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1. เร่ืองทัว่ไป 
 1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 

  ก)   ภูมิล ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำยของบริษทั 
   บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ำกดัตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยก์บั

กระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 29 มกรำคม 2535 และบริษทัไดแ้ปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั  
โดยจดทะเบียนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้เม่ือวนัท่ี 19 สิงหำคม 2547 

   บริษทัมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
เลขท่ี 455/1 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120 

ประเทศไทย 
   ข) ลกัษณะธุรกิจ 

  บริษัทประกอบธุรกิจให้เช่ำรถยนต์ และจ ำหน่ำยรถยนต์ท่ีใช้งำนแล้วรวมถึงกำร
ใหบ้ริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถยนตด์งักล่ำวทั้งสองประเภท 

 
 1.2      กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ซ่ึงปัจจุบนัได้
กลบัมำแพร่ระบำดอีกและขยำยวงกวำ้งข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ท ำใหเ้กิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจท่ีก ำลงั
จะฟ้ืนตวั และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมโดยรวม สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบ
ต่อผลกำรด ำเนินงำนธุรกิจ อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยได้ติดตำมควำม
คืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดังกล่ำว และท ำกำรประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกับมูลค่ำของ
สินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง  

 
2. เกณฑ์ในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน 
 2.1 หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 

  งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีกฎหมำยก ำหนดตำมพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรแสดงรำยกำรไดท้  ำข้ึนตำม
แบบก ำหนดรำยกำรย่อท่ีต้องมีในงบกำรเงินส ำหรับบริษัทมหำชนจ ำกัด ท่ีก ำหนดโดยประกำศ 
กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย ์ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543
 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำย
กำรบญัชี 

  งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิน
ฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดงักล่ำว 
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 2.2 หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 
  2.2.1 งบกำรเงินรวมน้ีไดร้วมบญัชีต่ำงๆ ของบริษทั กรุงไทยคำร์เร้นท ์แอนด์ ลีส จ ำกดั (มหำชน) และ

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทั กรุงไทยคำร์เร้นท ์แอนด์ ลีส จ ำกดั (มหำชน) ถือหุ้นตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 
2548 ดงัต่อไปน้ี 

บริษทัยอ่ย  ประเภทธุรกิจ  อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้น 
บริษทั กรุงไทย ออโตโมบิล จ ำกดั  ซ้ือ ขำย แลกเปล่ียนรถยนต์และอุปกรณ์

รถยนตท์ั้งเก่ำ-ใหม่, รับซ่อมรถยนต ์
 100 

 
  2.2.2 บริษทับนัทึกบญัชีโดยวธีิซ้ือ ส ำหรับกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

 2.2.3 รำยกำรบญัชีระหวำ่งกนัของบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กหักออกจำกงบกำรเงิน
รวมแลว้ 

  
2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั  

ในระหว่ำงปี บริษทัและบริษทัย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบบั ท่ีมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดป้รับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนข้ึนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชี
และกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

  กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินในปีปัจจุบนั 

 
2.4    มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนำคต 

  สภำวชิำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงหลำยฉบบั และ
ไดล้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดป้รับปรุงหรือจดั
ให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำง
ฉบบัมีกำรใหข้อ้ผอ่นปรนในทำงปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

 ฝ่ำยบริหำรของบริษัทและบริษทัย่อยประเมินแล้วเช่ือว่ำกำรปรับปรุงมำตรฐำนน้ีจะไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 
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3. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
 3.1 กำรรับรู้รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย 

รำยได้จำกค่ำเช่ำรถยนต์รับรู้รำยได้ตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ ซ่ึงจะหยุดรับรู้ 
รำยไดเ้ม่ือลูกคำ้ไม่ช ำระค่ำเช่ำเป็นเวลำเกินกวำ่ 3 เดือน  

รำยไดจ้ำกกำรขำยรถยนต์รับรู้เป็นรำยได้เม่ือไดโ้อนอ ำนำจควบคุมของสินคำ้ให้ลูกคำ้แล้ว 
กล่ำวคือ เม่ือมีกำรส่งมอบสินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำท่ีจะไดรั้บหรือคำดว่ำจะไดรั้บ
ส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัประมำณกำรสินคำ้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

ดอกเบ้ียรับรับรู้เป็นรำยไดต้ำมเกณฑส์ัดส่วนของเวลำโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง  
เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 
รำยไดอ่ื้นและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

 
 3.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ และเงินฝำกสถำบนักำรเงินซ่ึง
มีอำยคุรบก ำหนดไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่รวมรำยกำรเงินฝำกธนำคำรท่ีมีกำรค ้ำประกนั 

 
   3. 3    ลูกหน้ีกำรคำ้    

ลูกหน้ีกำรค้ำรับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่ำตำมใบแจง้หน้ีและจะวดัมูลค่ำต่อมำด้วยจ ำนวนเงินท่ี
เหลืออยู่หักด้วยค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีมีส่วนประกอบดำ้นกำร
จดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของส่ิงตอบแทน 

ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน     
ขอ้ 3.4 

 
3.4   เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
 บริษัทและบริษัทย่อยจดัประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ ว ันท่ีรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก เป็น

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรหรือขำดทุน โดยพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น 

 ตรำสำรทุนสำมำรถจ ำแนกและไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมประเภทของกำรวดัมูลค่ำได้
สองประเภท ไดแ้ก่ กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน หรือกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ซ่ึงไม่สำมำรถจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั  
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กำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน

ก ำไรหรือขำดทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรม บวกหรือหักดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
กำรไดม้ำหรือกำรออกสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดั
มูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุนนั้นรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุน 

กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหน้ีท ำได ้3 วธีิโดยข้ึนอยูก่บักำรจดัประเภทตรำสำรหน้ีนั้น 
- สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย เม่ือถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
นั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ี
ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นกำรรับช ำระเพยีงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงิน
ตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่ำนั้น สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใชว้ิธีอตัรำดอกเบ้ีย
ท่ีแท้จริงและตอ้งมีกำรประเมินกำรด้อยค่ำ ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำร 
กำรเปล่ียนแปลงหรือกำรดอ้ยค่ำดงักล่ำวจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

- สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือถือ
ครองสินทรัพย์ทำงกำรเงิน เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำและเพื่อขำยสินทรัพยท์ำง
กำรเงิน และเง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสด ซ่ึงเป็น
กำรรับช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่ำนั้น กำร
เปล่ียนแปลงของมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินรับรู้ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้ 
รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ รำยได้ดอกเบ้ีย และก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ี
เก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุน เม่ือมีกำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ก ำไรหรือ
ขำดทุนสะสมท่ีเคยรับรู้รำยกำรในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะตอ้งจดัประเภทรำยกำรใหม่
เขำ้ก ำไรหรือขำดทุน สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใช้วิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงเช่นเดียวกบั สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

- สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน เม่ือ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นไม่เขำ้เง่ือนไขกำรวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือ
วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ำยุติธรรมในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุน  

 
กำรวดัมูลค่ำในภำยหลังของตรำสำรทุนต้องแสดงตรำสำรทุนโดยใช้มูลค่ำยุติธรรม และ

บนัทึกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมเข้ำก ำไรหรือขำดทุน หรือก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ข้ึนอยูก่บักำรจดัประเภทรำยกำรของตรำสำรทุนนั้น 
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กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินทำงกำรเงิน 
บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม หัก

ต้นทุนกำรท ำรำยกำร และจดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำใน
ภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยใชว้ิธีดอกเบ้ียที่แทจ้ริง ในกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตดั
จ ำหน่ำยค ำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทำงกำรเงินในส่วนของก ำไร
หรือขำดทุน  

 
กำรตดัรำยกำรของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะได้รับกระแสเงินสดของ
สินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้กำรโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึง
ไดมี้กำรโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุม
ในสินทรัพยน์ั้น แมว้่ำจะไม่มีกำรโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมด
ของสินทรัพยน์ั้น   

หน้ีสินทำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชีก็ต่อเม่ือไดมี้กำรปฏิบติัตำมภำระผูกพนัของ
หน้ีสินนั้นแลว้ มีกำรยกเลิกภำระผูกพนันั้น หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีกำร
เปล่ียนหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จำกผูใ้ห้กูร้ำยเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก ำหนดท่ีแตกต่ำง
กนัอยำ่งมำก หรือมีกำรแกไ้ขขอ้ก ำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยูอ่ยำ่งเป็นสำระส ำคญั จะถือวำ่เป็นกำรตดั
รำยกำรหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุน 

 
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำ
ทุนตดัจ ำหน่ำย หรือสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท่ี์เกิดจำกภำระผกูพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญำค ้ำประกนัทำง
กำรเงิน ประเมินโดยไม่จ  ำเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุกำรณ์ดำ้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัและบริษทัยอ่ย
ใช้วิธีทัว่ไป (General approach) ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ โดยมีขอ้ยกเวน้
ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ ซ่ึงบริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ในกำร
พิจำรณำค่ำเผือ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
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กำรหกักลบของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
  สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินจะน ำมำหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน ก็ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยอยูแ่ลว้ในกำรหกักลบจ ำนวนเงินท่ี
รับรู้ และกิจกำรมีควำมตั้งใจท่ีจะช ำระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช ำระ  

 
 3.5 ตรำสำรอนุพนัธ์และกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง 

      บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้รำยกำรสัญญำอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีเขำ้ท ำ
สัญญำและวดัมูลค่ำต่อมำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรมโดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยุติธรรม
ในภำยหลงัในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
   ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีมีอำยุสัญญำคงเหลือมำกกวำ่ 12 เดือนและยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 12 
เดือน เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนหรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน และแสดงตรำสำรอนุพนัธ์อ่ืนเป็น
สินทรัพยห์มุนเวยีนหรือหน้ีสินหมุนเวยีน 

 
 กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง 

 บริษทัและบริษทัย่อยเลือกก ำหนดให้อนุพนัธ์ท่ีเขำ้เง่ือนไขเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัควำม
เส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเส่ียงอตัรำดอกเบ้ียในกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 
 ณ วนัท่ีเร่ิมก ำหนดควำมสัมพนัธ์ในกำรป้องกนัควำมเส่ียง บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกำรจดัท ำ
เอกสำรท่ีระบุควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัควำมเส่ียงและรำยกำรท่ีมีกำรป้องกัน
ควำมเส่ียง และวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์กำรบริหำรควำมเส่ียงในกำรด ำเนินกำรป้องกนัควำมเส่ียง 

นอกจำกน้ี ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ป้องกนัควำมเส่ียงและไดป้รับปรุงอยำ่งต่อเน่ือง บริษทัและบริษทัยอ่ย
จดัท ำเอกสำรว่ำ เคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัควำมเส่ียงมีประสิทธิผลในกำรหักกลบกำรเปล่ียนแปลงใน
กระแสเงินสดของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเส่ียงท่ีมีกำรป้องกนัควำม
เส่ียง เม่ือควำมสัมพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเส่ียงเขำ้เง่ือนไขควำมมีประสิทธิผลในกำรป้องกนัควำม
เส่ียงทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี 

- มีควำมสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจระหวำ่งรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง และเคร่ืองมือท่ีใช้
ป้องกนัควำมเส่ียง  

- ผลกระทบของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตไม่ไดเ้ป็นปัจจยัส ำคญัในกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีเป็น
ผลมำจำกควำมสัมพนัธ์ทำงเศรษฐกิจนั้น 

- อตัรำส่วนกำรป้องกนัควำมเส่ียงของควำมสัมพนัธ์ของกำรป้องกันควำมเส่ียงดงักล่ำว
เท่ำกบัอตัรำส่วนของปริมำณของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงซ่ึงบริษทัและบริษทั
ยอ่ยท ำกำรป้องกนัควำมเส่ียงจริง ต่อปริมำณของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงซ่ึงบริษทั
และบริษทัยอ่ยไดใ้ชป้้องกนัควำมเส่ียงจริง 
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    บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ส่วนท่ีมีประสิทธิผลของกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
สัญญำอนุพนัธ์ซ่ึงมีกำรก ำหนดและเขำ้เง่ือนไขของกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสดรับรู้ใน
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลในก ำไร
หรือขำดทุน 
 

 3.6 สินคำ้คงเหลือ 
สินคำ้คงเหลือแสดงในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีคำดวำ่จะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 
บริษทัแสดงในรำคำทุนโดยวิธีดงัน้ี 

    อะไหล่รถยนต ์ โดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 
   บริษทัยอ่ยแสดงในรำคำทุนโดยวธีิดงัน้ี 
    รถยนต ์ โดยวธีิเฉพำะเจำะจง 

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บประมำณจำกรำคำท่ีคำดวำ่จะขำยไดต้ำมปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำย
ในกำรขำยสินคำ้นั้น 

 
 3.7 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ย หมำยถึง กิจกำรท่ีบริษทัมีอ ำนำจในกำรควบคุมนโยบำยกำรเงินและกำรด ำเนินงำน 
ซ่ึงโดยทัว่ไปแล้วบริษทัจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงมำกกว่ำก่ึงหน่ึง บริษทัได้รวมงบกำรเงินของ
บริษทัยอ่ยไวใ้นงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัควบคุมบริษทัยอ่ยจนกระทัง่อ ำนำจควบคุมหมดไป 

   เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร แสดงตำมวิธีรำคำทุนหลงัหักค่ำเผื่อกำร
ดอ้ยค่ำของเงินลงทุน (ถำ้มี) 

 
 3.8 สินทรัพยร์อกำรขำย 
   สินทรัพยร์อกำรขำยแสดงในรำคำทุนหลงัหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
 
 3.9 สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อให้เช่ำ 
       สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อให้เช่ำ (รถยนต์) แสดงในรำคำทุนหลงัหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อ

กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณจำกรำคำทุนหกัมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำม
อำยกุำรใหป้ระโยชน์เป็นเวลำ 5 ปี 

  บริษทัมีกำรทบทวนมูลค่ำคงเหลือและอำยกุำรใหป้ระโยชน์ทุกปี 
 
 3.10 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
   ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงในรำคำทุนหลงัหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม
  และค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
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  รำคำทุนรับรู้เม่ือเร่ิมแรกท่ีได้สินทรัพยม์ำรวมถึงต้นทุนทำงตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับกำรจดัหำ

สินทรัพยเ์พื่อใหสิ้นทรัพยอ์ยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมวตัถุประสงคร์วมทั้งตน้ทุนในกำรร้ือถอน 
ขนยำ้ย และกำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภำระผกูพนัของกิจกำร (ถำ้มี) 

   ค่ำเส่ือมรำคำของอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนหักมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรง
ตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

 จ ำนวนปี 
อำคำร 20 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 5 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 5 
ยำนพำหนะ 5 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกำรทบทวนมูลค่ำคงเหลือและอำยกุำรใหป้ระโยชน์ทุกปี 
   ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน สินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำงและอุปกรณ์ระหวำ่งติดตั้ง 

บริษทัและบริษทัยอ่ยคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนประกอบของรำยกำรสินทรัพยแ์ต่ละส่วน
แยกต่ำงหำกจำกกนัเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัส ำคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมด
ของสินทรัพยน์ั้น 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
รำยกำร ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ตดัออกจำกบญัชีเม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือ

ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยหรือตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
 

 3.11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงในรำคำทุนหลงัหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของ
สินทรัพย ์(ถำ้มี) ค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยวธีิเส้นตรงตำมอำยกุำรใชป้ระโยชน์ ดงัน้ี  

 จ ำนวนปี 
โปรแกรมส ำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ 10 
ลิขสิทธ์ิ 10 

 
 3.12 ตน้ทุนกำรกูย้มื   

ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นกำรจดัหำหรือก่อสร้ำงสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำร
ท ำใหอ้ยูใ่นสภำพพร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกวำ่สินทรัพยน์ั้นจะ
อยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมประสงค ์ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร 
ตน้ทุนกำรกูย้มื ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น 
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 3.13 กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
   ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประเมินวำ่มีขอ้บ่งช้ีของสินทรัพยว์ำ่

มีกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ หำกสินทรัพยน์ั้นมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ บริษทัจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะ
ไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หำกมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน บริษทัและ
บริษทัยอ่ยจะรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ผลขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยจ์ะถูกกลบัรำยกำรเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนเพิ่มข้ึนในภำยหลงัและจะ
กลบัรำยกำรไดไ้ม่เกินกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีภำยหลงัหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมหรือค่ำตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำท่ี
จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมำยถึง มูลค่ำจำกกำรใชข้องสินทรัพย ์หรือมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์
หกัตน้ทุนในกำรขำย 

 
 3.14 ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชี 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นกู้บันทึกเป็นค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตัดบัญชี และทยอยตัด
จ ำหน่ำยเป็นดอกเบ้ียจ่ำยโดยวธีิอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตำมอำยขุองหุน้กู ้

   ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชีไดแ้สดงหกัจำกมูลค่ำหุน้กูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

 3.15 สัญญำเช่ำ 
  ณ วนัเร่ิมตน้สัญญำ บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประเมินวำ่สัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ย

สัญญำเช่ำหรือไม่ โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ถำ้สัญญำนั้นเป็นกำรให้
สิทธิในกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยประเมินอำยสุัญญำเช่ำตำมระยะเวลำท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสัญญำเช่ำ
หรือตำมระยะเวลำท่ีเหลืออยูข่องสัญญำเช่ำท่ีมีผลอยู ่โดยรวมระยะเวลำตำมสิทธิเลือกในกำรขยำย
อำยุสัญญำเช่ำหำกมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิเลือกนั้นและระยะเวลำตำมสิทธิ
เลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งน้ี
พิจำรณำถึงผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ กำรเปล่ียนแปลงของ
สภำพแวดลอ้มต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรต่ออำยขุองสัญญำเช่ำดงักล่ำว เป็นตน้ 

 
  สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- ผูเ้ช่ำ 

      สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้รับรู้ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลงัหัก    
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) และปรับปรุงด้วยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำม
สัญญำเช่ำใหม่ (ถำ้มี) รำคำทุนดงักล่ำวประกอบดว้ย จ  ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวดั
มูลค่ำเร่ิมแรก ต้นทุนทำงตรงท่ีเกิดข้ึน และกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำใดๆท่ีจ่ำยช ำระ ณ วนัท่ี
สัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ 
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  รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชร้วมถึงประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนส ำหรับผูเ้ช่ำในกำร

ร้ือและขนยำ้ยสินทรัพยอ์ำ้งอิง กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยอ์ำ้งอิงหรือกำรบูรณะสินทรัพย์
อำ้งอิงใหอ้ยูใ่นสภำพตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญำเช่ำ 

  ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำม
อำยขุองสัญญำเช่ำ หรืออำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ต่ละประเภท  
 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำแสดงมูลค่ำตำมมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ียงัไม่ได้
จ่ำยช ำระ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรจ่ำยช ำระ
คงท่ี (รวมถึงกำรจ่ำยช ำระคงท่ีโดยเน้ือหำ) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ (ถำ้มี) และจ ำนวนเงินท่ี
คำดวำ่ผูเ้ช่ำจะจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ นอกจำกน้ี กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำยงั
รวมถึงรำคำใชสิ้ทธิของสิทธิกำรเลือกซ้ือ หำกมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีบริษทัและบริษทั
ยอ่ยจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น และกำรจ่ำยช ำระค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดสัญญำเช่ำ
แสดงใหเ้ห็นวำ่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะใชสิ้ทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ 
 บริษัทและบริษทัย่อยค ำนวณมูลค่ำปัจจุบันของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำโดยใช้อัตรำ
ดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำมีผล หำกอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของหน้ีสินสัญญำเช่ำนั้น
ไม่สำมำรถก ำหนดได ้ทั้งน้ีอตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่มอำ้งอิงจำกอตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัร
รัฐบำลปรับดว้ยค่ำควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมตำมระยะเวลำของสัญญำเช่ำนั้น หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิม
มีผลบริษทัและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มข้ึนเพื่อสะท้อนดอกเบ้ียจำก
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ และลดลงเพื่อสะทอ้นกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีจ่ำยช ำระแลว้ นอกจำกน้ี 
บริษทัและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่ำหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ 
จ  ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระ หรือกำรประเมินสิทธิกำรเลือกในกำรซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง 

 
สัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยเลือกใชข้อ้ยกเวน้ในกำรรับรู้รำยกำรส ำหรับสัญญำเช่ำระยะสั้น (สัญญำ
เช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกวำ่นบัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำมีผล และไม่มีสิทธิกำรเลือกซ้ือ) 
และสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จ  ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำดงักล่ำวจะรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
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 3.16 ผลประโยชน์พนกังำน 
  ผลประโยชน์ระยะสั้น 
   บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ โบนัส เงินกองทุนประกันสังคม และ

เงินกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 
 
  ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรสมทบเงิน) 

 บริษทั บริษทัยอ่ยและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี
พนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ
ได้แยกออกจำกสินทรัพย์ของบริษัท เงินท่ีบริษัทจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบันทึกเป็น
ค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 
  ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรผลประโยชน์) 
   บริษทัและบริษทัย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำม

กฎหมำยแรงงำน และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนกังำนอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็น
โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

   บริษทัและบริษทัยอ่ยค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน
โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระ
ได้ท ำกำรประเมินภำระผูกพนัดงักล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภยั ซ่ึงหลักกำรประมำณกำร
ดงักล่ำวตอ้งใช้ขอ้สมมติท่ีหลำกหลำย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนใน
อนำคต อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน อตัรำกำรมรณะและอตัรำเงินเฟ้อ 

   ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภยั (Actuarial gains and 
losses) ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
 3.17 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทั ถูกควบคุม

โดยบริษทัไม่วำ่จะเป็นทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทั
ท่ีท ำหนำ้ท่ีถือหุ้น บริษทัยอ่ย และกิจกำรท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำร
ท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงออ้มและมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคญักบับริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษทั
ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำว และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่ำนั้น 

   ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรำยกำร 
  บริษทัค ำนึงถึงเน้ือหำของควำมสัมพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 
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 3.18 กำรประมำณกำรหน้ีสิน 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ของกำร

เกิดภำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรือจำกกำรอนุมำนอนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ใน
อดีต ภำระผูกพนัดงักล่ำวคำดวำ่จะส่งผลให้ตอ้งเกิดกำรไหลออกของทรัพยำกรเพื่อจ่ำยช ำระภำระ
ผกูพนัและจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยสำมำรถประมำณกำรไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ รำยจ่ำยท่ีจะไดรั้บคืนบนัทึกเป็น
สินทรัพยแ์ยกต่ำงหำกก็ต่อเม่ือกำรไดรั้บคืนคำดว่ำจะได้รับอย่ำงแน่นอนเม่ือไดจ่้ำยช ำระประมำณ
กำรหน้ีสินไปแลว้ 

 
 3.19 ภำษีเงินได ้

  ภำษีเงินได ้ประกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  
 

   ภำษีเงินไดปั้จจุบนั 
   บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกภำษีเงินไดต้ำมจ ำนวนท่ีจะตอ้งจ่ำย ค ำนวณตำมหลกัเกณฑ์แห่ง

ประมวลรัษฎำกรในอตัรำภำษีเงินไดร้้อยละ 20 ของก ำไรก่อนภำษีเงินได ้หลงัจำกปรับปรุงบวกกลบั 
 ดว้ยค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ซ่ึงไม่สำมำรถถือเป็นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณภำษีและหักออกดว้ยรำยกำรท่ีไดรั้บ

ยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรำยไดใ้นกำรค ำนวณภำษี 
 
   ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะค ำนวณข้ึนจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่ง
มูลค่ำตำมบญัชีกบัฐำนภำษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน รำยกำร
เปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรำยไดภ้ำษีเงินไดร้อ
กำรตดับญัชีหรือค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยจะรับรู้ในก ำไรขำดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัรำยกำรท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเม่ือมีควำม
เป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัและบริษทัยอ่ยจะมีก ำไรทำงภำษีจำกกำรด ำเนินงำนในอนำคตเพียง
พอท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมำใชป้ระโยชน์ได ้และผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสีย
ภำษีทุกรำยกำรจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

         สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีถูกวดัมูลค่ำโดยใชอ้ตัรำภำษีเงินไดส้ ำหรับงวด
ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีหรือจะจ่ำย
ช ำระหน้ีสินภำษีเงินได้ โดยใช้อตัรำภำษีและกฎหมำยภำษีอำกรท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่หรือท่ีคำดได้
ค่อนขำ้งแน่วำ่จะมีผลบงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน  
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  ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูก

ทบทวนและปรับลดมูลค่ำ เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะไม่มีก ำไรทำง
ภำษีในอนำคตเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทั้ งหมดหรือบำงส่วนมำใช้
ประโยชน์ได ้

  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะหักกลบกนัไดก้็
ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยและภำษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกนั 

 
 3.20 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 บริษทัและบริษทัย่อยใช้วิธีรำคำตลำดในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ใน
กรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้
บริษทัและบริษทัย่อยจะใช้วิธีรำคำทุนหรือวิธีรำยได้ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินดงักล่ำวแทน 

   ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 
ระดบัท่ี 1 ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับ

สินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนั 
ระดบัท่ี 2 ใชข้อ้มูลอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ที่สำมำรถ

สังเกตได ้ โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลรำคำตลำด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ี
ค ำนวณมำจำกรำคำ ตลำด) ส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น  

ระดบัท่ี 3 ใชข้อ้มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได  ้เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกบักระแสเงินในอนำคตท่ี
กิจกำรประมำณข้ึน  

 
3.21 กำรใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั 
  ในกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช ้       

ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณ
กำรดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใช้ดุลยพินิจ
และกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 
 ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ี 
  ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำร

จ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดย
ค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหน้ีท่ีคงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ใน
ขณะนั้น เป็นตน้ 
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 ค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ  
   ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ ฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้ดุลยพินิจในกำร

ประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกสินคำ้คงเหลือนั้น โดยค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บพิจำรณำจำกรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยไดต้ำมปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยสินคำ้
นั้น จ ำนวนค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือท่ีประมำณได ้เม่ือน ำมำเปรียบเทียบกบัจ ำนวน
เดิมท่ีมีในบญัชี ค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือทั้งท่ีลดลงและเพิ่มข้ึนจะแสดงเป็นค่ำใชจ่้ำย
ภำยใตห้วัขอ้ตน้ทุนขำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 
 สินทรัพยท่ี์มีไวใ้หเ้ช่ำและค่ำเส่ือมรำคำ 
   ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยท่ี์มีไวใ้ห้เช่ำ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณ

อำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของสินทรัพยท่ี์มีไวใ้ห้เช่ำ และตอ้งทบทวน
อำยกุำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน  

 
กำรก ำหนดอำยสุัญญำเช่ำท่ีมีสิทธิกำรเลือกในกำรขยำยอำยสุัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำ  

  บริษทัและบริษทัย่อยก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำตำมระยะเวลำท่ีบอกเลิกไม่ได้ของสัญญำเช่ำ 
โดยรวมระยะเวลำตำมสิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ี
จะใช้สิทธิเลือกนั้น และระยะเวลำตำมสิทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอยำ่ง
สมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินว่ำบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในกำรขยำยอำยสุัญญำเช่ำ
หรือท่ีจะไม่ใช้สิทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ โดยพิจำรณำข้อเท็จจริงและสภำพแวดล้อมท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท ำให้เกิดส่ิงจูงใจในทำงเศรษฐกิจส ำหรับบริษทัและบริษทัย่อยในกำรใช้สิทธิ
เลือกนั้น ภำยหลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำมีผล บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินอำยุสัญญำเช่ำใหม่หำก
มีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีมีนยัส ำคญัซ่ึงอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมและส่งผลต่อควำมแน่นอนอย่ำง
สมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก 

 
อตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่ม 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่สำมำรถก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำ ดงันั้นจึงใชอ้ตัรำ
ดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทัและบริษทัยอ่ยในกำรคิดลดหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ โดยอตัรำเงิน
กู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอตัรำดอกเบ้ียท่ีบริษทัและบริษทัย่อยจะตอ้งจ่ำยในกำรกู้ยืมเงินท่ีจ ำเป็นเพื่อให้
ได้มำซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่ำใกล้เคียงกับสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ในสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจท่ี
คลำ้ยคลึง โดยมีระยะเวลำกำรกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลำ้ยคลึง  
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 ค่ำเส่ือมรำคำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ และค่ำตัดจ ำหน่ำยของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิกำรใช้และค่ำตัด
จ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และ
มูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยกุำรใหป้ระโยชนแ์ละมูลค่ำ
คงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  สินทรัพย์
สิทธิกำรใช้และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่
มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 
 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี   
  สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะรับรู้ส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษีและ

ขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียง
พอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณ
กำรวำ่ควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวน
ก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 
 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  
  หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณข้ึนตำมหลัก

คณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

 
 มูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
  ในกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ท่ีไม่มี

กำรซ้ือขำยในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำไดใ้นตลำดซ้ือขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจ ำลองกำร
ประเมินมูลค่ำ ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในแบบจ ำลองไดม้ำจำกกำรเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลำด โดย
ค ำนึงถึงควำมเส่ียงทำงดำ้นเครดิต สภำพคล่อง ขอ้มูลควำมสัมพนัธ์ และกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำ
ของเคร่ืองมือทำงกำรเงินในระยะยำว ทั้งน้ีกำรเปล่ียนแปลงของสมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใช้
ในกำรค ำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยติุธรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผย
ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
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4. รายการธุรกจิกบับุคคลและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั  
 บริษทัมีรำยกำรธุรกิจกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ซ่ึงสรุปรำยกำรท่ีส ำคญัมีดงัต่อไปน้ี 

  ลกัษณะธุรกิจ  ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 
บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทย ออโตโมบิล จ ำกดั  ซ้ือ ขำยแลกเปล่ียนรถยนตแ์ละอุปกรณ์  บริษทัถือหุ้นเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 
  รถยนตท์ั้งเก่ำ-ใหม ่และรับซ่อมรถยนต ์   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ธนภทัร พรอพเพอร์ต้ี จ ำกดั  ให้เช่ำอำคำรส ำนกังำน  ผูถื้อหุ้น / กรรมกำรกลุ่มเดียวกบับริษทั 
บริษทั สยำมนิสสนั กรุงไทย จ ำกดั  ขำยรถยนตแ์ละศูนยบ์ริกำรซ่อม  ผูถื้อหุ้น / กรรมกำรกลุ่มเดียวกบับริษทั 
บริษทั โตโยตำ้กรุงไทย จ ำกดั  ขำยรถยนตแ์ละศูนยบ์ริกำรซ่อม  ผูถื้อหุ้น / กรรมกำรกลุ่มเดียวกบับริษทั 
บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั ขำยรถยนตน์ ำเขำ้  ผูถื้อหุ้น / กรรมกำรกลุ่มเดียวกบับริษทั 
บริษทั มิตซู อิมเพรสชัน่ จ  ำกดั ขำยรถยนตแ์ละศูนยบ์ริกำรซ่อม  ผูถื้อหุ้น / กรรมกำรกลุ่มเดียวกบับริษทั 
บริษทั โก ออโตโมบิล จ ำกดั ขำยรถยนตแ์ละศูนยบ์ริกำรซ่อม  ผูถื้อหุ้น / กรรมกำรกลุ่มเดียวกบับริษทั 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
นำงวิภำพร จนัทรเสรีกุล   ผูถื้อหุ้น / มำรดำของกรรมกำร 

 
ในระหวำ่งปี บริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยสำมำรถสรุป

ไดด้งัน้ี 
   บำท 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 นโยบำยรำคำ  2564  2563  2564  2563 
รายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          
บริษทัยอ่ย          
   รำยได ้:          
   รำยไดจ้ำกกำรขำยรถยนต์ รำคำทุน  -  -  345,948.00  - 
    ค่ำใชจ่้ำย :          
  ค่ำนำยหนำ้ อตัรำตำมท่ีตกลงร่วมกนั  -  -  17,331,775.66  17,200,934.58 
  ค่ำส่งเสริมกำรขำย อตัรำตำมท่ีตกลงร่วมกนั  -  -  13,432,000.00  14,960,000.00 
     ดอกเบ้ียจ่ำย อตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงสถำบนักำรเงิน  -  -  53,812.78  36,266.06 
 อตัรำร้อยละ 2.60 ต่อปี  -  -  -  397,814.18 
    ซ้ือสินทรัพย ์:          
   รถยนตท่ี์มีไวเ้พื่อให้เช่ำ รำคำตลำดส ำหรับลูกคำ้ชั้นดี  -  -     604,714.02  1,955,700.93 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั          
   รำยได ้:          
 รำยไดจ้ำกกำรขำย          
     บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ  ำกดั รำคำตลำดหลงัหกัส่วนลดพิเศษ  7,836,698.14  4,718,429.91  -  - 
 รำยไดส่้งเสริมกำรขำย          
  บริษทั โตโยตำ้ กรุงไทย จ ำกดั อตัรำตำมท่ีตกลงร่วมกนั  8,426,000.00  10,760,000.00  8,426,000.00  10,760,000.00 
 รำยไดค่้ำเช่ำโชวรู์ม          
 บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั อตัรำตำมท่ีตกลงร่วมกนัโดยพ้ืนท่ีประมำณ 

350 ตรม.คิดค่ำเช่ำ 83,000 บำทต่อเดือน 
 

996,000.00  996,000.00  996,000.00  996,000.00 
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   บำท 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 นโยบำยรำคำ  2564  2563  2564  2563 
 รำยไดค่้ำบริหำรจดักำรศูนยบ์ริกำร          
 บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั อตัรำตำมท่ีตกลงร่วมกนั  4,538,766.40  5,338,032.67  4,538,766.40  5,338,032.67 
 รำยไดค่้ำเช่ำพ้ืนท่ี          
 บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ  ำกดั คิดค่ำเช่ำ 86,290 บำทต่อเดือน  2,700,000.00  1,312,900.00  -  - 
 ค่ำใชจ่้ำย :          
  ค่ำนำยหนำ้          
 บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ  ำกดั ตำมอตัรำท่ีตกลงร่วมกนั  168,224.30  2,042,763.64  168,224.30  2,042,763.64 
  ค่ำซ่อมแซม          
   บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั รำคำตลำด   855,405.64   838,100.63   738,873.00    825,446.38  
   บริษทั โตโยตำ้กรุงไทย จ ำกดั รำคำตลำด   9,117,818.36   6,737,857.76   7,673,415.68    5,752,244.87  
 บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ  ำกดั รำคำตลำด   239,533.88   147,492.12   185,750.50    141,572.12  
 บริษทั มิตซู อิมเพรสชัน่ จ  ำกดั รำคำตลำด   316,976.54   173,782.65   316,976.54    173,782.65  
    10,529,734.42   7,897,233.16   8,915,015.72    6,893,046.02  

 ซ้ือสินทรัพย ์:          
  รถยนตท่ี์มีไวเ้พ่ือใหเ้ช่ำ          
   บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั รำคำตลำดหลงัหักส่วนลดพิเศษจำกกำรซ้ือ  -  1,367,385.98  -  1,367,385.98 
   บริษทั โตโยตำ้กรุงไทย จ ำกดั รำคำตลำดหลงัหักส่วนลดพิเศษจำกกำรซ้ือ   547,658,346.54   624,752,414.48   547,658,346.54   624,752,414.48 
   บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ  ำกดั รำคำตลำดส ำหรับลูกคำ้ชั้นดี   103,601,761.68   83,270,093.46   103,601,761.68   83,270,093.46 
   บริษทั มิตซู อิมเพรสชัน่ จ  ำกดั รำคำตลำดหลงัหักส่วนลดพิเศษจำกกำรซ้ือ   22,754,511.21   19,144,514.96   22,754,511.21   19,144,514.96 
   บริษทั โก ออโตโมบิล จ  ำกดั รำคำตลำดหลงัหักส่วนลดพิเศษจำกกำรซ้ือ  1,447,663.55  -  1,447,663.55  - 
   675,462,282.98  728,534,408.88  675,462,282.98  728,534,408.88 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั          
  ดอกเบ้ียจ่ำย อตัรำร้อยละ 3.22 ต่อปี  -  1,632,054.79  -  1,632,054.79 

 
 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทั บริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ยอดคงเหลือ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงิน        
บริษทัยอ่ย        
 ลูกหน้ี - เงินจอง -  -  664,846.00  1,184,646.00 
 เจำ้หน้ีบริษทัยอ่ย -  -  50,945,377.37  56,535,245.30 
 ค่ำนำยหนำ้คำ้งจ่ำย -  -  5,889,000.00  6,151,000.00 
 ค่ำธรรมเนียมอื่นคำ้งจ่ำย -  -  5,224.03  5,527.30 
 เงินกูย้มืระยะสั้น        
  ยอดคงเหลือยกมำ -  -  -  - 
  เงินกูย้มืเพิม่ -  -  -  50,000,000.00 
  เงินกูย้มืรับคืน -  -  -  (50,000,000.00) 
  ยอดคงเหลือยกไป -  -  -  - 
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 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
 รำยไดค้ำ้งรับ        
  บริษทั โตโยตำ้กรุงไทย จ ำกดั -  6,720,000.00  -  6,720,000.00 
 ลูกหน้ีหมุนเวยีนอื่น        
  บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั 988,078.13  498,383.80  988,078.13  498,383.80 
 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้        
  บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั 6,287,364.32  7,306,936.92  6,287,364.32  7,306,936.92 
 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ        
  บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั 6,535,082.40  7,448,980.93  6,535,082.40  7,448,980.93 
 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอืน่        
  บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั 166,187.84   233,812.97    75,619.84    15,134.08  
  บริษทั โตโยตำ้กรุงไทย จ ำกดั 1,857,432.19  1,598,312.66   1,718,836.34   1,582,109.37 
  บริษทั คำร์ลอฟท์ ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั  28,681.41   212,349.64     28,681.41      212,349.64 
  บริษทั มิตซู อิมเพรสชัน่ จ ำกดั  49,330.46    60,021.06    49,330.46    60,021.06  
   รวม 2,101,631.90  2,104,496.33   1,872,468.05   1,869,614.15 

 เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พือ่ใหเ้ช่ำ        
  บริษทั โตโยตำ้ กรุงไทย จ ำกดั  27,207,506.00   65,845,819.51   27,207,506.00   65,845,819.51 
  บริษทั คำร์ลอฟท์ ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั  6,770,000.00   -   6,770,000.00   - 
  บริษทั โก ออโตโมบิล จ ำกดั 1,549,000.00  -  1,549,000.00  - 
   รวม 35,526,506.00  65,845,819.51  35,526,506.00  65,845,819.51 

 ค่ำนำยหนำ้คำ้งจ่ำย        
  บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั -  168,224.30  -  168,224.30 
  บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั 1,041,173.83  -  1,041,173.83  - 
   รวม 1,041,173.83  168,224.30  1,041,173.83  168,224.30 

 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทั
และบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ยค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไป
ถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีกรรมกำรและผูบ้ริหำรหมำยถึงบุคคลท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยวำ่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ คณะกรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำร ผูช่้วย
กรรมกำร และผูจ้ดักำร 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 บำท 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563 
กรรมกำร  1,725,987.13   1,643,798.03 
กรรมกำรบริหำร  9,899,526.04   9,497,407.56 
ผูบ้ริหำร  10,387,446.24   11,622,693.80 
 รวม  22,012,959.41   22,763,899.39 

 
5. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
เงินสด  369,390.85    277,492.10    210,263.14    108,365.18  
เงินฝำกธนำคำร - บญัชีกระแสรำยวนั  886,056.51    1,103,948.27    738,791.44    1,103,948.27  
เงินฝำกธนำคำร - บญัชีออมทรัพย ์  30,036,829.77     37,809,465.71   30,036,829.77     37,645,248.12   
เงินฝำกธนำคำร - บญัชีฝำกประจ ำ 3 เดือน  21,076.96   -   21,076.96   - 
      รวม  31,313,354.09   39,190,906.08  31,006,961.31  38,857,561.57 

 
 บริษทัและบริษทัย่อยไดท้  ำสัญญำโอนเงินอตัโนมติัจำกบญัชีออมทรัพยเ์ขำ้บญัชีกระแสรำยวนัใน
กรณีเบิกเกินบญัชี (มีเช็คข้ึนเงิน) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัมีเงินฝำกธนำคำร - บญัชีออมทรัพยแ์ละเงินฝำกประจ ำ  
3 เดือน มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.05 - 0.80 ต่อปี และร้อยละ 0.10 - 0.375 ต่อปี ตำมล ำดบั 
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ลูกหน้ีกำรคำ้แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระ        
 ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ  129,896,836.59   124,371,566.95   116,342,851.23   118,097,634.29 
 มำกกวำ่   0 เดือน ถึง 3 เดือน  43,432,224.92   24,888,370.58   43,432,224.92   24,888,370.58 
 มำกกวำ่   3 เดือน ถึง 6 เดือน  893,301.82   1,895,970.17   893,301.82   1,895,970.17 
 มำกกวำ่   6 เดือน ถึง 12 เดือน  611,674.92   1,561,239.88   611,674.92   1,561,239.88 
 มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป  4,231,834.08   2,933,822.59   4,231,834.08   2,933,822.59 
        รวม  179,065,872.33   155,650,970.17   165,511,886.97   149,377,037.51 
หกั  ค่ำเผือ่ผลขำดทุนที่คำดวำ่จะเกิดข้ึน  (7,163,244.45)  (6,364,469.82)   (7,117,997.86)  (6,343,116.25) 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 171,902,627.88  149,286,500.35   158,393,889.11   143,033,921.26 
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        
 รำยไดค้ำ้งรับ 8,519,720.36  17,601,147.23  7,229,108.28  17,300,206.75 
 ค่ำใชจ่้ำยล่วงหนำ้ 26,949,758.43  26,736,688.65  26,882,680.90  26,437,696.02 
 ลูกหน้ีบริษทัประกนัภยั 3,026,891.78  2,785,812.00  3,026,891.78  2,785,812.00 
 อ่ืนๆ 5,282,360.36  4,767,679.89  3,035,997.20  2,442,958.56 
รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 43,778,730.93  51,891,327.77  40,174,678.16  48,966,673.33 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 215,681,358.81  201,177,828.12  198,568,567.27  192,000,594.59 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ  ประกอบดว้ย        
 ลูกหน้ีจำกกำรเช่ำรถยนต ์ 112,903,314.30  98,364,986.98  112,903,314.30  98,364,986.98 
 ลูกหน้ีจำกกำรขำยรถยนต ์ 58,999,313.58  50,921,513.37   45,490,574.81   44,668,934.28 
 รวม 171,902,627.88  149,286,500.35  158,393,889.11  143,033,921.26 

 
 รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน มีดงัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ยอดยกมำตน้ปี 6,364,469.82  3,677,091.67  6,343,116.25  3,677,091.67 
ยอดท่ีตั้งเพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 798,774.63  3,208,985.08  774,881.61  3,187,631.51 
ตดัหน้ีสูญระหวำ่งปี   -  (521,606.93)    -  (521,606.93) 
ยอดคงเหลือปลำยปี  7,163,244.45  6,364,469.82   7,117,997.86  6,343,116.25 
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7. สินค้าคงเหลือ 
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
รถยนต ์(มือสอง)  156,756,346.31   143,684,213.51   94,974,871.26   101,414,525.02 
อะไหล่รถยนต ์  1,336,390.98   2,112,091.31   1,336,390.98   1,369,089.31 
      รวม  158,092,737.29   145,796,304.82   96,311,262.24   102,783,614.33 

 
8. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีก ำหนดใหว้ดัมูลค่ำผำ่นก ำไรขำดทุน    
หน่วยลงทุน - กองทุนรวม 227,014,800.51  13,391.03 
บวก ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 59,214.03  0.47 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 227,074,014.54  13,391.50 

 
9. เงินฝากธนาคารทีต่ิดภาระค า้ประกนั 

   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทัมีบญัชีเงินฝำกประจ ำกบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศหน่ึง
แห่ง 2 วงเงิน และบญัชีเงินฝำกประจ ำธนำคำรติดภำระค ้ำประกนั ดงัน้ี 

  วงเงิน   
วงเงินท่ี  (ลำ้นบำท)  ค ้ำประกนั 

1  20  - ออกหนงัสือค ้ำประกนัเพ่ือท ำสญัญำเช่ำและซองประกวดรำคำและค ้ำประกนั 
     กำรใชไ้ฟฟ้ำของบริษทัวงเงิน 100 ลำ้นบำท 

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

  50   
 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม  2564 และ 2563 เงินฝำกประจ ำธนำคำรมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.15 - 0.35 ต่อปี 

และร้อยละ 0.25 - 0.95 ต่อปี ตำมล ำดบั 
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
   บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

  บำท 
     มูลค่ำเงินลงทุน  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 จ ำนวนหุ้น  ถือหุ้น (%)  วธีิส่วนไดเ้สีย  วธีิรำคำทุน 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
บริษทัยอ่ย                
 บริษทั กรุงไทย ออโตโมบิล จ ำกดั 400,000  400,000  100  100  299,530,254.74  285,313,006.57  48,812,300.00  48,812,300.00 
         299,530,254.74  285,313,006.57  48,812,300.00  48,812,300.00 

 
11. สินทรัพย์ทีม่ีไว้เพ่ือให้เช่า 

  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
  บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรในระหว่ำงปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 63  จ ำนวนท่ี  โอนเขำ้  ณ 31 ธ.ค. 64 
   เพ่ิมข้ึน  (โอนออก)   
รำคำทุน        
รถยนต ์ 6,424,212,768.31  1,248,379,197.68  (963,014,872.87)  6,709,577,093.12 
อุปกรณ์รถยนต ์ 174,984,305.48  18,032,903.21  (30,430,954.00)  162,586,254.69 
 รวม 6,599,197,073.79  1,266,412,100.89  (993,445,826.87)  6,872,163,347.81 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
รถยนต ์ 2,219,655,096.93  844,944,718.08  (596,627,614.96)  2,467,972,200.05 
อุปกรณ์รถยนต ์ 116,150,855.59  26,561,442.75  (27,702,813.06)  115,009,485.28 
 รวม 2,335,805,952.52  871,506,160.83  (624,330,428.02)  2,582,981,685.33 
สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือให้เช่ำ - สุทธิ 4,263,391,121.27      4,289,181,662.48 

 
  บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรในระหว่ำงปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62  จ ำนวนท่ี  โอนเขำ้  ณ 31 ธ.ค. 63 
   เพ่ิมข้ึน  (โอนออก)   
รำคำทุน        
รถยนต ์ 6,220,714,663.87  1,221,650,800.31  (1,018,152,695.87)  6,424,212,768.31 
อุปกรณ์รถยนต ์ 182,714,908.59  13,931,857.63  (21,662,460.74)  174,984,305.48 
 รวม 6,403,429,572.46  1,235,582,657.94  (1,039,815,156.61)  6,599,197,073.79 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
รถยนต ์ 2,011,063,355.87  836,616,714.19  (628,024,973.13)  2,219,655,096.93 
อุปกรณ์รถยนต ์ 100,672,897.83  33,904,336.32  (18,426,378.56)  116,150,855.59 
 รวม 2,111,736,253.70  870,521,050.51  (646,451,351.69)  2,335,805,952.52 
สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือให้เช่ำ - สุทธิ 4,291,693,318.76      4,263,391,121.27 
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  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัมีรถยนตท่ี์มีไวเ้พือ่ใหเ้ช่ำอยูภ่ำยใตส้ัญญำเช่ำ ดงัน้ี 

 จ ำนวน (คนั)  มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ (บำท) 
 2564  2563  2564  2563 
รถยนต ์ 1,225  414  839,700,363.33  278,439,287.36 

 
   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทัไดท้  ำหนงัสือมอบอ ำนำจโอนทะเบียนรถยนต์ จ ำนวน 

1,643 คนั และ 1,968 คนั ตำมล ำดบั เป็นหลกัประกนัเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ 3 
แห่งและ 2 แห่ง ตำมล ำดบั (ดูหมำยเหตุ 18) 

   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทัมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำของรำยได้ค่ำเช่ำในอนำคตทั้งส้ิน
ภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีไม่อำจบอกเลิกได ้แสดงตำมจ ำนวนเงินในสัญญำดงัน้ี 

 บำท 
 2564  2563 

ไม่เกิน 1 ปี 1,129,865,620.58  1,127,575,591.98 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,651,904,047.84  1,656,904,457.71 
  รวม 2,781,769,668.42  2,784,480,049.69 

    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัมีรถยนตท่ี์มีไวเ้พื่อให้เช่ำท่ีคิดค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงั

ใชง้ำนอยู ่โดยมีมูลค่ำรำคำทุนเป็นจ ำนวนเงิน 802.53 ลำ้นบำท และ 348.30 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 
12. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรในระหว่ำงปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 63  จ ำนวนท่ี

เพ่ิมข้ึน 
 จ ำนวนท่ี 

ลดลง 
 โอนเขำ้ 

(โอนออก) 
 ณ 31 ธ.ค. 64 

รำคำทนุ          
ท่ีดิน  143,650,000.00  -  -  -  143,650,000.00 
อำคำร 27,591,810.02  -  -  -  27,591,810.02 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 10,073,765.13  77,596.03  -  -  10,151,361.16 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน 34,019,179.42  1,132,052.01  (2,907,040.70)  -  32,244,190.73 

ยำนพำหนะ 221,404.73  -  -  -  221,404.73 
 รวม 215,556,159.30   1,209,648.04  (2,907,040.70)  -  213,858,766.64 
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 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรในระหว่ำงปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 63  จ ำนวนท่ี

เพ่ิมข้ึน 
 จ ำนวนท่ี 

ลดลง 
 โอนเขำ้ 

(โอนออก) 
 ณ 31 ธ.ค. 64 

หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
อำคำร 4,117,331.61  1,379,590.50  -  -  5,496,922.11 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 8,578,873.90  653,491.26  -  -  9,232,365.16 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน 28,949,939.98  1,887,386.71  (2,906,984.70)  -  27,930,341.99 

ยำนพำหนะ 221,397.76  -  -  -  221,397.76 
 รวม 41,867,543.25  3,920,468.47  (2,906,984.70)  -  42,881,027.02 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 173,688,616.05        170,977,739.62 

 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรในระหว่ำงปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62  จ ำนวนท่ี

เพ่ิมข้ึน 
 จ ำนวนท่ี 

ลดลง 
 โอนเขำ้ 

(โอนออก) 
 ณ 31 ธ.ค. 63 

รำคำทุน          
ท่ีดิน   143,650,000.00   -  -  -  143,650,000.00 
อำคำร  27,591,810.02   -  -  -  27,591,810.02 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 9,881,233.21  192,531.92  -  -  10,073,765.13 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน 33,891,636.73  1,282,696.99  (2,134,410.65)     979,256.35  34,019,179.42 

ยำนพำหนะ 260,003.74  -  (38,599.01)  -  221,404.73 
งำนระหว่ำงติดตั้ง 947,657.00  31,599.35   -     (979,256.35)   -    
 รวม 216,222,340.70  1,506,828.26  (2,173,009.66)  -  215,556,159.30  
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
อำคำร 2,737,741.11    1,379,590.50    -     -  4,117,331.61 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 7,918,432.69       660,441.21     -  -  8,578,873.90 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน 29,209,538.07   1,856,751.64   (2,116,349.73)      -     28,949,939.98 

ยำนพำหนะ 259,996.77  -  (38,599.01)    -     221,397.76 
 รวม 40,125,708.64   3,896,783.35   (2,154,948.74)   -     41,867,543.25 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 176,096,632.06        173,688,616.05 
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 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรในระหว่ำงปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 63  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  ณ 31 ธ.ค. 64 

รำคำทุน        
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  8,652,671.23   61,571.03   -     8,714,242.26 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน  22,069,834.36   514,566.24  (2,907,040.70)  19,677,359.90 
ยำนพำหนะ  221,403.76    -      -     221,403.76 
 รวม 30,943,909.35  576,137.27  (2,907,040.70)  28,613,005.92 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 7,306,661.46  595,332.58   -     7,901,994.04 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 19,500,949.64  959,934.98  (2,906,984.70)  17,553,899.92 
ยำนพำหนะ 221,397.76   -      -     221,397.76 
 รวม 27,029,008.86  1,555,267.56  (2,906,984.70)  25,677,291.72 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 3,914,900.49      2,935,714.20 

 
 บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรในระหว่ำงปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  ณ 31 ธ.ค. 63 

รำคำทุน        
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 8,462,884.93   189,786.30    -      8,652,671.23  
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 23,041,234.22   1,123,030.03   (2,094,429.89)    22,069,834.36  
ยำนพำหนะ 260,003.74   -     (38,599.98)    221,403.76  
 รวม 31,764,122.89   1,312,816.33    (2,133,029.87)  30,943,909.35 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 6,705,374.58  601,286.88   -     7,306,661.46 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 20,688,672.96  888,648.62   (2,076,371.94)  19,500,949.64 
ยำนพำหนะ 259,996.77   -      (38,599.01)  221,397.76 
 รวม 27,654,044.31  1,489,935.50  (2,114,970.95)  27,029,008.86 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 4,110,078.58      3,914,900.49 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 อุปกรณ์ท่ีคิดค่ำเส่ือมรำคำหมดแล้วแต่ยงัใช้งำนอยู่มีรำคำทุนใน 

งบกำรเงินรวมจ ำนวนเงิน 29.93 ล้ำนบำท และ 31.21 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จ ำนวนเงิน 21.07 ลำ้นบำท และ 22.89 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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13. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
13.1 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม 

 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรในระหว่ำงปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 63  เพ่ิมข้ึน  เปล่ียนแปลง

เง่ือนไข/ตดัจ ำหน่ำย 
 ณ 31 ธ.ค. 64 

รำคำทุน         
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 101,839,098.74   3,574,174.68   (1,757,879.58)  103,655,393.84  
อำคำรบนสิทธิกำรเช่ำ 95,471,376.49   92,878.00    -      95,564,254.49  
ส่วนปรับปรุงบนท่ีดินเช่ำ 546,200.00   -      -      546,200.00  
 รวม 197,856,675.23  3,667,052.68  (1,757,879.58)  199,765,848.33  
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 27,256,741.59   13,122,051.96   (1,757,879.58)   38,620,913.97  
อำคำรบนสิทธิกำรเช่ำ 82,483,003.46   3,591,562.62    -      86,074,566.08  
ส่วนปรับปรุงบนท่ีดินเช่ำ  546,199.00    -      -      546,199.00  
 รวม  110,285,944.05   16,713,614.58  (1,757,879.58)  125,241,679.05  
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- สุทธิ 87,570,731.18       74,524,169.28  

 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม 

 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรในระหว่ำงปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 1 ม.ค. 63  เพ่ิมข้ึน  เปล่ียนแปลง

เง่ือนไข/ตดัจ ำหน่ำย 
 ณ 31 ธ.ค. 63 

รำคำทุน         
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 101,839,098.74   -      -     101,839,098.74 
อำคำรบนสิทธิกำรเช่ำ 95,436,376.49  35,000.00      -     95,471,376.49 
ส่วนปรับปรุงบนท่ีดินเช่ำ 5,974,161.96   -     (5,427,961.96)  546,200.00 
 รวม 203,249,637.19  35,000.00     (5,427,961.96)  197,856,675.23 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน  13,568,201.67   13,688,539.92    27,256,741.59 
อำคำรบนสิทธิกำรเช่ำ  78,859,708.25   3,623,295.21    82,483,003.46 
ส่วนปรับปรุงบนท่ีดินเช่ำ  5,973,507.87   643.09  (5,427,951.96)   546,199.00  
 รวม  98,401,417.79    17,312,478.22   (5,427,951.96)   110,285,944.05  
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- สุทธิ 104,848,219.40      87,570,731.18 
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 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรในระหว่ำงปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 63  เพ่ิมข้ึน  เปล่ียนแปลง

เง่ือนไข/ตดัจ ำหน่ำย 
 ณ 31 ธ.ค. 64 

รำคำทุน         
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 12,872,232.29   -      -      12,872,232.29  
อำคำรบนสิทธิกำรเช่ำ 32,464,967.20   -      -      32,464,967.20  
ส่วนปรับปรุงบนท่ีดินเช่ำ 546,200.00   -      -      546,200.00  
 รวม 45,883,399.49   -      -      45,883,399.49  
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 7,881,791.70         927,258.36    -           8,809,050.06  
อำคำรบนสิทธิกำรเช่ำ 22,296,857.96      2,226,487.81    -         24,523,345.77  
ส่วนปรับปรุงบนท่ีดินเช่ำ 546,199.00   -      -      546,199.00  
 รวม 30,724,848.66  3,153,746.17   -      33,878,594.83  
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- สุทธิ 15,158,550.83       12,004,804.66  

 

 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรในระหว่ำงปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 1 ม.ค. 63  เพ่ิมข้ึน  เปล่ียนแปลง

เง่ือนไข/ตดัจ ำหน่ำย 
 ณ 31 ธ.ค. 63 

รำคำทุน         
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 12,872,232.29   -      -     12,872,232.29 
อำคำรบนสิทธิกำรเช่ำ 32,464,967.20   -      -     32,464,967.20 
ส่วนปรับปรุงบนท่ีดินเช่ำ 5,974,161.96   -     (5,427,961.96)  546,200.00 
 รวม 51,311,361.45   -     (5,427,961.96)  45,883,399.49 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 6,954,533.36  927,258.34   -     7,881,791.70 
อำคำรบนสิทธิกำรเช่ำ 20,067,059.73  2,229,798.23   -     22,296,857.96 
ส่วนปรับปรุงบนท่ีดินเช่ำ 5,973,507.87  643.09  (5,427,951.96)  546,199.00 
 รวม 32,995,100.96  3,157,699.66  (5,427,951.96)  30,724,848.66 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- สุทธิ 18,316,260.49      15,158,550.83 

 
บริษทัและบริษทัยอ่ยเช่ำสินทรัพยห์ลำยประเภท ประกอบดว้ย ท่ีดิน อำยุสัญญำเช่ำ 5 - 15 ปี

ส่วนปรับปรุงท่ีดินและอำคำรบนสิทธิกำรเช่ำ อำยสุัญญำเช่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3 - 15 ปี 
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13.2 จ ำนวนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ค่ำเส่ือมรำคำ - สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 16,713,614.58   17,312,478.22  3,153,746.17  3,157,699.66 
ดอกเบ้ียจ่ำย 14,439,777.31    7,639,135.13   11,183,489.18  4,253,915.03 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำระยะส้ัน  1,705,857.90    2,754,078.56    255,552.00    2,080,394.05  
 32,859,249.79   27,705,691.91  14,592,787.35    9,492,008.74  

 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดส ำหรับสัญญำเช่ำ

ในงบกำรเงินรวมเป็นจ ำนวนเงิน 141.91 ลำ้นบำท และ 81.48 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และในงบเฉพำะกิจกำร 
เป็นจ ำนวนเงิน 131.56 ลำ้นบำท และ 71.52 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 
14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
  บำท 
 งบกำรเงินรวม 

 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรในระหว่ำงปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 63  จ ำนวนท่ี  จ ำนวนท่ี  โอนเขำ้   ณ 31 ธ.ค. 64 
   เพ่ิมข้ึน  ลดลง  (โอนออก)   

รำคำทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 8,420,240.23  86,180.00   -     530,000.00   9,036,420.23  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่งพฒันำ 10,626,612.00  2,907,178.00   -     (530,000.00)   13,003,790.00  
ลิขสิทธ์ิ 504,672.90   -      -      -      504,672.90  
  รวม 19,551,525.13  2,993,358.00   -      -      22,544,883.13  
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม 7,067,908.21  386,886.00   -      -      7,454,794.21  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 12,483,616.92         15,090,088.92  
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วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 
  บำท 
 งบกำรเงินรวม 

 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรในระหว่ำงปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62  จ ำนวนท่ี  จ ำนวนท่ี  โอนเขำ้   ณ 31 ธ.ค. 63 
   เพ่ิมข้ึน  ลดลง  (โอนออก)   

รำคำทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 8,124,720.23   134,610.00    -      160,910.00   8,420,240.23 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่งพฒันำ 6,804,375.00   3,983,147.00    -      (160,910.00)  10,626,612.00 
ลิขสิทธ์ิ 504,672.90   -      -      -     504,672.90 
  รวม 15,433,768.13   4,117,757.00    -      -     19,551,525.13 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม 6,735,024.75  332,883.46   -      -     7,067,908.21 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 8,698,743.38        12,483,616.92 

 
  บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 63  จ ำนวนท่ี  จ ำนวนท่ี  ณ 31 ธ.ค. 64 
   เพ่ิมข้ึน  ลดลง   

รำคำทุน        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6,501,730.69  26,180.00  -   6,527,910.69  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่งพฒันำ 10,626,612.00   2,377,178.00   -   13,003,790.00  
  รวม 17,128,342.69   2,403,358.00   -   19,531,700.69  
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม 5,851,374.03  116,540.56  -  5,967,914.59 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 11,276,968.66      13,563,786.10 

 
  บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62  จ ำนวนท่ี  จ ำนวนท่ี  ณ 31 ธ.ค. 63 
   เพ่ิมข้ึน  ลดลง   

รำคำทุน        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6,471,320.69  30,410.00  -  6,501,730.69 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่งพฒันำ 6,804,375.00  3,822,237.00  -  10,626,612.00 
  รวม 13,275,695.69  3,852,647.00  -  17,128,342.69 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม 5,728,842.69  122,531.34  -  5,851,374.03 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 7,546,853.00      11,276,968.66 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีตดัจ ำหน่ำยหมดแล้วแต่ยงัใช้งำนอยู ่ 
มีรำคำทุนในงบกำรเงินรวมจ ำนวนเงิน 6.30 ลำ้นบำท และ 6.02 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และในงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรจ ำนวนเงิน 5.54 ลำ้นบำท และ 5.26 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 
15. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี มีดงัน้ี 

  บำท 
  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2564   2563   2564   2563 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  126,797,717.94  151,699,139.36   140,730,795.81   172,301,908.81 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี -  -  (15,320,301.10)  (21,564,641.91) 

 126,797,717.94  151,699,139.36  125,410,494.71  150,737,266.90 

 
กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 63  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 64 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำตรำสำรอนุพนัธ์ 222,722.64  -  (200,819.45)  21,903.19 
 ประมำณหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน  5,220,377.08   493,656.72  -  5,714,033.80 
 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ  491,295.26   408,210.63  -  899,505.89 
 ขำดทุนทำงภำษียกไป 167,329,386.29     (31,846,810.13)  -  135,482,576.16 
 รวม 173,263,781.27  (30,944,942.78)  (200,819.45)  142,118,019.04 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 สินคำ้คงเหลือ      2,138,381.06   286,353.50  -  1,852,027.56 
 สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือให้เช่ำ     19,426,260.85   5,957,987.31  -  13,468,273.54 
 รวม 21,564,641.91  6,244,340.81  -  15,320,301.10 
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 บำท 
 งบกำรเงินรวม  
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62 

 
 ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 63 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำตรำสำรอนุพนัธ์ -  -  222,722.64  222,722.64 
 ค่ำเช่ำคำ้งจ่ำย 29,642.11  (29,642.11)  -  - 
 ประมำณหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 3,261,798.46  463,581.22  1,494,997.40   5,220,377.08  
 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ -  491,295.26  -   491,295.26  
 ขำดทุนทำงภำษียกไป 133,232,052.10  34,097,334.19  -  167,329,386.29 
 รวม 136,523,492.67  35,022,568.56  1,717,720.04  173,263,781.27 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 6,376.10  -  6,376.10  - 
 สินคำ้คงเหลือ 2,384,390.93  246,009.87  -       2,138,381.06  
 สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือให้เช่ำ 23,471,446.82  4,045,185.97  -      19,426,260.85  
   อุปกรณ์ 6,654.90  6,654.90  -  - 
 รวม 25,868,868.75  4,297,850.74  6,376.10  21,564,641.91 

 
 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(คำ่ใชจ่้ำย) ในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 63  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 64 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำตรำสำรอนุพนัธ์ 222,722.64  -  (200,819.45)  21,903.19 
 ประมำณหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 4,687,006.46  424,055.63  -  5,111,062.09 
 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 62,793.42  52,460.95  -  115,254.37 
 ขำดทุนทำงภำษียกไป 167,329,386.29  (31,846,810.13)  -  135,482,576.16 
 รวม 172,301,908.81  (31,370,293.55)  (200,819.45)  140,730,795.81 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 สินคำ้คงเหลือ 2,138,381.06   286,353.50   -  1,852,027.56 
 สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พือ่ให้เช่ำ 19,426,260.85  5,957,987.31  -  13,468,273.54 
 รวม 21,564,641.91  6,244,340.81  -  15,320,301.10 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 63 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำตรำสำรอนุพนัธ์ -  -  222,722.64  222,722.64 
 ค่ำเช่ำคำ้งจ่ำย 29,642.11  (29,642.11)  -  - 
 ประมำณหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 2,898,230.26  411,900.56  1,376,875.64  4,687,006.46 
 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ -  62,793.42  -  62,793.42 
 ขำดทุนทำงภำษียกไป 133,232,052.10  34,097,334.19  -  167,329,386.29 
 รวม 136,159,924.47  34,542,386.06  1,599,598.28  172,301,908.81 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 6,347.24  -  6,347.24  - 
 สินคำ้คงเหลือ 2,384,390.93  246,009.87  -  2,138,381.06 
 สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พือ่ให้เช่ำ 23,471,446.82  4,045,185.97  -  19,426,260.85 
 อุปกรณ์ 6,654.90  6,654.90  -  - 
 รวม 25,868,839.89  4,297,850.74  6,347.24  21,564,641.91 

 
รำยละเอียดวนัส้ินสุดระยะเวลำกำรให้ประโยชน์ของรำยกำรขำดทุนสะสมทำงภำษียกไปขำ้งตน้ 

แสดงไดด้งัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563 

31 ธนัวำคม 2564 -  5,146,154.46 
31 ธนัวำคม 2565 -   121,873,976.78  
31 ธนัวำคม 2566   219,289,746.25    251,503,665.62  
31 ธนัวำคม 2567  287,636,463.70   287,636,463.70 
31 ธนัวำคม 2568  170,486,670.89    170,486,670.89  
 677,412,880.84  836,646,931.45 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

16.   สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 

เงินค ้ำประกนั 3,887,424.73  4,420,018.74  85,975.20  618,569.20 
ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย 179,027,846.28  234,440,965.67  178,874,736.38  234,279,690.27 
หกั  ค่ำเผือ่กำรไดรั้บคืน (29,270,301.48)  (43,233,692.29)  (29,270,301.48)  (43,233,692.29) 
ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย - สุทธิ 149,757,544.80  191,207,273.38  149,604,434.90  191,045,997.98 
 รวม 153,644,969.53  195,627,292.12  149,690,410.10  191,664,567.18 

 
เม่ือวนัท่ี 20 และ 26 มกรำคม 2565 บริษทัไดรั้บคืนเงินภำษีถูกหัก ณ ท่ีจ่ำยรอขอคืน ส ำหรับปี 2563 

และปี 2560 และเป็นจ ำนวนเงินรวม 114.14 ลำ้นบำท บริษทัจึงจดัประเภทรำยกำรภำษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ำยรอขอ
คืนดงักล่ำวไปเป็นรำยกำรสินทรัพยห์มุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 
17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563 

ตัว๋สัญญำใชเ้งิน -  120,000,000.00 
รวม -  120,000,000.00 

 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัมีสัญญำเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ

สองแห่ง 2 วงเงินจ ำนวนเงินรวม 25 ลำ้นบำท แบ่งเป็นวงเงินแรก 20 ลำ้นบำท และวงเงินท่ีสอง 5 ลำ้นบำท 
โดยคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ Fixed+1 และอตัรำร้อยละ MOR ต่อปี วงเงินเบิกเกินบญัชีแรกค ้ ำประกนั
โดยเงินฝำกประจ ำของบริษทัจ ำนวน 10 ลำ้นบำท และวงเงินท่ีสองไม่มีหลกัประกนั 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะสั้นในรูปตัว๋สัญญำใช้เงินกบัธนำคำร

พำณิชยใ์นประเทศหำ้แห่ง 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 
 2564  2563 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  837,321,971.17   1,079,947,749.32 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (314,888,146.24)  (242,707,937.87) 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน-สุทธิ  522,433,824.93   837,239,811.45 

 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  บริษทัมีเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินในประเทศสำมแห่งจ ำนวน  

4 วงเงิน โดยแต่ละวงเงินจะมีกำรเบิกเงินกูเ้ป็นจ ำนวนหลำย ๆ คร้ัง มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 

วงเงินท่ี 

  
วงเงินใชไ้ด ้
(ลำ้นบำท) 

  
เงินกูท่ี้เบิก 
 (ลำ้นบำท) 

  
อตัรำดอกเบ้ีย 

ต่อปี 

  
คืนเงินตน้งวดละ 

 (ลำ้นบำท) 

 วนัท่ีกูข้องเงินกูค้ร้ังแรก
และวนัท่ีส้ินสุดของ
เงินกูค้ร้ังสุดทำ้ย 

  
หลกัประกนั 

ทะเบียนรถยนต ์(คนั) 
1  1,000   504.48   Fixed Rate  14.32  ม.ค. 61 - เม.ย. 67  1,137 
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  924.48    21.27    1,643 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  บริษทัมีเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินในประเทศสองแห่งจ ำนวน  

3 วงเงิน โดยแต่ละวงเงินจะมีกำรเบิกเงินกูเ้ป็นจ ำนวนหลำย ๆ คร้ัง มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

 
 

วงเงินท่ี 

  
วงเงินใชไ้ด ้
(ลำ้นบำท) 

  
เงินกูท่ี้เบิก 
 (ลำ้นบำท) 

  
อตัรำดอกเบ้ีย 

ต่อปี 

  
คืนเงินตน้งวดละ 

 (ลำ้นบำท) 

 วนัท่ีกูข้องเงินกูค้ร้ังแรก
และวนัท่ีส้ินสุดของ
เงินกูค้ร้ังสุดทำ้ย 

  
หลกัประกนั 

ทะเบียนรถยนต ์(คนั) 
1  630   630.00   Fixed Rate  2.24  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 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินมีกำรเคล่ือนไหว ดงัน้ี 
 บำท  
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563 
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 1,079,947,749.32  1,020,874,590.17 
บวก กูย้มืเงินเพิ่มในระหวำ่งปี 120,000,000.00  570,951,856.50 
หกั จ่ำยช ำระคืนในระหวำ่งปี (362,625,778.15)  (511,878,697.35) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 837,321,971.17  1,079,947,749.32 
 
บริษทัได้ท ำสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียกบัสถำบนักำรเงินส ำหรับเงินกูย้ืมระยะยำวขำ้งตน้น้ี

บำงส่วนโดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัได้ท ำสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียกบัสถำบนักำรเงิน
ส ำหรับเงินกูย้มืระยะยำวจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 172.02 ลำ้นบำท โดยแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียแบบลอยตวับวก
ดว้ยส่วนเพิ่มจ ำนวนหน่ึงตำมท่ีระบุในสัญญำเป็นอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี กำรท ำสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย
ขำ้งต้น ส่วนหน่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกันควำมเส่ียงในกระแสเงินสดของเงินกู้ยืมเฉพำะส่วนของ
ดอกเบ้ียโดยบริษทัและบริษทัยอ่ยเลือกใชก้ำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงกบัรำยกำรดงักล่ำว (ดูหมำยเหตุ 32.3) 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 
19. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและกำรเคล่ือนไหวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  353,530,096.29  145,804,270.81  282,584,003.88  64,312,739.36 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี  651,055,929.14   289,790,531.68  647,481,754.46   289,790,531.68  
เพ่ิมข้ึนจำกดอกเบ้ีย  14,453,535.43   7,644,714.12    11,197,247.30   4,259,494.04  
เงินจ่ำยช ำระระหวำ่งปี    (156,358,923.12)  (89,122,386.20)  (142,759,923.12)  (75,778,761.20) 
ผลต่ำงจำกกำรลดค่ำเช่ำ -  (587,034.12)  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม       862,680,637.74   353,530,096.29  798,503,082.52   282,584,003.88 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี    (230,986,015.07)  (81,046,941.09)  (220,065,138.48)  (71,852,239.74) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ      631,694,622.67   272,483,155.20  578,437,944.04   210,731,764.14 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีจะตอ้งจ่ำยช ำระ 
ดงัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 2564  2563 
 เงินตน้  ดอกเบ้ียจ่ำย  ยอดท่ีตอ้งช ำระ   เงินตน้  ดอกเบ้ียจ่ำย  ยอดท่ีตอ้งช ำระ  

ถึงก ำหนดกำรจ่ำยช ำระภำยในหน่ึงปี 230,986,015.07  20,243,993.04  251,230,008.11  81,046,941.09  10,840,763.88  91,887,704.97 
ถึงก ำหนดกำรจ่ำยช ำระหลงัจำกหน่ีง            
   ปีแต่ไม่เกินห้ำปี 599,846,551.84  31,485,725.35  631,332,277.19  233,708,841.06  18,395,686.38  252,104,527.44 
ถึงก ำหนดกำรช ำระเกินกวำ่ห้ำปี 31,848,070.83  3,686,682.17  35,534,753.00  38,774,314.14  5,370,834.87  44,145,149.01 
 รวม 862,680,637.74  55,416,400.56  918,097,038.30  353,530,096.29  34,607,285.13  388,137,381.42 

  
 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563 
 เงินตน้  ดอกเบ้ียจ่ำย  ยอดท่ีตอ้งช ำระ   เงินตน้  ดอกเบ้ียจ่ำย  ยอดท่ีตอ้งช ำระ  

ถึงก ำหนดกำรจ่ำยช ำระภำยในหน่ึงปี 220,065,138.48  17,457,026.63  237,522,165.11  71,852,239.74  7,696,465.22  79,548,704.96 
ถึงก ำหนดกำรจ่ำยช ำระหลงัจำกหน่ีง            
   ปีแต่ไม่เกินห้ำปี 576,330,148.01  23,839,611.18  600,169,759.19  206,847,105.66  9,615,456.78  216,462,562.44 
ถึงก ำหนดกำรช ำระเกินกวำ่ห้ำปี 2,107,796.03  52,703.96  2,160,499.99  3,884,658.48  177,841.52  4,062,500.00 
 รวม 798,503,082.52  41,349,341.77  839,852,424.29  282,584,003.88  17,489,763.52  300,073,767.40 
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20. หุ้นกู้ 
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563 
หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนั - ตำมมูลค่ำท่ีตรำไว ้ 1,400,000,000.00  1,400,000,000.00 
หกั  ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชี          (685,986.28)  (1,421,825.45) 
 1,399,314,013.72  1,398,578,174.55 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (599,916,356.16)  - 
หุน้กู ้- สุทธิ 799,397,657.56  1,398,578,174.55 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัมีหุน้กูร้ะบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มี

ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และจ ำหน่ำยแก่นักลงทุนสถำบนัและผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

ออกหุน้กูค้ร้ังท่ี 3   
วนัท่ีออกหุน้กู ้ : วนัท่ี  28 มีนำคม 2561 
มูลค่ำหุน้กู ้ : 600 ลำ้นบำท (600,000 หน่วย มูลค่ำหน่วยละ 1,000 บำท) 
อำยแุละวนัครบก ำหนดไถ่ถอน : 4 ปี  ครบก ำหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 28 มีนำคม 2565 
อตัรำดอกเบ้ีย : อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 2.46 ต่อปี 
ก ำหนดช ำระดอกเบ้ีย : ทุกวนัท่ี 28 มีนำคม และวนัท่ี 28 กนัยำยน ของทุกปี 
   
ออกหุน้กูค้ร้ังท่ี 4   
วนัท่ีออกหุน้กู ้ : วนัท่ี  25 กรกฎำคม 2562 
มูลค่ำหุน้กู ้ : 700 ลำ้นบำท (700,000 หน่วย มูลค่ำหน่วยละ 1,000 บำท) 
อำยแุละวนัครบก ำหนดไถ่ถอน : 4 ปี  ครบก ำหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 25 กรกฎำคม 2566 
อตัรำดอกเบ้ีย : อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 2.96 ต่อปี 
ก ำหนดช ำระดอกเบ้ีย : ทุกวนัท่ี 25 กรกฎำคม และวนัท่ี 25 มกรำคม ของทุกปี 
   
ออกหุน้กูค้ร้ังท่ี 5   
วนัท่ีออกหุน้กู ้ : วนัท่ี  11 กนัยำยน 2563 
มูลค่ำหุน้กู ้ : 100 ลำ้นบำท (100,000 หน่วย มูลค่ำหน่วยละ 1,000 บำท) 
อำยแุละวนัครบก ำหนดไถ่ถอน : 3 ปี  ครบก ำหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 11 กนัยำยน 2566 
อตัรำดอกเบ้ีย : อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 3.10 ต่อปี 
ก ำหนดช ำระดอกเบ้ีย : ทุกวนัท่ี 11 มีนำคม และวนัท่ี 11 กนัยำยน ของทุกปี 
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ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุ้นกูบ้นัทึกเป็นค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตดับญัชีและทยอยตดัจ ำหน่ำยเป็น

ดอกเบ้ียจ่ำยโดยวธีิอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตำมอำยขุองหุ้นกู ้
ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชีไดแ้สดงหกัจำกมูลค่ำหุน้กูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 
21. ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน 

   ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน มีรำยละเอียดดงัน้ี 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์ ณ วนัตน้ปี 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 2,576,923.51   2,536,296.09   2,120,278.04  2,059,502.80 
ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์ ณ วนัส้ินปี 28,570,168.99  26,101,885.48  25,555,310.43  23,435,032.39 

 
   ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

                      บำท 
 งบกำรเงินรวม    งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั         

ตน้ทุนบริกำร 2,155,960.12  2,051,340.00  1,742,974.02  1,715,356.73 
ดอกเบ้ียจำกภำระผกูพนั 420,963.39  484,956.09  377,304.02  344,146.07 
  รวม 2,576,923.51  2,536,296.09  2,120,278.04  2,059,502.80 

 
  ค่ำใช้จ่ำยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั        
  คณิตศำสตร์ประกนัภยั - สุทธิภำษีเงินได ้       -  5,979,989.66        -  5,507,502.62 
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    ขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 ร้อยละ 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
อตัรำคิดลด 1.61 - 1.69  1.61 - 1.69  1.61  1.61 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 6.00  6.00  6.00  6.00 
อตัรำกำรหมุนเวียนพนกังำน 5.73 - 34.38  5.73 - 34.38  5.73 - 34.38  5.73 - 34.38 

 
กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหว 

ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสิน
ผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี  
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
อตัรำคิดลด        

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.50 (1,054,354.85)  (1,079,076.28)  (923,760.17)   (955,299.62) 
ลดลงร้อยละ 0.50 1,114,175.49  1,146,514.01  975,186.57   1,014,304.56  

อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน        
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 2,699,523.51  2,222,867.16  2,375,633.51  1,945,349.26 
ลดลงร้อยละ 1 (2,440,718.81)  (2,014,939.89)  (2,152,016.90)  (1,767,472.56) 

อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน        
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 (3,488,428.01)  (2,857,644.94)  (3,054,105.12)  (2,485,570.84) 
ลดลงร้อยละ 20 4,146,672.58  3,367,532.40  3,605,614.02  2,905,004.78 

 
22. รายได้อ่ืน 

  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ดอกเบ้ียรับ 138,247.37  383,314.17   138,247.37    383,242.39  
ค่ำปรับเลิกสญัญำ 3,999,413.36  7,550,996.31   3,999,413.36    7,550,996.31  
ค่ำบริกำรของศูนยบ์ริกำร 4,538,766.40  5,338,032.67  4,538,766.40   5,338,032.67  
ค่ำนำยหนำ้รับ 8,806,073.64  10,590,936.57  -  - 
รำงวลัส่งเสริมกำรขำย 14,351,863.40  16,920,360.00  13,192,140.00  16,920,360.00 
อ่ืนๆ 43,263,619.50  40,297,249.11  29,741,323.27  29,532,964.90 
 รวม 75,097,983.67  81,080,888.83  51,609,890.40  59,725,596.27 
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23. ค่าใช้จ่ายแบ่งตามลกัษณะ 
  รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้คงเหลือ 12,296,432.47  (89,223,971.92)  (6,472,352.09)  (60,063,696.80) 
ตน้ทุนรถยนตท่ี์ขำยจำกสินทรัพย ์
ท่ีมีไวใ้หเ้ช่ำ 

 
 387,978,316.18   459,066,903.82  387,978,316.18  459,066,903.82 

ค่ำซ้ือรถยนตมื์อสอง  202,860,072.85   96,913,331.86  -  - 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน  78,204,691.88   88,808,745.64  54,523,252.58  64,537,645.76 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 892,527,129.88  891,343,670.55  876,331,715.12  875,291,217.01 
อ่ืนๆ 220,321,322.59  228,422,635.36  220,321,322.59  228,422,635.36 

 
24.  ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงินได้ 

 24.1 ส่วนประกอบหลกัของค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 
ประกอบดว้ย 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน :        
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 3,932,757.00  1,019,035.00  -  - 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
กำรเปล่ียนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำวท่ีรับรู้ 
 เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรำยกำร 24,700,601.97 

 
(39,320,419.30)  25,125,952.74  (38,840,236.80) 

รวม 28,633,358.97  (38,301,384.30)  25,125,952.74  (38,840,236.80) 

ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :        
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        
ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวดัมูลค่ำตรำสำรอนุพนัธ์ 200,819.45  (222,722.64)  200,819.45  (222,722.64) 
ผลขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุน -  (6,376.10)  -  (6,347.24) 
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั 
 คณิตศำสตร์ประกนัภยั - 

 
(1,494,997.40)  -  (1,376,875.64) 

รวม 200,819.45  (1,724,096.14)  200,819.45  (1,605,945.52) 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 
24.2 กำรกระทบยอดระหว่ำงจ ำนวนค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ และผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ีใช้

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ก ำไรทำงบญัชีส ำหรับปี 254,746,695.15  182,945,171.31  237,022,040.74  178,712,161.78 
อตัรำภำษีท่ีใช ้(ร้อยละ)  20   20   20   20 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดค้  ำนวณตำมอตัรำภำษีท่ีใชร้ำยกำร
 กระทบยอด 50,949,339.03  36,589,034.26  47,404,408.15  35,742,432.36 
ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถน ำมำ
 หกัในกำรค ำนวณก ำไรทำงภำษี 

       

-  ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่อนุญำตใหถื้อเป็นรำยจ่ำยใน        
 กำรค ำนวณก ำไรทำงภำษี 1,197,474.59  575,453.09  962,883.83  560,099.68 

ผลกระทบทำงภำษีของรำยไดห้รือก ำไรท่ีตอ้งน ำมำ
 ค ำนวณก ำไรทำงภำษี 

       

- ค่ำใชจ่้ำยท่ีหกัเป็นรำยจ่ำยไดเ้พิม่ในทำงภำษี (23,360,047.99)  (75,419,898.25)  (23,087,932.58)  (75,096,795.44) 
อ่ืนๆ (153,406.66)  (45,973.40)  (153,406.66)  (45,973.40) 

รวมรำยกำรกระทบยอด (22,315,980.06)  (74,890,418.56)  (22,278,455.41)  (74,582,669.16) 
รวมค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 28,633,358.97  (38,301,384.30)   25,125,952.74  (38,840,236.80) 

 
24.3 กำรกระทบยอดระหว่ำงอัตรำภำษีท่ีแท้จริงถัวเฉล่ียและอตัรำภำษีท่ีใช้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
    งบกำรเงินรวม 
 2564  2563 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(ร้อยละ) 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(ร้อยละ) 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี 254,746,695.15    182,945,171.31   
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 50,949,339.03  20.00  36,589,034.26  20.00 
รำยกำรกระทบยอด (22,315,980.06)  (8.76)  (74,890,418.56)  (40.94) 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 28,633,358.97  11.24  (38,301,384.30)  (20.94) 

 
    งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(ร้อยละ) 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(ร้อยละ) 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี 237,022,040.74    178,712,161.78   
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 47,404,408.15  20.00  35,742,432.36  20.00 
รำยกำรกระทบยอด (22,278,455.41)  (9.40)  (74,582,669.16)  (41.73) 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 25,125,952.74  10.60  (38,840,236.80)  (21.73) 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

25. ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 
  ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผู ้ถือหุ้นสำมัญของบริษัท       

(ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักท่ีออกและช ำระแล้วใน
ระหวำ่งปี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญั  (บำท) 226,113,336.18  221,246,555.61  211,896,088.00  217,552,398.58 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียท่ีถ่วงน ้ำหนกั (หุ้น) 250,000,000  250,000,000  250,000,000  250,000,000 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำทต่อหุ้น) 0.90  0.88  0.85  0.87 

 

26. ส ารองตามกฎหมาย 
 บริษทั 
   ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดัซ่ึงก ำหนดให้บริษทัจดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยดว้ยจ ำนวน

เงินไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีจนกว่ำส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนเท่ำกับร้อยละ 10 ของทุน 
จดทะเบียน ส ำรองดงักล่ำวจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 บริษทัยอ่ย 
    ตำมบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ซ่ึงก ำหนดให้บริษทัจดัสรรส ำรองตำม

กฎหมำยดว้ยจ ำนวนเงินไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิทุกครำวท่ีมีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผลจนกว่ำ
ส ำรองน้ีจะมียอดเท่ำกบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองดงักล่ำวจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
27. การจัดสรรก าไรสะสม 
  ปี 2564 

  ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2564 ผูถื้อหุ้นได้มีมติอนุมติั  
ให้จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.44 บำท คิดเป็น 
จ ำนวนเงิน 110 ล้ำนบำท 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 เม่ือวนัท่ี  13 สิงหำคม 2564 
คณะกรรมกำรได้มีมติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนำยน 2564 จ ำนวนเงิน 42.50 ล้ำนบำท (คิดเป็นอตัรำหุ้นละ 0.17 บำท จ ำนวน 250,000,000 หุ้น)  
ไดจ่้ำยใหผู้ถื้อหุน้ในวนัท่ี 10 กนัยำยน 2564 

   รวมบริษทัจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2564 เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 97.50 ลำ้นบำท 



- 57 - 

 

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

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

  ปี 2563 
ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2563 ผูถื้อหุ้นได้มีมติให้

จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 ให้แก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำหุ้นละ 0.70 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 
175 ลำ้นบำท โดยเงินปันผลจ ำนวนเงิน 90 ลำ้นบำท (คิดเป็นอตัรำหุ้นละ 0.36 บำท จ ำนวน 250,000,000 หุ้น) 
ไดจ่้ำยแล้วในวนัท่ี 10 กนัยำยน 2562 และเงินปันผลท่ีเหลือจ ำนวนเงิน 85 ลำ้นบำท (คิดเป็นอตัรำหุ้นละ 
0.34 บำท จ ำนวน 250,000,000 หุน้) ไดจ่้ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2563 

   และตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี  3/2563 เม่ือวนัท่ี  10 สิงหำคม 2563 
คณะกรรมกำรไดมี้มติให้จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
2563 จ ำนวนเงิน 55 ล้ำนบำท (คิดเป็นอตัรำหุ้นละ 0.22 บำท จ ำนวน 250,000,000 หุ้น) ไดจ่้ำยให้ผูถื้อหุ้นใน
วนัท่ี 9 กนัยำยน 2563 

   รวมบริษทัจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2563 เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 140 ลำ้นบำท 
 

28. เงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพพนักงาน 
  บริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพพนกังำนส ำหรับพนกังำนประจ ำทั้งหมดของ

บริษทัตำมควำมในพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยเขำ้ร่วมในกองทุนจดทะเบียน
ประเภทหลำยนำยจำ้ง ช่ือกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ทิสโก้ ร่วมทุน 2 ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว 

  พนกังำนและบริษทัจ่ำยเงินสะสมและเงินสมทบเขำ้เงินกองทุนตำมโครงกำรน้ีในอตัรำร้อยละของ
เงินเดือนของพนกังำนแต่ละคนโดยคิดตำมระยะเวลำกำรท ำงำน พนกังำนจะไดรั้บส่วนท่ีบริษทัสมทบตำม
ระเบียบและขอ้บงัคบัของกองทุนและตำมระยะเวลำกำรท ำงำนกบับริษทั  

   บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564
และ 2563 เป็นจ ำนวนเงิน 1.57 ลำ้นบำท และ 1.70 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะกิจกำรจ ำนวนเงิน 1.45 
ลำ้นบำท และ 1.53 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั)  

 
29. การเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นทีเ่กดิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
    กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 

2563 มีดงัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ   กระแสเงินสด  รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ  
 ณ 1 ม.ค. 64  เพ่ิม (ลด)  เพ่ิมข้ึน  ณ 31 ธ.ค. 64 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 120,000,000.00   (120,000,000.00)  -  - 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 1,081,061,362.52   (243,739,391.35)   109,515.90   837,431,487.07 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 353,530,096.29   (141,905,387.69)   651,055,929.14   862,680,637.74 
หุ้นกู ้ 1,398,578,174.55  -   735,839.17   1,399,314,013.72 
 รวม 2,953,169,633.36  (505,644,779.04)   651,901,284.21   3,099,426,138.53 
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วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ   กระแสเงินสด  รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ  
 ณ 1 ม.ค. 63  เพ่ิม (ลด)  เพ่ิมข้ึน  ณ 31 ธ.ค. 63 

เงินเบิกเกินบญัชีจำกสถำบนักำรเงิน 1,880,056.54  (1,880,056.54)  -   - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 40,000,000.00  80,000,000.00  -  120,000,000.00 
ตัว๋แลกเงิน 199,669,730.18  (200,741,005.25)  1,071,275.07  - 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 1,020,874,590.17  59,073,159.15  1,113,613.20  1,081,061,362.52 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 145,804,270.81  (81,477,672.08)  289,203,497.56  353,530,096.29 
หุ้นกู ้ 1,847,885,911.29  (450,000,000.00)  692,263.26  1,398,578,174.55 
 รวม 3,256,114,558.99  (595,025,574.72)  292,080,649.09  2,953,169,633.36 

 
 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ   กระแสเงินสด  รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ  
 ณ 1 ม.ค. 64  เพ่ิม (ลด)  เพ่ิมข้ึน  ณ 31 ธ.ค. 64 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 120,000,000.00   (120,000,000.00)  -     -    
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 1,081,061,362.52  (243,739,391.35)  109,515.90  837,431,487.07  
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 282,584,003.88   (131,562,675.82)   647,481,754.46   798,503,082.52  
หุ้นกู ้ 1,398,578,174.55  -      735,839.17   1,399,314,013.72  
 รวม 2,882,223,540.95  (495,302,067.17)  648,327,109.53  3,035,248,583.31  

 
 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ   กระแสเงินสด  รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ  
 ณ 1 ม.ค. 63  เพ่ิม (ลด)  เพ่ิมข้ึน  ณ 31 ธ.ค. 63 

เงินเบิกเกินบญัชีจำกสถำบนักำรเงิน 1,880,056.54  (1,880,056.54)  -     -    
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 40,000,000.00  80,000,000.00  -     120,000,000.00 
ตัว๋แลกเงิน 199,669,730.18  (200,741,005.25)  1,071,275.07  -    
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 1,020,874,590.17  59,073,159.15  1,113,613.20  1,081,061,362.52 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 64,312,739.36  (71,519,267.16)  289,790,531.68  282,584,003.88 
หุ้นกู ้ 1,847,885,911.29  (450,000,000.00)  692,263.26  1,398,578,174.55 
 รวม 3,174,623,027.54  (585,067,169.80)  292,667,683.21  2,882,223,540.95 
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30. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกิดขึน้ 

 30.1 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญำบริกำร  
  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัมีสัญญำบริกำรจ ำนวน 2 สัญญำ ระยะเวลำ 1-2 ปี มีอตัรำ

ค่ำบริกำรจ ำนวนเงิน 0.76 ลำ้นบำทต่อปี 
 

 30.2 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษัทมีภำระผูกพันเก่ียวกับสัญญำติดตั้ งและพฒันำโปรแกรม

ระบบงำน โดยมีภำระผูกพันคงเหลือท่ีจะต้องจ่ำยตำมสัญญำ จ ำนวนเงิน 1.26 ล้ำนบำท (รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 

 
 30.3 ภำระค ้ำประกนั 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัมีหนงัสือค ้ำประกนักำรท ำสัญญำเช่ำ และซองประกวดรำคำ
เป็นจ ำนวนเงิน 119.69 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  

 
 30.4 ภำระผกูพนัสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap Transaction Agreement) 

   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 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 

 
31. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
  ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอสอดคล้องกับรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษัทท่ีผูมี้อ  ำนำจ

ตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนขอ้มูลอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตดัสินใจในกำร
จดัสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนงำน 2 ส่วนงำนหลกั คือ (1) ธุรกิจให้เช่ำรถยนต์และ (2) ธุรกิจจ ำหน่ำย
รถยนตมื์อสอง ซ่ึงด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนภูมิศำสตร์หลกัในประเทศไทย 
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  ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564

และ 2563 มีดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 
 ธุรกิจให้เช่ำรถยนต ์  ธุรกิจจ ำหน่ำยรถยนตมื์อสอง  รวม 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563 
รำยได ้            
 รำยไดจ้ำกค่ำเช่ำรถยนต ์  1,311,351    1,297,121   -  -   1,311,351    1,297,121  
 รำยไดจ้ำกกำรขำยรถยนต ์  607,208    674,607    212,023   140,593    819,231    815,200  
  รวม  1,918,559    1,971,728    212,023    140,593    2,130,582    2,112,321  
ตน้ทุน            
 ตน้ทุนกำรให้เช่ำรถยนต ์  1,135,829    1,145,476   -  -   1,135,829    1,145,476  
 ตน้ทุนกำรขำยรถยนต ์  387,978    459,067    191,094    131,684    579,072    590,751  
  รวม  1,523,807    1,604,543    191,094    131,684    1,714,901    1,736,227  
ก ำไรขั้นตน้  394,752    367,185    20,929    8,909    415,681    376,094  
รวมสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม            
สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือให้เช่ำ   4,289,182    4,263,391   -  -   4,289,182    4,263,391  
สินทรัพยถ์ำวรอ่ืน   2,936    3,915   168,042   169,774    170,978    173,689  
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 12,005   15,159   62,519   72,412    74,524    87,571  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  13,564   11,277   1,526   1,207    15,090    12,484  
สินทรัพยอ่ื์น 1,115,972  869,262   37,638    9,620    1,153,610   878,882 
รวม 5,433,659  5,163,004   269,725   253,013    5,703,384   5,416,017 

 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

  ในปี 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่มีลูกคำ้รำยใดท่ีเป็นลูกคำ้รำยใหญ่ (หมำยถึงมีรำยไดไ้ม่
เท่ำกบัหรือมำกกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกิจกำร) 

 
32. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 32.1 กำรบริหำรควำมเส่ียง 
บริษทัและบริษทัยอ่ยบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีอำจเกิดข้ึนในสินทรัพยท์ำงกำรเงินและ

หน้ีสินทำงกำรเงินตำมปกติธุรกิจ โดยใชร้ะบบกำรจดักำรและกำรควบคุมภำยในองค์กรโดยทัว่ไป 
ฝ่ำยบริหำรได้มีกำรควบคุมกระบวนกำรกำรจัดกำรควำมเส่ียงของบริษัทและบริษัทย่อยอย่ำง
ต่อเน่ืองเพื่อใหม้ัน่ใจวำ่มีควำมสมดุลระหวำ่งควำมเส่ียงและกำรควบคุมควำมเส่ียง 
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 32.2  ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต 
  บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมเส่ียงด้ำนเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน  

เงินฝำกกบัธนำคำร และเคร่ืองมือทำงกำรเงินอ่ืนๆ ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้
มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดังนั้น บริษทัและบริษทัย่อยไม่คำดว่ำจะ
ไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีดงักล่ำว 

 
 32.3  ควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ีย 
  บริษัทและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินสดและ 

เงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ ำประกัน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้ น 
จำกสถำบันกำรเงิน เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ และภำระผูกพนั
ผลประโยชน์พนักงำน อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำ
ดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของบริษทัจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญั (ซ่ึงบำงส่วน
อยู่ภำยใตต้รำสำรอนุพนัธ์ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 18) สำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ียได้
ดงัน้ี 
 บำท   

 งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564   

 อตัรำดอกเบ้ีย  อตัรำดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม  อตัรำดอกเบ้ีย 
 ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัรำดอกเบ้ีย    ท่ีแทจ้ริง 
 ตำมอตัรำตลำด        (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน          
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 30,036,829.77  21,076.96  1,255,447.36  31,313,354.09  0.05 - 0.80 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  215,681,358.81  215,681,358.81  - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน -  -  227,074,014.54  227,074,014.54  - 
ลูกหน้ีกรมสรรพำกร -  -  692,314.76  692,314.76  - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั -  50,000,000.00  -  50,000,000.00  0.15 - 0.35 
หน้ีสินทำงกำรเงิน          
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  80,451,159.71  80,451,159.71  - 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 66,648,936.16  770,673,035.01  -  837,321,971.17  MLR, Fixed 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ -  862,680,637.74  -  862,680,637.74  2.66 - 4.79 
หุ้นกู ้ -  1,399,314,013.72  -  1,399,314,013.72  2.46 - 3.10 
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 บำท   

 งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563   

 อตัรำดอกเบ้ีย  อตัรำดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม  อตัรำดอกเบ้ีย 
 ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัรำดอกเบ้ีย    ท่ีแทจ้ริง 
 ตำมอตัรำตลำด        (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน          
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 37,809,452.04  -  1,381,440.37  39,190,892.41  0.10 - 0.375 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  201,177,841.79  201,177,841.79  - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน -  -  13,391.50  13,391.50  - 
ลูกหน้ีกรมสรรพำกร -  -  13,909,328.24  13,909,328.24  - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั -  50,021,040.52  -  50,021,040.52  0.25 - 0.95 
หน้ีสินทำงกำรเงิน          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 
 จำกสถำบนักำรเงิน 

 
- 

  
120,000,000.00 

  
- 

  
120,000,000.00 

  
MMR 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  75,099,125.46  75,099,125.46  - 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน -  1,079,947,749.32  -  1,079,947,749.32  Fixed 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ -  353,530,096.29  -  353,530,096.29  2.66 - 4.79 
หุ้นกู ้ -  1,398,578,174.55  -  1,398,578,174.55  2.46 - 3.10 

 
 บำท   

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564   

 อตัรำดอกเบ้ีย  อตัรำดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม  อตัรำดอกเบ้ีย 
 ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัรำดอกเบ้ีย    ท่ีแทจ้ริง 
 ตำมอตัรำตลำด        (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน          
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 30,036,829.77  21,076.96  949,054.58  31,006,961.31  0.05 - 0.80 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  198,568,567.27  198,568,567.27  - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน -  -  227,074,014.54  227,074,014.54  - 
ลูกหน้ีกรมสรรพำกร -  -  692,314.76  692,314.76  - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั -  50,000,000.00  -  50,000,000.00  0.15 - 0.35 
หน้ีสินทำงกำรเงิน          
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  131,843,807.06  131,843,807.06  - 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 66,648,936.16  770,673,035.01  -  837,321,971.17  MLR, Fixed 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ -  798,503,082.52  -  798,503,082.52  2.66 - 4.25 
หุ้นกู ้ -  1,399,314,013.72  -  1,399,314,013.72  2.46 - 3.10 

 



- 63 - 

 

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

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

 บำท   

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563   

 อตัรำดอกเบ้ีย  อตัรำดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม  อตัรำดอกเบ้ีย 
 ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัรำดอกเบ้ีย    ท่ีแทจ้ริง 
 ตำมอตัรำตลำด        (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน          
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 37,645,234.45  -  1,212,313.45  38,857,547.90  0.10 - 0.375 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  192,000,608.26  192,000,608.26  - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน -  -  13,391.50  13,391.50  - 
ลูกหน้ีกรมสรรพำกร -  -  13,909,328.24  13,909,328.24  - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั -  50,021,040.52  -  50,021,040.52  0.25 - 0.95 
หน้ีสินทำงกำรเงิน          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 
 จำกสถำบนักำรเงิน 

 
- 

  
120,000,000.00 

  
- 

  
120,000,000.00 

  
MMR 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  133,070,659.40  133,070,659.40  - 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน -  1,079,947,749.32  -  1,079,947,749.32  Fixed 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ -  282,584,003.88  -  282,584,003.88  2.66 - 4.25 
หุ้นกู ้ -  1,398,578,174.55  -  1,398,578,174.55  2.46 - 3.10 

 
สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทัมีสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียท่ีก ำหนดให้
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรป้องกนัควำมเส่ียงซ่ึงมีจ ำนวนเงินตำมสัญญำ 172.02 ลำ้นบำท โดยบริษทั
ไดรั้บดอกเบ้ียในอตัรำผนัแปรท่ีอำ้งอิงอตัรำ THBFIX บวกส่วนเพิ่มตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 
18 และจ่ำยดอกเบ้ียในอตัรำคงท่ี 

 รำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงน้ีถือวำ่มีควำมสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจกบัเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนั
ควำมเส่ียง เน่ืองจำกสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียมีเง่ือนไขท่ีตรงกนักบัเง่ือนไขของเงินกูย้ืมท่ีมี
อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั (ไดแ้ก่ จ  ำนวนเงินตน้ วนัครบก ำหนด วนัท่ีจ่ำยช ำระ และวนัท่ีมีกำรปรับอตัรำ
ดอกเบ้ีย) โดยในกำรทดสอบควำมมีประสิทธิผลในกำรป้องกนัควำมเส่ียง บริษทัไดเ้ปรียบเทียบกำร
เปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัควำมเส่ียงกบักำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำ
ยติุธรรมของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงส ำหรับควำมเส่ียงท่ีมีกำรป้องกนั  

แหล่งท่ีมำหลกัของควำมไม่มีประสิทธิผลของกำรป้องกนัควำมเส่ียงในควำมสัมพนัธ์ป้องกนั
ควำมเส่ียงเหล่ำน้ีคือผลกระทบของคู่สัญญำและควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของบริษัทท่ีมีต่อมูลค่ำ
ยุติธรรมของสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียซ่ึงไม่ได้สะท้อนอยู่ในมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำร
ป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ีย โดยไม่มีแหล่งท่ีมำของควำมไม่มี
ประสิทธิผลอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนจำกควำมสัมพนัธ์กำรป้องกนัควำมเส่ียงเหล่ำน้ี 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 จ  ำนวนเงินของสัญญำและมูลค่ำยุติธรรมของอนุพนัธ์

ทำงกำรเงินท่ีถูกก ำหนดในควำมสัมพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเขำ้เง่ือนไขในงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีดงัต่อไปน้ี 

    เคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียง  มูลค่ำตำมบญัชีของ    อตัรำดอกเบ้ียรับ  อตัรำดอกเบ้ีย 

  ประเภทกำรป้องกนั    มูลค่ำตำมสญัญำ  เคร่ืองมือป้องกนั    ตำมสญัญำ  จ่ำยตำมสญัญำ 

  ควำมเส่ียง  สญัญำอนุพนัธ์   (บำท)  ควำมเส่ียงหน้ีสิน (บำท)  วนัครบก ำหนด   (ร้อยละ)   (ร้อยละ) 

2564  กระแสเงินสด  สญัญำแลกเปล่ียน

อตัรำดอกเบ้ีย 

 172,021,276.60    127,340,425.62  มีนำคม 2567 

กนัยำยน 2567 

 THBFIX 6M+1.65  FIXED 2.45 

2563  กระแสเงินสด  สญัญำแลกเปล่ียน

อตัรำดอกเบ้ีย 

 172,021,276.60    161,808,510.66  มีนำคม 2567 

กนัยำยน 2567 

 THBFIX 6M+1.65  FIXED 2.45 

 
จ ำนวนรวมของก ำไร (ขำดทุน) จำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
มีดงัน้ี 

 

 

ประเภทกำรป้องกนัควำมเส่ียง 

 กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำม

เส่ียงซ่ึงใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรรับรู้ควำมไม่มีประสิทธิผล 

ในกำรป้องกนัควำมเส่ียง (บำท) 

 

กำรแสดงรำยกำรในงบแสดง

ฐำนะกำรเงิน 

2564  กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด  (109,515.90)  หน้ีสินทำงกำรเงิน 

2563  กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด  (1,113,613.20)  หน้ีสินทำงกำรเงิน 

 
32.4 มูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เน่ืองจำกสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยจดัอยู่ใน
ประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัรำดอกเบ้ียใกล้เคียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัและบริษทัย่อยจึง
ประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงใน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ยกเวน้หุน้กูซ่ึ้งไดส้รุปขอ้เปรียบเทียบมูลค่ำตำมบญัชีและมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 
  บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 มูลค่ำตำมบญัชี  มูลค่ำยุติธรรม 
 มูลค่ำยุติธรรม  รำคำทุน  รวม   
 ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน  ตดัจ ำหน่ำย     
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  31,313,354.09  31,313,354.09  31,313,354.09 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  215,681,358.81  215,681,358.81  215,681,358.81 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 227,074,014.54  -  227,074,014.54  227,074,014.54 
ลูกหน้ีกรมสรรพำกร -  692,314.76  692,314.76  692,314.76 
เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั -  50,000,000.00  50,000,000.00  50,000,000.00 
 227,074,014.54  297,687,027.66  524,761,042.20  524,761,042.20 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

  บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 มูลค่ำตำมบญัชี  มูลค่ำยุติธรรม 
 มูลค่ำยุติธรรม  รำคำทุน  รวม   
 - สญัญำอนุพนัธ์  ตดัจ ำหน่ำย     
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  80,451,159.71  80,451,159.71  80,451,159.71 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อใหเ้ช่ำ -  67,558,313.26  67,558,313.26  67,558,313.26 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน -  837,431,487.07  837,431,487.07  837,431,487.07 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ -  862,680,637.74  862,680,637.74  862,680,637.74 
หุน้กู ้ -  1,399,314,013.72  1,399,314,013.72  1,414,085,051.00 
หน้ีสินสญัญำอนุพนัธ์ 109,515.90  -  109,515.90  109,515.90 
เงินประกนัค่ำเช่ำรถยนตจ์ำกลูกคำ้ -  157,858,345.19  157,858,345.19  157,858,345.19 
 109,515.90  3,405,293,956.69  3,405,403,472.59  3,420,174,509.87 

 

  บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 มูลค่ำตำมบญัชี  มูลค่ำยุติธรรม 
 มูลค่ำยุติธรรม  รำคำทุน  รวม   
 ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน  ตดัจ ำหน่ำย     
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  39,190,892.41  39,190,892.41  39,190,892.41 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  201,177,841.79  201,177,841.79  201,177,841.79 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 13,391.50  -  13,391.50  13,391.50 
ลูกหน้ีกรมสรรพำกร -  13,909,328.24  13,909,328.24  13,909,328.24 
เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั -  50,021,040.52  50,021,040.52  50,021,040.52 
 13,391.50  304,299,102.96  304,312,494.46  304,312,494.46 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

  บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 มูลค่ำตำมบญัชี  มูลค่ำยุติธรรม 
 มูลค่ำยุติธรรม  รำคำทุน  รวม   
 - สญัญำอนุพนัธ์  ตดัจ ำหน่ำย     
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น 

จำกสถำบนักำรเงิน - 
  

120,000,000.00 
  

120,000,000.00 
  

120,000,000.00 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  75,099,125.46  75,099,125.46  75,099,125.46 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อใหเ้ช่ำ -  119,142,579.76  119,142,579.76  119,142,579.76 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน -  1,081,061,362.52  1,081,061,362.52  1,081,061,362.52 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ -  353,530,096.29  353,530,096.29  353,530,096.29 
หุน้กู ้ -  1,398,578,174.55  1,398,578,174.55  1,410,981,389.00 
หน้ีสินสญัญำอนุพนัธ์ 1,113,613.20  -  1,113,613.20  1,113,613.20 
เงินประกนัค่ำเช่ำรถยนตจ์ำกลูกคำ้ -  106,174,709.62  106,174,709.62  106,174,709.62 
 1,113,613.20  3,253,586,048.20  3,254,699,661.40  3,267,102,875.85 

 

  บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 มูลค่ำตำมบญัชี  มูลค่ำยุติธรรม 
 มูลค่ำยุติธรรม  รำคำทุน  รวม   
 ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน  ตดัจ ำหน่ำย     
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  31,006,961.31  31,006,961.31  31,006,961.31 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  198,568,567.27  198,568,567.27  198,568,567.27 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 227,074,014.54  -  227,074,014.54  227,074,014.54 
ลูกหน้ีกรมสรรพำกร -  692,314.76  692,314.76  692,314.76 
เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั -  50,000,000.00  50,000,000.00  50,000,000.00 
 227,074,014.54  280,267,843.34  507,341,857.88  507,341,857.88 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

  บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 มูลค่ำตำมบญัชี  มูลค่ำยุติธรรม 
 มูลค่ำยุติธรรม  รำคำทุน  รวม   
 - สญัญำอนุพนัธ์  ตดัจ ำหน่ำย     
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  131,843,807.06  131,843,807.06  131,843,807.06 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อใหเ้ช่ำ -  67,558,313.26  67,558,313.26  67,558,313.26 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน -  837,431,487.07  837,431,487.07  837,431,487.07 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ -  798,503,082.52  798,503,082.52  798,503,082.52 
หุน้กู ้ -  1,399,314,013.72  1,399,314,013.72  1,414,085,051.00 
หน้ีสินสญัญำอนุพนัธ์ 109,515.90  -  109,515.90  109,515.90 
เงินประกนัค่ำเช่ำรถยนตจ์ำกลูกคำ้ -  157,858,345.19  157,858,345.19  157,858,345.19 
 109,515.90  3,392,509,048.82  3,392,618,564.72  3,407,389,602.00 

 

  บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 มูลค่ำตำมบญัชี  มูลค่ำยติุธรรม 
 มูลค่ำยุติธรรม  รำคำทุน  รวม   
 ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน  ตดัจ ำหน่ำย     
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  38,857,547.90  38,857,547.90  38,857,547.90 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  192,000,608.26  192,000,608.26  192,000,608.26 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 13,391.50  -  13,391.50  13,391.50 
ลูกหน้ีกรมสรรพำกร -  13,909,328.24  13,909,328.24  13,909,328.24 
เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั -  50,021,040.52  50,021,040.52  50,021,040.52 
 13,391.50  294,788,524.92  294,801,916.42  294,801,916.42 
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บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

  บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 มูลค่ำตำมบญัชี  มูลค่ำยุติธรรม 
 มูลค่ำยุติธรรม  รำคำทุน  รวม   
 - สญัญำอนุพนัธ์  ตดัจ ำหน่ำย     
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น 

จำกสถำบนักำรเงิน 
 

- 
  

120,000,000.00 
  

120,000,000.00 
  

120,000,000.00 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  133,070,659.40  133,070,659.40  133,070,659.40 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อใหเ้ช่ำ -  119,142,579.76  119,142,579.76  119,142,579.76 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน -  1,081,061,362.52  1,081,061,362.52  1,081,061,362.52 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ -  282,584,003.88  282,584,003.88  282,584,003.88 
หุน้กู ้ -  1,398,578,174.55  1,398,578,174.55  1,410,981,389.00 
หน้ีสินสญัญำอนุพนัธ์ 1,113,613.20  -  1,113,613.20  1,113,613.20 
เงินประกนัค่ำเช่ำรถยนตจ์ำกลูกคำ้ -  106,174,709.62  106,174,709.62  106,174,709.62 
 1,113,613.20  3,240,611,489.73  3,241,725,102.93  3,254,128,317.38 

 
           สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีต้องวดัด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 

2563 มีรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563 
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน    
กองทุนเปิด 227,074,014.54  13,391.50 
รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 227,074,014.54  13,391.50 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

32.5  ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม  2564 และ 2563 บริษัทมีสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ

ยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  
     2564  
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม        
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

- กองทุนเปิด -  227,074,014.54  -  227,074,014.54 
หนีสิ้นที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม        
หน้ีสินทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 - หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ 

 
-  

 
109,515.90  

 
-  

 
109,515.90 

 
     2563  
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม        
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

- กองทุนเปิด -  13,391.50  -  13,391.50 
หนีสิ้นที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม        
หน้ีสินทำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 - หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ 

 
-  1,113,613.20  

 
-  1,113,613.20 

 
ในระหวำ่งปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ ำหรับกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบั 2 
  มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมิได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ค ำนวณโดยใชมู้ลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยท่ีประกำศโดยผูจ้ดักำรกองทุน 
  มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย โดยใช้อตัรำท่ีก ำหนดโดยธนำคำรของ

บริษทัและบริษทัยอ่ยดว้ยกำรพจิำรณำเง่ือนไขในตลำดท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

33. การบริหารจัดการทุน 
  วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดัทุนท่ีส ำคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ยคือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทำง

กำรเงินท่ีเหมำะสมและกำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง  
  ตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน

เท่ำกบั 1.53 : 1 (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 : 1.55 : 1) และบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.72 : 1 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 : 1.64 : 1) 
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บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 
34. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 

ตำมกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั เม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2565 คณะกรรมกำรมีมติอนุมติั
จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.43 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวม 
107.50 ล้ำนบำท ทั้ งน้ีบริษทัได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้วในเดือนมิถุนำยน 2564 ในอตัรำหุ้นละ 
0.17 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 42.50 ล้ำนบำท และเงินปันผลท่ีเหลือ ในอัตรำหุ้นละ 0.26 บำท เป็นจ ำนวนเงิน  
65 ล้ำนบำท จะจ่ำยให้แก่ผูถื้อหุ้นในเดือนพฤษภำคม 2565 ทั้ งน้ีต้องได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมสำมัญ
ประจ ำปีของผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 
35. การอนุมัติงบการเงิน 

  งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2565 


