
                    

 

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 31,313,354.09      39,190,906.08      31,006,961.31      38,857,561.57      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4, 6 215,681,358.81    201,177,828.12    198,568,567.27    192,000,594.59    
ค่าเบ้ียประกนัจ่ายล่วงหนา้ 61,192,010.12      58,781,410.12      61,192,010.12      58,781,410.12      
สินคา้คงเหลือ 7 158,092,737.29    145,796,304.82    96,311,262.24      102,783,614.33    
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 8 227,074,014.54    13,391.50             227,074,014.54    13,391.50             
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 692,314.76           13,909,328.24      692,314.76           13,909,328.24      
ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ายรอรับคืน 16 114,146,128.02    -                  114,146,128.02    -                  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 14,975,685.72      22,666,765.38      13,067,365.36      21,681,436.13      
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 823,167,603.35    481,535,934.26    742,058,623.62    428,027,336.48    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั 9 50,000,000.00      50,021,040.52      50,000,000.00      50,021,040.52      
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                  -                  48,812,300.00      48,812,300.00      
สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือให้เช่า 11 4,289,181,662.48 4,263,391,121.27 4,289,181,662.48 4,263,391,121.27 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 170,977,739.62    173,688,616.05    2,935,714.20        3,914,900.49        
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 4, 13 74,524,169.28      87,570,731.18      12,004,804.66      15,158,550.83      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 14 15,090,088.92      12,483,616.92      13,563,786.10      11,276,968.66      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 15 126,797,717.94    151,699,139.36    125,410,494.71    150,737,266.90    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 16 153,644,969.53    195,627,292.12    149,690,410.10    191,664,567.18    
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 4,880,216,347.77 4,934,481,557.42 4,691,599,172.25 4,734,976,715.85 

รวมสินทรัพย์ 5,703,383,951.12 5,416,017,491.68 5,433,657,795.87 5,163,004,052.33 

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

สินทรัพย์

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564

(.......................................................) 
(กรรมการ)

(.......................................................) 
(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



                    

 

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงิน 17 -                  120,000,000.00    -                  120,000,000.00    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4 80,451,159.71      75,099,125.46      131,843,807.06    133,070,659.40    
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือให้เช่า 4 67,558,313.26      119,142,579.76    67,558,313.26      119,142,579.76    
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 314,888,146.24    242,707,937.87    314,888,146.24    242,707,937.87    
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 19 230,986,015.07    81,046,941.09      220,065,138.48    71,852,239.74      
หุ้นกู้ 20 599,916,356.16    -                  599,916,356.16    -                  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12,730,352.33      8,956,698.91        9,521,918.25        8,085,377.69        
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,306,530,342.77 646,953,283.09    1,343,793,679.45 694,858,794.46    

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 522,433,824.93    837,239,811.45    522,433,824.93    837,239,811.45    
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 19 631,694,622.67    272,483,155.20    578,437,944.04    210,731,764.14    
หุ้นกู้ 20 799,397,657.56    1,398,578,174.55 799,397,657.56    1,398,578,174.55 
หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 32 109,515.90           1,113,613.20        109,515.90           1,113,613.20        
เงินประกนัค่าเช่ารถยนตจ์ากลูกคา้ 157,858,345.19    106,174,709.62    157,858,345.19    106,174,709.62    
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 21 28,570,168.99      26,101,885.48      25,555,310.43      23,435,032.39      
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,140,064,135.24 2,641,691,349.50 2,083,792,598.05 2,577,273,105.35 

รวมหน้ีสิน 3,446,594,478.01 3,288,644,632.59 3,427,586,277.50 3,272,131,899.81 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

(.......................................................) 
(กรรมการ)

(.......................................................) 
(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



                    

 

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั  250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00  บาท 250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00    
ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั   250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00  บาท 250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00    

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 162,450,370.20    162,450,370.20    162,450,370.20    162,450,370.20    
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 30,000,000.00      30,000,000.00      30,000,000.00      30,000,000.00      
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,814,426,715.63 1,685,813,379.45 1,563,708,760.89 1,449,312,672.88 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (87,612.72)            (890,890.56)          (87,612.72)            (890,890.56)          

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 2,256,789,473.11 2,127,372,859.09 2,006,071,518.37 1,890,872,152.52 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 5,703,383,951.12 5,416,017,491.68 5,433,657,795.87 5,163,004,052.33 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564
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(.......................................................) 
(กรรมการ)

(.......................................................) 
(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



                    

2564 2563 2564 2563
รายได้
รายไดจ้ากค่าเช่ารถยนต์ 1,311,351,338.34  1,297,121,142.88  1,311,351,338.34  1,297,121,142.88  
รายไดจ้ากการขายรถยนต์ 819,231,213.50     815,200,215.54     607,207,643.14     674,606,786.37     
รายไดอ่ื้น 4, 22 75,097,983.67       81,080,888.83       51,609,890.40       59,725,596.27       
รวมรายได้ 2,205,680,535.51  2,193,402,247.25  1,970,168,871.88  2,031,453,525.52  

ค่าใชจ่้าย
ตน้ทุนการให้เช่ารถยนต์ 4 1,135,828,600.42  1,145,475,565.34  1,135,828,600.42  1,145,475,565.34  
ตน้ทุนการขายรถยนต์ 579,073,295.70     590,751,405.56     387,978,316.18     459,066,903.82     
ค่าใชจ่้ายในการขาย 4 53,976,246.92       53,970,868.53       48,868,951.01       49,955,999.83       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 79,220,979.78       107,192,285.12     60,892,534.12       88,163,349.28       
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 4 22,012,959.41       22,763,899.39       22,012,959.41       22,763,899.39       
รวมค่าใชจ่้าย 1,870,112,082.23  1,920,154,023.94  1,655,581,361.14  1,765,425,717.66  

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 335,568,453.28     273,248,223.31     314,587,510.74     266,027,807.86     
ตน้ทุนทางการเงิน 80,821,758.13       90,303,052.00       77,565,470.00       87,315,646.08       
ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 254,746,695.15     182,945,171.31     237,022,040.74     178,712,161.78     
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 24 28,633,358.97 (38,301,384.30) 25,125,952.74 (38,840,236.80)
ก าไรส าหรับปี 226,113,336.18     221,246,555.61     211,896,088.00     217,552,398.58     
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าตราสารอนุพนัธ์ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 803,277.84            (890,890.56) 803,277.84            (890,890.56)

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

 - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                (5,979,989.66) -                (5,507,502.62)
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 803,277.84            (6,870,880.22) 803,277.84            (6,398,393.18)
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 226,916,614.02     214,375,675.39     212,699,365.84     211,154,005.40     

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 25
ก าไรส าหรับปี 0.90                       0.88                       0.85                       0.87                       

หมายเหตุ
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ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(.......................................................) 
(กรรมการ)

(.......................................................) 
(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน องคป์ระกอบอ่ืน รวม
ท่ีออกและ มลูคา่หุ้น จดัสรรแลว้ - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ของส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนของผูถื้อหุ้น
ช าระแลว้ ส ารองตามกฎหมาย ผลก าไร (ขาดทุน)

จากการวดัมลูคา่
ตราสารอนุพนัธ์

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 250,000,000.00       162,450,370.20       30,000,000.00         1,610,546,813.50    -                    2,052,997,183.70    
จ่ายเงินปันผล 27 -                    -                    -                    (140,000,000.00)     -                    (140,000,000.00)     
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                    -                    -                    215,266,565.95       (890,890.56)            214,375,675.39       
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 250,000,000.00       162,450,370.20       30,000,000.00         1,685,813,379.45    (890,890.56)            2,127,372,859.09    
จ่ายเงินปันผล 27 -                    -                    -                    (97,500,000.00)       -                    (97,500,000.00)       
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                    -                    -                    226,113,336.18       803,277.84              226,916,614.02       
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 250,000,000.00       162,450,370.20       30,000,000.00         1,814,426,715.63    (87,612.72)              2,256,789,473.11    

ก าไรสะสม

หมายเหตุ
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน องคป์ระกอบอ่ืน รวม
ท่ีออกและ มลูคา่หุ้น จดัสรรแลว้ - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ของส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนของผูถื้อหุ้น
ช าระแลว้ ส ารองตามกฎหมาย ผลก าไร (ขาดทุน)

จากการวดัมลูคา่
ตราสารอนุพนัธ์

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 250,000,000.00       162,450,370.20       30,000,000.00         1,377,267,776.92    -                    1,819,718,147.12    
จ่ายเงินปันผล 27 -                    -                    -                    (140,000,000.00)     -                    (140,000,000.00)     
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                    -                    -                    212,044,895.96       (890,890.56)            211,154,005.40       
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 250,000,000.00       162,450,370.20       30,000,000.00         1,449,312,672.88    (890,890.56)            1,890,872,152.52    
จ่ายเงินปันผล 27 -                    -                    -                    (97,500,000.00)       -                    (97,500,000.00)       
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                    -                    -                    211,896,088.01       803,277.84              212,699,365.85       
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 250,000,000.00       162,450,370.20       30,000,000.00         1,563,708,760.89    (87,612.72)              2,006,071,518.37    

ก าไรสะสม

หมายเหตุ
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



                    

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนคา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 254,746,695.15    182,945,171.31     237,022,040.74    178,712,161.78    
รายการปรับปรุงกระทบก าไรก่อนคา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้
  เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 798,774.63            308,995.97            774,881.61            1,206,711.28         
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 892,527,129.88    891,343,670.55     876,331,715.12    875,291,217.01    
คา่เผ่ือการไดรั้บคืนของภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย (โอนกลบั) (13,963,390.81)     1,959,805.66         (13,963,390.81)     1,959,805.66         
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายตดัจ่าย 3,060,521.89         3,040,068.36         3,052,356.39         2,996,191.58         
ขาดทุนจากส่วนลดคา่เช่าจ่าย -                  132,490.85            -                  -                  
ก าไรจากการขายหน่วยลงทุน (46,409.47) (168,664.94) (46,409.47)            (168,621.84)
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากหน่วยลงทุน (59,213.57) -                   (59,213.57)            -                  
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 56.00 11,898.02              56.00                     14,330.60              
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 2,576,923.51         2,536,296.09         2,120,278.04         2,059,502.80         
ดอกเบ้ียรับ (138,247.37) (383,299.94) (138,247.37) (383,242.39)
ดอกเบ้ียจ่าย 80,821,758.13 90,303,052.00 77,565,470.00 87,315,646.08 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินด าเนินงาน 1,220,324,597.97 1,172,029,483.93  1,182,659,536.68 1,149,003,702.56 

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (15,359,612.67) (36,268,607.96) (7,400,161.64) (39,452,280.39)
คา่เบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ (2,410,600.00) 165,009.94 (2,410,600.00)       165,009.94            
สินคา้คงเหลือ 356,818,966.38    482,587,776.84     375,587,750.94    453,427,501.72    

 ลูกหน้ีกรมสรรพากร 13,217,013.48       49,998,874.60       13,217,013.48       49,998,874.60       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7,691,079.66         218,855.20            8,614,070.77 (416,647.61)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 532,594.00 749,514.47 532,594.00 749,514.47 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6,697,698.30         (12,592,961.81)     118,811.71            28,742,302.79       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,193,223.57         (72,204.31)             1,436,540.56         42,224.81              
เงินประกนัคา่เช่ารถยนตจ์ากลูกคา้ 51,683,635.57       33,098,657.51       51,683,635.57       33,098,657.51       

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 1,640,388,596.26 1,689,914,398.41  1,624,039,192.07 1,675,358,860.40 
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2564 2563 2564 2563
เงินสดรับดอกเบ้ีย 30,491.39              114,419.90            30,491.39              114,361.57            
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือใหเ้ช่า (670,514,612.93)   (967,858,550.60)   (670,514,612.93)   (967,858,550.60)   
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (108,640.00)          (218,390.00)           -                  -                  
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (63,145,857.67)     (13,512,234.39)     (61,793,530.52)     (12,504,859.39)     

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 906,649,977.05    708,439,643.32     891,761,540.01    695,109,811.98    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับดอกเบ้ีย 165,063.33            460,288.49            165,063.33            460,288.49            
เงินสดรับจากการใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  28,000,000.00 -                  28,000,000.00 
เงินสดจ่ายจากการใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  (28,000,000.00) -                  (28,000,000.00)
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน 572,045,000.00    677,236,001.34     572,045,000.00    677,230,000.00    
เงินสดจ่ายซ้ือหน่วยลงทุน (799,000,000.00) (618,000,000.00) (799,000,000.00) (618,000,000.00)
เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 21,040.52 (103.64) 21,040.52 (103.64)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร -                  6,172.90 -                  3,738.32 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (1,209,648.04) (1,506,828.26) (576,137.27) (1,312,816.33)
เงินสดจ่ายคา่ปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (92,878.00) (35,000.00) -                  -                  
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,993,358.00) (4,117,757.00) (2,403,358.00) (3,852,647.00)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (231,064,780.19) 54,042,773.83       (229,748,391.42) 54,528,459.84       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (81,431,583.01) (74,636,653.47) (78,175,294.88) (71,649,247.55)
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารลดลง -                  (1,880,056.54) -                  (1,880,056.54)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 270,000,000.00    720,000,000.00     270,000,000.00    720,000,000.00    
เงินสดจ่ายจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (390,000,000.00) (640,000,000.00) (390,000,000.00) (640,000,000.00)
เงินสดรับจากการออกตัว๋แลกเงิน -                  199,258,994.75 -                  199,258,994.75 

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส  จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม
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2564 2563 2564 2563
เงินสดจ่ายช าระตัว๋แลกเงินครบก าหนด -                  (400,000,000.00) -                  (400,000,000.00)
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ -                  100,000,000.00     -                  100,000,000.00    
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุน้กู้ -                  (550,000,000.00) -                  (550,000,000.00)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย -                  -                   -                  50,000,000.00       
เงินสดจ่ายจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย -                  -                   -                  (50,000,000.00)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 120,000,000.00    570,951,856.50     120,000,000.00    570,951,856.50    
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (362,625,778.15) (511,878,697.35) (362,625,778.15) (511,878,697.35)
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (141,905,387.69) (81,477,672.08) (131,562,675.82) (71,519,267.16)
เงินสดจ่ายเงินปันผล (97,500,000.00) (140,000,000.00) (97,500,000.00) (140,000,000.00)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (683,462,748.85) (809,662,228.19) (669,863,748.85) (796,716,417.35)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ (7,877,551.99) (47,179,811.04) (7,850,600.26) (47,078,145.53)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 39,190,906.08       86,370,717.12       38,857,561.57       85,935,707.10       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 31,313,354.09       39,190,906.08       31,006,961.31       38,857,561.57       

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
1. รายการโอนสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือใหเ้ช่าไปเป็นสินคา้คงเหลือ 369,115,398.85 393,363,804.92 369,115,398.85 393,363,804.92 
2. รายการซ้ือสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือเช่า

ซ้ือสินทรัพยร์ะหวา่งปี (1,266,412,100.89) (1,235,582,657.94) (1,266,412,100.89) (1,235,582,657.94)
เจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพยล์ดลง (51,584,266.50) (22,066,424.34) (51,584,266.50) (22,066,424.34)
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน 647,481,754.46 289,790,531.68 647,481,754.46 289,790,531.68 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ (670,514,612.93) (967,858,550.60) (670,514,612.93) (967,858,550.60)

3. รายการเงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน 506,100,078.64 306,334,878.53 515,919,078.64 218,271,264.52 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี (686,368,014.43) (409,168,201.78) (682,588,014.43) (307,760,962.77)
ดอกเบ้ียจ่ายเพ่ิมข้ึน 38,362,548.10 21,355,651.17 35,106,259.97 17,970,431.09 
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (141,905,387.69) (81,477,672.08) (131,562,675.82) (71,519,267.16)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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