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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
  บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น  
  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน)
และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และขา้พเจา้
ได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) (บริษทั)  
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
  ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์
แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสด
รวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด์ ลีส 
จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้
กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบ
ดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
  เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบ
วชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้
น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
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การรับรู้รายไดจ้ากค่าเช่ารถยนต ์
  รายไดจ้ากค่าเช่ารถยนตเ์ป็นรายการท่ีมีมูลค่าเป็นสาระส าคญัในงบการเงินและเป็นรายการท่ี
ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของบริษทั ซ่ึงรายไดจ้ากค่าเช่ารถยนต ์เกิดจากสัญญาเช่าจ านวนมาก และมีจ านวน
ค่าเช่าและระยะเวลาเช่าท่ีต่างกนัในแต่ละสัญญา โดยบริษทัจะรับรู้รายไดต้ามงวดค่าเช่าตลอดอายุของสัญญา
เช่านั้นๆ ดงันั้นขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายไดด้งักล่าวเก่ียวกบัความถูกตอ้งและครบถว้น
ของรายการรายไดท่ี้ถูกบนัทึกไวใ้นบญัชี 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากค่าเช่ารถยนต์ โดยการประเมินและทดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรของรายได้ ท าความเขา้ใจและเลือก
ตวัอย่างเพื่อทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีบริษทัออกแบบไว ้โดยทดสอบตั้งแต่ขั้นตอนการรับลูกค้า  
การคียส์ัญญาเช่าเขา้ระบบ สุ่มตรวจสอบสัญญาเช่าท่ีบริษทัท ากบัลูกคา้ทั้งลูกคา้ใหม่และลูกคา้ต่อเน่ือง และ
ประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ท่ีบริษทัใชใ้นการเรียกขอ้มูลรายงานการเรียกเก็บเงินค่างวด
นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างตรวจสอบเอกสารประกอบรายการค่าเช่ารถยนต์ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี
ตรวจสอบในช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี และตรวจสอบไปยงัการบนัทึกบญัชีรายไดจ้ากค่าเช่ารถยนต์ใน
สมุดรายวนั รวมทั้งวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลจ านวนของรถยนตท่ี์มีไวใ้ห้เช่าเฉล่ียทั้งปีและอตัราค่าเช่าเฉล่ียต่อ
คนักบับญัชีรายไดจ้ากค่าเช่ารถยนตเ์พื่อตรวจสอบความผดิปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการรายไดจ้ากค่าเช่ารถยนต ์
 
การประมาณการมูลค่าคงเหลือของรถยนตใ์หเ้ช่า 
  บริษัทมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือของรถยนต์ให้เช่าให้เป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจ  
และใกลเ้คียงกบัการจ าหน่ายท่ีเกิดข้ึนจริงในระหวา่งปี ซ่ึงรถยนตมี์จ านวนมากและหลากหลายประเภท และ
รถยนต์แต่ละประเภทมีมูลค่าคงเหลือแตกต่างกนั การประมาณการมูลค่าคงเหลือจ าเป็นตอ้งอาศยัดุลยพินิจ 
ของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมาก เน่ืองจากการประมาณการดงักล่าวตอ้งใชส้มมติฐานท่ีส าคญั ซ่ึงอา้งอิงกบัมูลค่า 
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการเลิกใช้ประโยชน์หรือขายหลงัสัญญาหมดอายุ รายการดงักล่าวมีผลต่อการบนัทึก 
ค่าเส่ือมราคาท่ีถือเป็นตน้ทุนหลกัในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ขา้พเจา้จึงให้ความส าคญัเป็นพิเศษเก่ียวกบัการ
ใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการดงักล่าว 
  ขา้พเจา้ไดท้  าความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการและเกณฑ์ท่ีฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาประมาณ
การมูลค่าคงเหลือของรถยนต์ให้เช่า ประเมินและทดสอบความเหมาะสมของเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา
ดงักล่าว รวมถึงวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลของมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการจ าหน่ายรถยนต์ให้เช่ากบัราคา
ตลาดในปัจจุบนัและจากประสบการณ์ท่ีจ าหน่ายจริงในระหวา่งปี 
 
ข้อมูลอ่ืน  
   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน
ประจ าปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะ
ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
  ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
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   ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและ
พิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่   
   เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล เพื่อให้ผูมี้หน้าท่ีในการ
ก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
                  ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุม
ภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด   
  ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่ม
บริษทัและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
  ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวม
ความเห็นของขา้พเจา้อยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด
และถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  

ในการตรวจสอบของข้าพเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ได้ใช้ดุลยพินิจและการ
สังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
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 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็น เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ
เก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ี
ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี 
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร   

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน
การด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวม และงบการเงิน
เฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง   

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 ได้รับหลักฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินของ
กิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้
รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
  ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึง ขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึง
ขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
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  ขา้พเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบติัตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญั
มากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ือง
ส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบั เร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่
ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผล
วา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว   
  ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นางสาวโสรยา  
ตินตะสุวรรณ์ 
 
 
 
 

(นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 8658 

 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 

 
 

 
 



                    

 

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 89,863,499.58        248,282,909.49     75,610,999.12       239,056,569.56     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทเผ่ือขาย 6 21,084,849.52        66,455.97              21,078,939.30       60,600.98              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 7 181,998,519.07       165,350,837.83     159,414,312.54     145,393,903.47     
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 4 -                    -                  15,000,000.00       33,000,000.00       
ค่าเบ้ียประกนัจ่ายล่วงหนา้ 55,008,409.03        49,545,025.76       55,008,409.03       49,545,025.76       
สินคา้คงเหลือ 8 165,406,878.80       230,114,720.43     81,964,702.40       125,183,553.42     
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 68,422,966.66        86,477,850.76       66,928,114.93       82,042,955.79       
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 581,785,122.66       779,837,800.24     475,005,477.32     674,282,608.98     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากประจ าธนาคารติดภาระค ้าประกนั 9 58,004,833.02        57,941,747.34       58,004,833.02       57,941,747.34       
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                    -                  48,812,300.00       48,812,300.00       
สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือให้เช่า 11 3,794,378,637.93    3,842,891,182.69  3,794,378,637.93  3,842,891,182.69  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 177,228,344.98       175,324,693.48     4,384,707.89         4,273,555.84         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 6,477,305.67          4,866,734.27         5,661,205.51         3,951,099.76         
สิทธิการเช่า 14 13,917,513.74        18,067,503.17       7,458,825.63         10,191,353.65       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 15 56,271,000.78        10,341,942.46       55,892,841.86       10,107,895.49       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 16 144,518,264.49       109,821,482.45     140,497,903.91     105,872,998.65     
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 4,250,795,900.61    4,219,255,285.86  4,115,091,255.75  4,084,042,133.42  

รวมสินทรัพย์ 4,832,581,023.27    4,999,093,086.10  4,590,096,733.07  4,758,324,742.40  

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

สินทรัพย์

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561
งบแสดงฐานะการเงิน

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



                    

 

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงิน 17 93,707,274.41        301,184,927.09     92,304,365.65       299,507,976.53     
ตัว๋แลกเงิน 18 39,880,774.64        498,650,330.94     39,880,774.64       498,650,330.94     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4 76,506,976.49        81,229,456.69       71,447,361.41       73,562,379.27       
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือให้เช่า 4 168,660,869.88       1,640,091.89         168,660,869.88     1,640,091.89         
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 384,178,042.52       359,339,788.05     384,178,042.52     359,339,788.05     
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 21 62,315,758.41        231,171,433.60     62,315,758.41       231,171,433.60     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 228,283.10             397,745.45            -                  -                  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10,183,158.49        8,114,602.20         8,029,396.25         7,198,599.08         
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 835,661,137.94       1,481,728,375.91  826,816,568.76     1,471,070,599.36  

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้ 19 1,148,375,029.70    549,213,289.40     1,148,375,029.70  549,213,289.40     
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20 702,843,389.04       781,055,669.75     702,843,389.04     781,055,669.75     
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ 21 51,632,288.37        114,907,124.84     51,632,288.37       114,907,124.84     
เงินประกนัค่าเช่ารถยนตจ์ากลูกคา้ 54,451,263.88        50,781,192.43       54,451,263.88       50,781,192.43       
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 12,255,423.31        7,493,251.31         10,364,561.31       6,323,004.31         
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,969,557,394.30    1,503,450,527.73  1,967,666,532.30  1,502,280,280.73  

รวมหน้ีสิน 2,805,218,532.24    2,985,178,903.64  2,794,483,101.06  2,973,350,880.09  

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

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



                    

 

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั  250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00  บาท 250,000,000.00       250,000,000.00     250,000,000.00     250,000,000.00     
ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั   250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00  บาท 250,000,000.00       250,000,000.00     250,000,000.00     250,000,000.00     

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 162,450,370.20       162,450,370.20     162,450,370.20     162,450,370.20     
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 30,000,000.00        30,000,000.00       30,000,000.00       30,000,000.00       
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,584,902,091.89    1,571,461,873.91  1,353,153,286.79  1,342,521,563.50  
ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 10,028.94               1,938.35                9,975.02                1,928.61                

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 2,027,362,491.03    2,013,914,182.46  1,795,613,632.01  1,784,973,862.31  
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 4,832,581,023.27    4,999,093,086.10  4,590,096,733.07  4,758,324,742.40  

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

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



                    

2561 2560 2561 2560
รายได้
รายไดจ้ากค่าเช่ารถยนต์ 1,199,371,064.10  1,146,921,986.22  1,199,371,064.10  1,146,921,986.22  
รายไดจ้ากการขายรถยนต์ 824,743,625.73     886,259,296.22     553,634,421.72     694,561,638.30     
รายไดอ่ื้น 4, 23 57,314,673.62       59,205,193.28       30,701,830.85       35,596,776.62       
รวมรายได้ 2,081,429,363.45  2,092,386,475.72  1,783,707,316.67  1,877,080,401.14  

ค่าใชจ่้าย
ตน้ทุนการให้เช่ารถยนต์ 4 995,091,698.75     939,843,520.02     995,091,698.75     939,843,520.02     
ตน้ทุนการขายรถยนต์ 591,334,316.22     588,110,230.69     349,674,391.73     422,822,748.84     
ค่าใชจ่้ายในการขาย 4 57,925,393.57       55,618,352.08       30,823,138.77       36,312,079.24       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 124,636,306.21     99,252,049.92       102,324,601.06     79,601,575.44       
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 4 22,063,797.35       20,417,261.62       19,818,958.51       18,214,083.18       
ตน้ทุนทางการเงิน 80,343,313.29       76,345,292.42       80,343,275.54       76,339,882.48       
รวมค่าใชจ่้าย 1,871,394,825.39  1,779,586,706.75  1,578,076,064.36  1,573,133,889.20  

ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 210,034,538.06     312,799,768.97     205,631,252.31     303,946,511.94     
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 25 (43,924,532.72) (27,642,464.76) (45,129,660.58) (29,322,380.97)
ก าไรส าหรับปี 253,959,070.78     340,442,233.73     250,760,912.89     333,268,892.91     
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไวใ้นงบก าไรหรือขาดทุน
ผล(ก าไร) ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 8,090.59 (14,421.00) 8,046.41 (3,060.19)

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (3,018,852.80) (1,230,268.80) (2,629,189.60) (861,241.60)

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี (3,010,762.21) (1,244,689.80) (2,621,143.19) (864,301.79)
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 250,948,308.57     339,197,543.93     248,139,769.70     332,404,591.12     

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 26

ก าไรส าหรับปี 1.02                       1.36                       1.00                       1.33                       

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

หมายเหตุ
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ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



                        

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ผลก าไร (ขาดทุน) รวมส่วนของผูถื้อหุ้น
ท่ีออกและ มลูคา่หุ้น จดัสรรแลว้ - ยงัไมไ่ด้ จากการวดัมลูคา่เงินลงทุน
ช าระแลว้ ส ารองตามกฎหมาย จดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 250,000,000.00     162,450,370.20  30,000,000.00     1,539,749,908.98  16,359.35                       1,982,216,638.53      
จ่ายเงินปันผล 28 -                   -                -                 (307,500,000.00) -                           (307,500,000.00)
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                   -                -                 339,211,964.93     (14,421.00) 339,197,543.93         
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 250,000,000.00     162,450,370.20  30,000,000.00     1,571,461,873.91  1,938.35                         2,013,914,182.46      
จ่ายเงินปันผล 28 -                   -                -                 (237,500,000.00) -                           (237,500,000.00)
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                   -                -                 250,940,217.98     8,090.59                         250,948,308.57         
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 250,000,000.00     162,450,370.20  30,000,000.00     1,584,902,091.89  10,028.94                       2,027,362,491.03      

งบการเงินรวม

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

หมายเหตุ

ก าไรสะสม

- 10 -
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



                    

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ผลก าไร (ขาดทุน) รวมส่วนของผูถื้อหุ้น
ท่ีออกและ มลูคา่หุ้น จดัสรรแลว้ - ยงัไมไ่ด้ จากการวดัมลูคา่เงินลงทุน
ช าระแลว้ ส ารองตามกฎหมาย จดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 250,000,000.00    162,450,370.20  30,000,000.00       1,317,613,912.19  4,988.80                         1,760,069,271.19     
จ่ายเงินปันผล 28    -                  -                -                  (307,500,000.00) -                           (307,500,000.00)
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                  -                -                  332,407,651.31     (3,060.19) 332,404,591.12        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 250,000,000.00    162,450,370.20  30,000,000.00       1,342,521,563.50  1,928.61                         1,784,973,862.31     
จ่ายเงินปันผล 28    -                  -                -                  (237,500,000.00) -                           (237,500,000.00)
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                  -                -                  248,131,723.29     8,046.41                         248,139,769.70        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 250,000,000.00    162,450,370.20  30,000,000.00       1,353,153,286.79  9,975.02                         1,795,613,632.01     

- 11 -
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

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

หมายเหตุ

ก าไรสะสม

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



                    

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 210,034,538.06    312,799,768.97     205,631,252.31     303,946,511.94     
รายการปรับปรุงกระทบก าไรก่อนค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้
  เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (1,425,031.86)       505,164.56            (1,425,031.86)       505,164.56 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 748,433,144.88    710,082,698.54     744,858,100.49     704,815,886.55     
ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ายตดัจ่าย -                  4,789,260.10         -                  4,535,304.51         
ค่าเผ่ือการไดรั้บคืนของภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 22,386,054.64      -                   22,386,054.64       -                   
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น 56,329.06 -                   56,329.06 -                   
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทเผ่ือขาย (918,276.35) (1,042,781.05) (918,276.35) (853,155.50)
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 988,606.00           973,460.31            755,070.00            738,304.31            
ดอกเบ้ียรับ (887,196.88) (1,501,696.67) (1,797,081.83) (724,585.74)
ตน้ทุนทางการเงิน 80,343,313.29 76,345,292.42 80,343,275.54 76,339,882.48 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินด าเนินงาน 1,059,011,480.84 1,102,951,167.18  1,049,889,692.00 1,089,303,313.11 

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (15,206,108.80) (3,738,202.68) (12,578,836.63) 8,211,184.82 
ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ (5,463,383.27)       (1,398,462.61)        (5,463,383.27)       (1,398,462.61)        
สินคา้คงเหลือ 366,795,266.60    353,271,248.29     345,306,275.99     416,992,281.10     
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 18,054,884.10      (14,845,287.31)      15,114,840.86 (10,838,278.84)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 375,530.00 (865,783.18) 403,530.00 (572,283.18)

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (9,704,124.66)       16,443,654.80       (7,079,336.29)       14,893,271.48       
เงินประกนัค่าเช่ารถยนตจ์ากลูกคา้ 3,670,071.45        4,847,502.56         3,670,071.45         4,847,502.56         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,068,556.29        727,104.08            830,797.17            548,402.23            

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 1,419,602,172.55 1,457,392,941.13  1,390,093,651.28  1,521,986,930.67  

 - 12 -
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส  จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

งบการเงินรวม

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



                    

2561 2560 2561 2560
เงินสดรับดอกเบ้ีย 190,377.15           178,812.93            153,552.51            152,115.69            
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือให้เช่า (827,166,848.32)   (1,270,155,968.14) (827,166,848.32)   (1,270,155,968.14) 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (58,879,664.09)     (57,100,380.65)      (57,414,489.90)     (55,853,563.36)      

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 533,746,037.29    130,315,405.27     505,665,865.57     196,129,514.86     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับดอกเบ้ีย 680,279.15           1,027,541.27         1,626,988.74         572,470.05            

เงินสดรับจากการให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                  -                   52,000,000.00 3,000,000.00         

เงินสดจ่ายจากการให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                  -                   (34,000,000.00) (36,000,000.00)
เงินสดรับจากการให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35,000,000.00      95,000,000.00       35,000,000.00 -                   
เงินสดจ่ายจากการให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (35,000,000.00) (95,000,000.00) (35,000,000.00) -                   
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทเผ่ือขาย 934,909,996.00    1,287,808,508.83  934,909,996.00     1,132,200,000.00  
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทเผ่ือขาย (954,999,999.95) (1,231,300,000.00) (954,999,999.95) (1,102,300,000.00)
เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (63,085.68) (62,588.53) (63,085.68) (62,588.53)

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 24,672.89 -                   24,672.89 -                   
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (5,340,929.70) (29,779,988.30) (1,495,381.62) (3,024,057.43)
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,900,040.61) (1,307,600.00) (1,895,040.61) (1,102,600.00)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (26,689,107.90) 26,385,873.27 (3,891,850.23) (6,716,775.91)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน (73,832,259.15) (70,781,736.94) (73,849,547.43) (70,776,327.00)
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (207,477,652.68) 57,328,598.34       (207,203,610.88) 56,935,178.30 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 110,000,000.00    140,000,000.00     110,000,000.00     140,000,000.00     
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (110,000,000.00) (70,000,000.00) (110,000,000.00) (70,000,000.00)
เงินสดรับจากการออกตัว๋แลกเงิน 458,838,110.43 1,074,862,988.65 458,838,110.43 1,074,862,988.65 
เงินสดจ่ายช าระตัว๋แลกเงินครบก าหนด (920,000,000.00) (1,080,000,000.00) (920,000,000.00) (1,080,000,000.00)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 600,000,000.00    550,000,000.00     600,000,000.00     550,000,000.00     
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 350,821,823.00    296,562,356.00     350,821,823.00     296,562,356.00     
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (404,195,849.24) (328,840,120.44) (404,195,849.24) (328,840,120.44)

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส  จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



                    

2561 2560 2561 2560
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ (232,130,511.66) (332,229,437.90) (232,130,511.66) (332,229,437.90)
เงินสดจ่ายเงินปันผล (237,500,000.00) (307,500,000.00) (237,500,000.00) (307,500,000.00)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (665,476,339.30) (70,597,352.29) (665,219,585.78) (70,985,362.39)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ (158,419,409.91) 86,103,926.25 (163,445,570.44) 118,427,376.56 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 248,282,909.49    162,178,983.24     239,056,569.56     120,629,193.00     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 89,863,499.58      248,282,909.49     75,610,999.12       239,056,569.56     

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
โอนสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือให้เช่าไปเป็นสินคา้คงเหลือ 299,983,964.19 360,674,584.61 299,983,964.19 360,674,584.61 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือให้เช่าเพ่ิมข้ึน 167,020,777.99 1,640,091.89 167,002,777.99 1,640,091.89 

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

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี


