ำยโดยโครงกำร (108,640.00)  (218,390.00)        -        - 
ตน้ทุนบริกำรและดอกเบ้ียในปัจจุบนั 1,932,692.64   2,536,296.09   1,590,208.56  2,059,502.80 
ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังำน ณ วนัส้ินงวด 27,925,938.12  26,101,885.48  25,025,240.95  23,435,032.39 

 
   ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

                      งบกำรเงินรวม  (บำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 กนัยำยน 
 2564  2563  2564  2563 
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั         

ตน้ทุนบริกำร  538,990.04    535,805.79   1,616,970.12   1,516,931.43  
ดอกเบ้ียจำกภำระผกูพนั  105,240.84    95,947.69   315,722.52   389,283.03  
  รวม  644,230.88   631,753.48  1,932,692.64  1,906,214.46 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  (บำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 กนัยำยน 
 2564  2563  2564  2563 
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั        

ตน้ทุนบริกำร 435,743.52   428,839.20   1,307,230.56  1,286,517.59 
ดอกเบ้ียจำกภำระผกูพนั 94,326.00   86,036.52    282,978.00    258,109.55  
  รวม 530,069.52  514,875.72   1,590,208.56    1,544,627.14 

 
22. รายได้อ่ืน 

  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 งบกำรเงินรวม (บำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 กนัยำยน 
 2564  2563  2564  2563 
ดอกเบ้ียรับ          23,377.07   61,099.25  108,970.53  317,208.82 
ค่ำปรับเลิกสัญญำ        482,730.44   2,111,413.87  3,116,300.21  7,015,182.56 
ค่ำบริกำรของศูนยบ์ริกำร        914,533.50   1,345,585.50  3,115,268.40  3,777,341.00 
ค่ำนำยหนำ้รับ 11,672,449.84  4,224,535.42  19,313,603.11  15,852,447.67 
อื่น ๆ 6,723,782.70   19,430,723.36  22,453,886.31  32,092,951.60 
 รวม 19,816,873.55  27,173,357.40  48,108,028.56  59,055,131.65 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  (บำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 กนัยำยน 
 2564  2563  2564  2563 
ดอกเบ้ียรับ  23,377.07   61,084.93  108,970.53  317,137.04 
ค่ำปรับเลิกสัญญำ  482,730.44   2,111,413.87  3,116,300.21  7,015,182.56 
ค่ำบริกำรของศูนยบ์ริกำร  914,533.50   1,345,585.50  3,115,268.40  3,777,341.00 
ค่ำนำยหนำ้รับ  9,642,520.00   1,993,520.00  12,657,240.00  8,093,360.00 
อื่น ๆ  3,591,654.15   16,727,677.53  13,525,743.43  24,656,851.87 
 รวม  14,654,815.16   22,239,281.83  32,523,522.57  43,859,872.47 
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23.  ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

   ส่วนประกอบหลกัของค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยำยน 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
 งบกำรเงินรวม  (บำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
 2564  2563  2564  2563 
ค่ำใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน :        
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับงวด 311,874.66  202,949.13  1,767,651.70  622,082.56 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
กำรเปลี่ยนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำวท่ีรับรู้ 
เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรำยกำร 6,767,003.00  (11,930,297.58)  13,286,541.00  (33,496,101.66) 
 รวม 7,078,877.66  (11,727,348.45)  15,054,192.70  (32,874,019.10) 

ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :        
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        
ผลขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำตรำสำรอนุพนัธ์ 94,471.43  184,031.25  94,471.43                        184,031.25 
กำรวดัมูลค่ำเงินลงทุน -  -  -  6,376.10 
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ 
ประกนัภยั -  -  -  1,494,997.40 
 รวม 94,471.43  184,031.25  94,471.43  1,685,404.75 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
 2564  2563  2564  2563 
ค่ำใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน :        
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
กำรเปลี่ยนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำวท่ีรับรู้ 
เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรำยกำร 6,875,939.11  (11,810,361.81)  13,608,750.89  (33,108,964.88) 
 รวม 6,875,939.11  (11,810,361.81)  13,608,750.89  (33,108,964.88) 

ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :        
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        
ผลขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำตรำสำรอนุพนัธ์ 94,471.43  184,031.25  94,471.43  184,031.25 
กำรวดัมูลค่ำเงินลงทุน -  -  -  6,347.24 
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั -  -  -  1,376,875.64 
 รวม 94,471.43  184,031.25  94,471.43  1,567,254.13 
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24. เงินปันผล 

  ตำมมติท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2564 ผูถื้อหุ้นได้มีมติอนุมัติ  
ให้จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอัตรำหุ้นละ 0.44 บำท คิดเป็น 
จ ำนวนเงิน 110 ลำ้นบำท โดยเงินปันผลจ ำนวนเงิน 55 ลำ้นบำท (คิดเป็นอตัรำหุ้นละ 0.22 บำท จ ำนวน 
250,000,000 หุ้น) ได้จ่ำยแล้วในวนัท่ี 9 กันยำยน 2563 และเงินปันผลท่ีเหลือจ ำนวนเงิน 55 ล้ำนบำท  
(คิดเป็นอตัรำหุน้ละ 0.22 บำท จ ำนวน 250,000,000 หุน้) จะจ่ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 24 พฤษภำคม 2564 

   และตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี 3/2564 เม่ือวันท่ี 13 สิงหำคม 2564 
คณะกรรมกำรได้มีมติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนำยน 2564 จ ำนวนเงิน 42.50 ลำ้นบำท (คิดเป็นอตัรำหุ้นละ 0.17 บำท จ ำนวน 250,000,000 หุ้น)  
ไดจ่้ำยใหผู้ถื้อหุน้ในวนัท่ี 10 กนัยำยน 2564 

   รวมบริษทัจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2564 เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 97.50 ลำ้นบำท 
 
25. ก าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 

   ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทั  
(ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียท่ีถ่วงน ้ ำหนักท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ 
ในระหวำ่งงวด 

 งบกำรเงินรวม  
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
 2564  2563  2564  2563 
ก ำไรส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสำมญั  (บำท) 51,151,366.06  59,731,066.71  141,075,853.48  171,764,978.58 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกั (หุ้น) 250,000,000  250,000,000  250,000,000  250,000,000 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำทต่อหุ้น) 0.20  0.24  0.56  0.69 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
 2564  2563  2564  2563 
ก ำไรส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสำมญั  (บำท) 50,169,196.20  59,374,694.46  134,828,415.66  169,583,162.51 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกั (หุ้น) 250,000,000  250,000,000  250,000,000  250,000,000 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำทต่อหุ้น) 0.20  0.24  0.54  0.68 
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26. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ 

 26.1 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญำบริกำร  
  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 บริษทัมีสัญญำบริกำรจ ำนวน 2 สัญญำ ระยะเวลำ 1 - 2 ปี มีอตัรำ

ค่ำบริกำรจ ำนวนเงิน 0.76 ลำ้นบำท ต่อปี 
 

 26.2 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญำติดตั้งและพฒันำ

โปรแกรมระบบงำนและออกแบบเว็บไซด์ของบริษทั โดยมีภำระผูกพนัคงเหลือท่ีจะต้องจ่ำย 
ตำมสัญญำในงบกำรเงินรวม จ ำนวนเงิน 1.30 ล้ำนบำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) และงบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร จ ำนวนเงิน 1.28 ลำ้นบำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 

 
 26.3 ภำระค ้ำประกนั 

   ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 บริษทัมีหนงัสือค ้ำประกนักำรท ำสัญญำเช่ำ และซองประกวดรำคำ
เป็นจ ำนวนเงิน 157.25 ลำ้นบำท และหนงัสือค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำของบริษทัเป็นจ ำนวนเงิน 0.19 
ลำ้นบำท ออกโดยธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศสำมแห่ง (วงเงินค ้ำประกนัรวม 265 ลำ้นบำท)  

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

 
 26.4 ภำระผกูพนัสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap Transaction Agreement) 

   ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 บริษทัมีรำยละเอียดของสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียท่ียงัคง 
มีผลบงัคบั ดงัน้ี 

 
จ ำนวนเงินตน้ 

 อตัรำดอกเบ้ียรับตำมสัญญำ
แลกเปล่ียน (ร้อยละ) 

 อตัรำดอกเบ้ียจ่ำยตำมสัญญำ
แลกเปล่ียน (ร้อยละ) 

  
วนัส้ินสุดสัญญำ 

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

  
27. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
  ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอสอดคล้องกับรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษัทท่ีผูมี้อ  ำนำจ

ตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนขอ้มูลอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำร
จดัสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนบริษทัและบริษทัย่อยมีส่วนงำน 2 ส่วนงำน
หลกั คือ (1) ธุรกิจใหเ้ช่ำรถยนตแ์ละ (2) ธุรกิจจ ำหน่ำยรถยนตมื์อสอง ซ่ึงด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนภูมิศำสตร์
หลกัในประเทศไทย 
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ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนของบริษทัและบริษทัย่อยส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 ธุรกิจให้เช่ำรถยนต์  ธุรกิจจ ำหน่ำยรถยนตม์ือสอง  รวม 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563 
รำยได ้            

รำยไดจ้ำกค่ำเช่ำรถยนต์  329,413   322,856  -  -   329,413  322,856 
รำยไดจ้ำกกำรขำยรถยนต์  105,772   170,046   44,740   34,984   150,512   205,030 
รวม  435,185   492,902   44,740   34,984   479,925   527,886 

ตน้ทุน            
ตน้ทุนกำรให้เช่ำรถยนต ์  276,024   286,415  -  -   276,024   286,415 
ตน้ทุนกำรขำยรถยนต์  66,746   116,573   40,483   33,208  107,229  149,781 
รวม  342,770   402,988   40,483   33,208  383,253  436,196 

ก ำไรขั้นตน้  92,415   89,914   4,257   1,776  96,672  91,690 
 

 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 ธุรกิจให้เช่ำรถยนต์  ธุรกิจจ ำหน่ำยรถยนตม์ือสอง  รวม 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563 
รำยได ้            

รำยไดจ้ำกค่ำเช่ำรถยนต์  983,806   972,828  -  -   983,806   972,828 
รำยไดจ้ำกกำรขำยรถยนต์  404,829   513,213   134,096  108,457   538,925   621,670 
รวม  1,388,635   1,486,041   134,096   108,457   1,522,731   1,594,498 

ตน้ทุน            
ตน้ทุนกำรให้เช่ำรถยนต ์ 851,139   856,270  -  -  851,139   856,270 
ตน้ทุนกำรขำยรถยนต์ 262,653   350,198  121,809   100,919  384,462   451,117 
รวม 1,113,792   1,206,468  121,809   100,919  1,235,601   1,307,387 

ก ำไรขั้นตน้ 274,843   279,573  12,287   7,538  287,130   287,111 
            
รวมสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน            
สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อให้เช่ำ   4,075,076   4,164,364  -  -   4,075,076   4,164,364 
สินทรัพยถ์ำวรอ่ืน   3,262   3,779   168,201   170,377   171,463   174,156 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้  12,796   15,949   65,818   75,953   78,614   91,902 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   13,203   11,103   1,600   1,266   14,803   12,369 
สินทรัพยอ่ื์น 984,779  858,656   18,798   6,924   1,003,577  865,580 
 รวม 5,089,116  5,053,851   254,417   254,520   5,343,533   5,308,371 

 
 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 35 - 

 

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

วันท่ี 30 กนัยายน 2564 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

  บริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่มีลูกคำ้รำยใดท่ีเป็นลูกคำ้รำยใหญ่ (หมำยถึงมีรำยไดไ้ม่เท่ำกบัหรือมำกกว่ำ 
ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกิจกำร) 

 
28. เคร่ืองมือทางการเงิน 

28.1 มูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภท

ระยะสั้นหรือมีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัและบริษทัย่อยจึงประมำณ
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ยกเวน้หุน้กูซ่ึ้งไดส้รุปเปรียบเทียบมูลค่ำตำมบญัชีและมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2564  ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 
 มูลค่ำตำมบญัชี  มูลค่ำยติุธรรม  มูลค่ำตำมบญัชี  มูลค่ำยติุธรรม 
หนีสิ้นทางการเงิน        

หุ้นกู ้ 1,399,128,541.93  1,417,671,912.00  1,398,578,174.55  1,410,981,389.00 
 

28.2 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
  ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ

ยุติธรรม แยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดงัน้ี  
 บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
สินทรัพย์ทีว่ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม        

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น        
- หน่วยลงทุนในกองทุนรวม -  81,005,294.82  -  81,005,294.82 

หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม        
หน้ีสินทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น        

- หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ -  641,256.05  -  641,256.05 
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 ในระหว่ำงงวดปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ ำหรับกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบั 2 
  มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ค ำนวณโดยใชมู้ลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยท่ีประกำศโดยผูจ้ดักำรกองทุน  
  มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย โดยใช้อตัรำท่ีก ำหนดโดยธนำคำรของ

บริษทัและบริษทัยอ่ยดว้ยกำรพิจำรณำเง่ือนไขในตลำดท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

29.  การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 
 งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2564 


