บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการ
บริ ษทั กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)
ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สาคัญ และข้าพเจ้า
ได้ตรวจสอบงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษ ทั กรุ ง ไทยคาร์ เ ร้ นท์ แอนด์ ลี ส จากัด (มหาชน) (บริ ษ ทั )
ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการ
เปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู ถ้ ื อหุ ้ นและงบกระแสเงิ น สดส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วันเดี ย วกัน และหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้า พเจ้า เห็ นว่า งบการเงิ นข้า งต้นนี้ แสดงฐานะการเงิ นรวมของ บริ ษ ทั กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์
แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดาเนินงานรวมและกระแสเงินสด
รวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลี ส
จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดาเนิ นงานและกระแสเงิ นสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้า ได้
กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาหนดโดย
สภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ น และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบ
ด้านจรรยาบรรณอื่ นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่ มีนัยสาคัญที่ สุดตามดุ ลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้
นาเรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
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-2การรับรู ้รายได้จากค่าเช่ารถยนต์
รายได้จากค่าเช่ารถยนต์เป็ นรายการที่มีมูลค่าเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินและเป็ นรายการที่
ส่ งผลต่อผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ซึ่ งรายได้จากค่าเช่ารถยนต์ เกิดจากสัญญาเช่าจานวนมาก และมีจานวน
ค่าเช่ าและระยะเวลาเช่าที่ต่างกันในแต่ละสัญญา โดยบริ ษทั จะรับรู ้รายได้ตามงวดค่าเช่าตลอดอายุของสัญญา
เช่านั้นๆ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความสาคัญเป็ นพิเศษต่อการรับรู ้รายได้ดงั กล่าวเกี่ยวกับความถูกต้องและครบถ้วน
ของรายการรายได้ที่ถูกบันทึกไว้ในบัญชี
ข้า พเจ้า ได้ ต รวจสอบการรั บ รู ้ ร ายได้ จ ากค่ า เช่ า รถยนต์ โดยการประเมิ น และทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพของระบบการควบคุ มภายในของบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกับวงจรของรายได้ ทาความเข้าใจและเลือก
ตัวอย่างเพื่อทดสอบการปฏิ บตั ิ ตามการควบคุ มที่ บริ ษ ทั ออกแบบไว้ โดยทดสอบตั้งแต่ข้ นั ตอนการรั บลู กค้า
การคียส์ ัญญาเช่ าเข้าระบบ สุ่ มตรวจสอบสัญญาเช่ าที่บริ ษทั ทากับลู กค้าทั้งลู กค้าใหม่และลู กค้าต่อเนื่ อง และ
ประเมินความมีประสิ ทธิ ภาพของระบบคอมพิวเตอร์ ที่บริ ษทั ใช้ในการเรี ยกข้อมูลรายงานการเรี ยกเก็บเงินค่างวด
นอกจากนี้ ข้า พเจ้า ได้สุ่ มตัวอย่า งตรวจสอบเอกสารประกอบรายการค่ า เช่ า รถยนต์ที่ เกิ ดขึ้ นในระหว่า งปี
ตรวจสอบในช่ วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และตรวจสอบไปยังการบันทึก บัญชี รายได้จากค่าเช่ ารถยนต์ใน
สมุดรายวัน รวมทั้งวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลจานวนของรถยนต์ที่มีไว้ให้เช่าเฉลี่ยทั้งปี และอัตราค่าเช่าเฉลี่ยต่อ
คันกับบัญชีรายได้จากค่าเช่ารถยนต์เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการรายได้จากค่าเช่ารถยนต์
การประมาณการมูลค่าคงเหลือของรถยนต์ให้เช่า
บริ ษัท มี ก ารทบทวนมู ล ค่ า คงเหลื อ ของรถยนต์ ใ ห้ เ ช่ า ให้ เ ป็ นไปตามสภาพเศรษฐกิ จ
และใกล้เคียงกับการจาหน่ ายที่เกิดขึ้นจริ งในระหว่างปี ซึ่ งรถยนต์มีจานวนมากและหลากหลายประเภท และ
รถยนต์แต่ละประเภทมี มูลค่าคงเหลื อแตกต่างกัน การประมาณการมู ลค่าคงเหลื อจาเป็ นต้องอาศัยดุ ลยพินิจ
ของฝ่ ายบริ หารค่อนข้างมาก เนื่ องจากการประมาณการดังกล่าวต้องใช้สมมติฐานที่สาคัญ ซึ่ งอ้างอิงกับมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับจากการเลิ กใช้ประโยชน์หรื อขายหลังสัญญาหมดอายุ รายการดังกล่ าวมี ผลต่อการบันทึ ก
ค่าเสื่ อมราคาที่ถือเป็ นต้นทุนหลักในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ข้าพเจ้าจึงให้ความสาคัญเป็ นพิเศษเกี่ยวกับการ
ใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการประมาณการดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้ทาความเข้าใจเกี่ ยวกับวิธีการและเกณฑ์ที่ฝ่ายบริ หารใช้ในการพิจารณาประมาณ
การมู ล ค่ า คงเหลื อของรถยนต์ใ ห้เช่ า ประเมิ นและทดสอบความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ ใช้ใ นการพิ จารณา
ดังกล่าว รวมถึ งวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการจาหน่ ายรถยนต์ให้เช่ ากับราคา
ตลาดในปั จจุบนั และจากประสบการณ์ที่จาหน่ายจริ งในระหว่างปี
ข้ อมูลอื่น

ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ั บผิดชอบต่ อข้อมู ล อื่ น ข้อ มู ล อื่ นประกอบด้วยข้อมู ล ซึ่ ง รวมอยู่ในรายงาน
ประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยูใ่ นรายงานนั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจาปี จะ
ถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็ นของข้าพเจ้า ต่องบการเงิ นไม่ค รอบคลุ ม ถึ ง ข้อมู ล อื่ นและข้า พเจ้า ไม่ ไ ด้ใ ห้ค วาม
เชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
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-3ความรั บ ผิ ด ชอบของข้า พเจ้า ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ การตรวจสอบงบการเงิ น คื อ การอ่ า นและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่ าวกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดู แล เพื่อให้ผูม้ ี หน้าที่ในการ
กากับดูแลดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในที่ ผู บ้ ริ ห ารพิ จารณาว่า จ าเป็ นเพื่ อ ให้ ส ามารถจัด ท างบการเงิ นที่ ป ราศจากการแสดงข้อ มู ล ที่ ข ดั ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่ ม บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการดาเนิ นงาน
ต่อเนื่ อง และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่ จะเลิ กกลุ่ ม
บริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่ องต่อไปได้
ผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดู แลมี หน้าที่ ในการสอดส่ องดู แลกระบวนการในการจัดทารายงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้า พเจ้า มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อให้ไ ด้ค วามเชื่ อมัน่ อย่า งสมเหตุ สมผลว่า งบ
การเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การโดยรวมปราศจากการแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ น
สาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ ว่า จะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวม
ความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุ สมผลคื อความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการ
รั บ ประกัน ว่า การปฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญ ชี จ ะสามารถตรวจพบข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุก
รายการรวมกันจะมี ผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้ง บการเงิ นจากการใช้งบการเงิ นรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการ
สังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
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-4 ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญใน
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ไม่ ว่ า จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข้อ ผิ ด พลาด ออกแบบและ
ปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็ น เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิ ดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจ
เกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่
ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทาความเข้า ใจในระบบการควบคุ มภายในที่ เกี่ ย วข้องกับ การตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธี ก ารตรวจสอบที่ เหมาะสมกับ สถานการณ์ แต่ ไม่ ใ ช่ เพื่ อวัตถุ ป ระสงค์ใ นการแสดงความเห็ นต่ อความมี
ประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
 สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนินงานต่อเนื่ องของ
ผูบ้ ริ หารและจากหลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ใน
การดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวม และงบการเงิน
เฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป
ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า
อย่า งไรก็ ต าม เหตุ ก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ ใ นอนาคตอาจเป็ นเหตุ ใ ห้ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ต้อ งหยุด การ
ดาเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
 ได้รับ หลัก ฐานการสอบบัญชี ที่ เหมาะสมอย่างเพี ย งพอเกี่ ย วกับ ข้อมู ล ทางการเงิ นของ
กิ จการภายในกลุ่ มหรื อกิ จกรรมทางธุ รกิ จภายในกลุ่ มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้า
รั บผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุ มดู แล และการปฏิ บตั ิ ง านตรวจสอบกลุ่ มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญซึ่ งรวมถึง ขอบเขตและ
ช่ ว งเวลาของการตรวจสอบตามที่ ไ ด้ว างแผนไว้ ประเด็ น ที่ มี นัย ส าคัญ ที่ พ บจากการตรวจสอบรวมถึ ง
ข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
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-5ข้า พเจ้า ได้ใ ห้ค ารั บ รองแก่ ผูม้ ี หน้า ที่ ใ นการกากับ ดู แลว่า ข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บ ตั ิ ตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทั้งหมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระ
ของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญ
มากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในงวดปั จจุ บนั และกาหนดเป็ นเรื่ อง
สาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับ
ไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ เรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ ที่ยากที่จะเกิ ดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่
ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผล
ว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชี ที่รับผิดชอบงานสอบบัญชี และการนาเสนอรายงานฉบับนี้ คือ นางสาวโสรยา
ตินตะสุ วรรณ์

(นางสาวโสรยา ตินตะสุ วรรณ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8658
บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

-6บริษัท กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากประจาธนาคารติดภาระค้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ ทธิการเช่า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

5
6
4, 7
4
8

9
10
11
12
13
14
15
16

2561

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

89,863,499.58
21,084,849.52
181,998,519.07
55,008,409.03
165,406,878.80
68,422,966.66
581,785,122.66

248,282,909.49
66,455.97
165,350,837.83
49,545,025.76
230,114,720.43
86,477,850.76
779,837,800.24

75,610,999.12
21,078,939.30
159,414,312.54
15,000,000.00
55,008,409.03
81,964,702.40
66,928,114.93
475,005,477.32

239,056,569.56
60,600.98
145,393,903.47
33,000,000.00
49,545,025.76
125,183,553.42
82,042,955.79
674,282,608.98

58,004,833.02
3,794,378,637.93
177,228,344.98
6,477,305.67
13,917,513.74
56,271,000.78
144,518,264.49
4,250,795,900.61
4,832,581,023.27

57,941,747.34
3,842,891,182.69
175,324,693.48
4,866,734.27
18,067,503.17
10,341,942.46
109,821,482.45
4,219,255,285.86
4,999,093,086.10

58,004,833.02
48,812,300.00
3,794,378,637.93
4,384,707.89
5,661,205.51
7,458,825.63
55,892,841.86
140,497,903.91
4,115,091,255.75
4,590,096,733.07

57,941,747.34
48,812,300.00
3,842,891,182.69
4,273,555.84
3,951,099.76
10,191,353.65
10,107,895.49
105,872,998.65
4,084,042,133.42
4,758,324,742.40

(...................................................................)
(กรรมการ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

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

-7บริษัท กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
ตัว๋ แลกเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เจ้าหนี้ ค่าซื้ อสิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อส่ วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่ งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

2561

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

17
18
4
4

93,707,274.41
39,880,774.64
76,506,976.49
168,660,869.88

301,184,927.09
498,650,330.94
81,229,456.69
1,640,091.89

92,304,365.65
39,880,774.64
71,447,361.41
168,660,869.88

299,507,976.53
498,650,330.94
73,562,379.27
1,640,091.89

20

384,178,042.52

359,339,788.05

384,178,042.52

359,339,788.05

21

62,315,758.41
228,283.10
10,183,158.49
835,661,137.94

231,171,433.60
397,745.45
8,114,602.20
1,481,728,375.91

62,315,758.41
8,029,396.25
826,816,568.76

231,171,433.60
7,198,599.08
1,471,070,599.36

19
20
21

1,148,375,029.70
702,843,389.04
51,632,288.37
54,451,263.88
12,255,423.31
1,969,557,394.30
2,805,218,532.24

549,213,289.40
781,055,669.75
114,907,124.84
50,781,192.43
7,493,251.31
1,503,450,527.73
2,985,178,903.64

1,148,375,029.70
702,843,389.04
51,632,288.37
54,451,263.88
10,364,561.31
1,967,666,532.30
2,794,483,101.06

549,213,289.40
781,055,669.75
114,907,124.84
50,781,192.43
6,323,004.31
1,502,280,280.73
2,973,350,880.09

22

(...................................................................)
(กรรมการ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

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

-8บริษัท กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 250,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท
250,000,000.00
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 250,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท
250,000,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
162,450,370.20
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
30,000,000.00
ยังไม่ได้จดั สรร
1,584,902,091.89
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
10,028.94
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
2,027,362,491.03
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
4,832,581,023.27

(...................................................................)
(กรรมการ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

250,000,000.00

250,000,000.00

250,000,000.00

250,000,000.00
162,450,370.20

250,000,000.00
162,450,370.20

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
4,999,093,086.10

30,000,000.00
1,353,153,286.79
9,975.02
1,795,613,632.01
4,590,096,733.07

30,000,000.00
1,342,521,563.50
1,928.61
1,784,973,862.31
4,758,324,742.40

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

-9บริษัท กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2560

รายได้
รายได้จากค่าเช่ารถยนต์
1,199,371,064.10 1,146,921,986.22 1,199,371,064.10 1,146,921,986.22
รายได้จากการขายรถยนต์
824,743,625.73
886,259,296.22
553,634,421.72
694,561,638.30
รายได้อื่น
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
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์
4
995,091,698.75
939,843,520.02
995,091,698.75
939,843,520.02
ต้นทุนการขายรถยนต์
591,334,316.22
588,110,230.69
349,674,391.73
422,822,748.84
ค่าใช้จ่ายในการขาย
4
57,925,393.57
55,618,352.08
30,823,138.77
36,312,079.24
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
124,636,306.21
99,252,049.92
102,324,601.06
79,601,575.44
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
4
22,063,797.35
20,417,261.62
19,818,958.51
18,214,083.18
ต้นทุนทางการเงิน
80,343,313.29
76,345,292.42
80,343,275.54
76,339,882.48
รวมค่าใช้จ่าย
1,871,394,825.39 1,779,586,706.75 1,578,076,064.36 1,573,133,889.20
210,034,538.06
312,799,768.97
205,631,252.31
303,946,511.94
กาไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
25
(43,924,532.72)
(27,642,464.76)
(45,129,660.58)
(29,322,380.97)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
253,959,070.78
340,442,233.73
250,760,912.89
333,268,892.91
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลังเข้าไปไว้ในงบกาไรหรื อขาดทุน
ผล(กาไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
8,090.59
(14,421.00)
8,046.41
(3,060.19)
หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
(3,018,852.80)
(1,230,268.80)
(2,629,189.60)
(861,241.60)
(3,010,762.21)
(1,244,689.80)
(2,621,143.19)
(864,301.79)
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
250,948,308.57
339,197,543.93
248,139,769.70
332,404,591.12
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรสาหรับปี

26
1.02

(...................................................................)
(กรรมการ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

1.36

1.00

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

1.33

- 10 บริษัท กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
จ่ายเงินปั นผล
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
จ่ายเงินปั นผล
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

28

28

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว
250,000,000.00
250,000,000.00
250,000,000.00

บาท
งบการเงินรวม
กาไรสะสม
ส่ วนเกิน
ผลกาไร (ขาดทุน)
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
มูลค่าหุ ้น
จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
สารองตามกฎหมาย
จัดสรร
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
162,450,370.20
30,000,000.00 1,539,749,908.98
16,359.35
1,982,216,638.53
(307,500,000.00)
(307,500,000.00)
339,211,964.93
(14,421.00)
339,197,543.93
162,450,370.20
30,000,000.00 1,571,461,873.91
1,938.35
2,013,914,182.46
(237,500,000.00)
(237,500,000.00)
250,940,217.98
8,090.59
250,948,308.57
162,450,370.20
30,000,000.00 1,584,902,091.89
10,028.94
2,027,362,491.03

(...................................................................)
(กรรมการ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

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

- 11 บริษัท กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
จ่ายเงินปั นผล
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
จ่ายเงินปั นผล
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
หมายเหตุ
ชาระแล้ว
250,000,000.00
28
250,000,000.00
28
250,000,000.00

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนเกิน
กาไรสะสม
ผลกาไร (ขาดทุน)
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
มูลค่าหุ ้น
จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
สารองตามกฎหมาย
จัดสรร
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
162,450,370.20
30,000,000.00 1,317,613,912.19
4,988.80
1,760,069,271.19
(307,500,000.00)
(307,500,000.00)
332,407,651.31
332,404,591.12
(3,060.19)
162,450,370.20
30,000,000.00 1,342,521,563.50
1,928.61
1,784,973,862.31
(237,500,000.00)
(237,500,000.00)
248,131,723.29
8,046.41
248,139,769.70
162,450,370.20
30,000,000.00 1,353,153,286.79
9,975.02
1,795,613,632.01

(...................................................................)
(กรรมการ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

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

- 12 บริษัท กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
งบการเงินรวม
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
210,034,538.06
รายการปรับปรุ งกระทบกาไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
(1,425,031.86)
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
748,433,144.88
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
ค่าเผื่อการได้รับคืนของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
22,386,054.64
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายทรัพย์สิน
56,329.06
กาไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
(918,276.35)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
988,606.00
ดอกเบี้ยรับ
(887,196.88)
ต้นทุนทางการเงิน
80,343,313.29
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดาเนิ นงาน
1,059,011,480.84
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(15,206,108.80)
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
(5,463,383.27)
สิ นค้าคงเหลือ
366,795,266.60
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
18,054,884.10
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
375,530.00
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(9,704,124.66)
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า
3,670,071.45
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
2,068,556.29
เงินสดรับจากการดาเนินงาน
1,419,602,172.55

(...................................................................)
(กรรมการ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2560
312,799,768.97

205,631,252.31

303,946,511.94

505,164.56
710,082,698.54
4,789,260.10

(1,425,031.86)
744,858,100.49

505,164.56
704,815,886.55
4,535,304.51

-

-

-

(1,042,781.05)
973,460.31
(1,501,696.67)
76,345,292.42

22,386,054.64
56,329.06
(918,276.35)
755,070.00
(1,797,081.83)
80,343,275.54

(853,155.50)
738,304.31
(724,585.74)
76,339,882.48

1,102,951,167.18

1,049,889,692.00

1,089,303,313.11

(3,738,202.68)
(1,398,462.61)
353,271,248.29
(14,845,287.31)
(865,783.18)

(12,578,836.63)
(5,463,383.27)
345,306,275.99
15,114,840.86
403,530.00

8,211,184.82
(1,398,462.61)
416,992,281.10
(10,838,278.84)
(572,283.18)

16,443,654.80
4,847,502.56
727,104.08
1,457,392,941.13

(7,079,336.29)
3,670,071.45
830,797.17
1,390,093,651.28

14,893,271.48
4,847,502.56
548,402.23
1,521,986,930.67

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

- 13 บริษัท กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
งบการเงินรวม
2561
2560
190,377.15
178,812.93
(827,166,848.32) (1,270,155,968.14)
(58,879,664.09)
(57,100,380.65)
533,746,037.29
130,315,405.27

เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับดอกเบี้ย
680,279.15
1,027,541.27
เงินสดรับจากการให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายจากการให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
35,000,000.00
95,000,000.00
เงินสดจ่ายจากการให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (35,000,000.00)
(95,000,000.00)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย 934,909,996.00 1,287,808,508.83
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
(954,999,999.95) (1,231,300,000.00)
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ าประกันเพิ่มขึ้น
(63,085.68)
(62,588.53)
24,672.89
เงินสดรับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
(5,340,929.70)
(29,779,988.30)
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(1,900,040.61)
(1,307,600.00)
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
(26,689,107.90)
26,385,873.27
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
(73,832,259.15)
(70,781,736.94)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(207,477,652.68)
57,328,598.34
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
110,000,000.00
140,000,000.00
เงินสดจ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(110,000,000.00)
(70,000,000.00)
เงินสดรับจากการออกตัว๋ แลกเงิน
458,838,110.43 1,074,862,988.65
เงินสดจ่ายชาระตัว๋ แลกเงินครบกาหนด
(920,000,000.00) (1,080,000,000.00)
เงินสดรับจากการออกหุ ้นกู้
600,000,000.00
550,000,000.00
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
350,821,823.00
296,562,356.00
เงินสดจ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(404,195,849.24) (328,840,120.44)

(...................................................................)
(กรรมการ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
153,552.51
152,115.69
(827,166,848.32) (1,270,155,968.14)
(57,414,489.90)
(55,853,563.36)
505,665,865.57
196,129,514.86
1,626,988.74
572,470.05
52,000,000.00
3,000,000.00
(34,000,000.00)
(36,000,000.00)
35,000,000.00
(35,000,000.00)
934,909,996.00 1,132,200,000.00
(954,999,999.95) (1,102,300,000.00)
(63,085.68)
(62,588.53)
24,672.89
(1,495,381.62)
(3,024,057.43)
(1,895,040.61)
(1,102,600.00)
(3,891,850.23)
(6,716,775.91)
(73,849,547.43)
(70,776,327.00)
(207,203,610.88)
56,935,178.30
110,000,000.00
140,000,000.00
(110,000,000.00)
(70,000,000.00)
458,838,110.43 1,074,862,988.65
(920,000,000.00) (1,080,000,000.00)
600,000,000.00
550,000,000.00
350,821,823.00
296,562,356.00
(404,195,849.24) (328,840,120.44)

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

- 14 บริษัท กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
งบการเงินรวม
เงินสดจ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่าซื้ อ
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นปี

2561
(232,130,511.66)
(237,500,000.00)
(665,476,339.30)
(158,419,409.91)
248,282,909.49
89,863,499.58

2560
(332,229,437.90)
(307,500,000.00)
(70,597,352.29)
86,103,926.25
162,178,983.24
248,282,909.49

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(232,130,511.66) (332,229,437.90)
(237,500,000.00) (307,500,000.00)
(665,219,585.78)
(70,985,362.39)
(163,445,570.44)
118,427,376.56
239,056,569.56
120,629,193.00
75,610,999.12
239,056,569.56

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
โอนสิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็ นสิ นค้าคงเหลือ
เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้น

299,983,964.19
167,020,777.99

360,674,584.61
1,640,091.89

299,983,964.19
167,002,777.99

(...................................................................)
(กรรมการ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

360,674,584.61
1,640,091.89

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

