“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 11 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 30 กันยายน 2561
1. เรื่ องทัว่ ไป
ก) ภูมิลำเนำและสถำนะทำงกฎหมำยของบริ ษทั
บริ ษ ัท ได้จ ดทะเบี ย นจัด ตั้ง เป็ นบริ ษ ัท จ ำกัด ตำมประมวลกฎหมำยแพ่ ง และพำณิ ช ย์ก ับ
กระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2535 และบริ ษทั ได้แปรสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด โดย
จดทะเบียนกับกรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำเมื่อวันที่ 19 สิ งหำคม 2547
บริ ษทั มีที่อยูต่ ำมที่ได้จดทะเบียนไว้ดงั นี้
สำนักงำนใหญ่ : ตั้งอยู่เลขที่ 455/1 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม
กรุ งเทพมหำนคร 10120 ประเทศไทย
สำนักงำนสำขำ : ตั้งอยู่เลขที่ 288/9 ถนนอโศก-ดิ นแดง แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง
กรุ งเทพมหำนคร 10400 ประเทศไทย
ข)

ลักษณะธุ รกิจ
บริ ษทั ประกอบธุ รกิจให้เช่ ำรถยนต์ และจำหน่ำยรถยนต์ที่ใช้งำนแล้วรวมถึงกำรให้บริ กำรที่
เกี่ยวข้องกับรถยนต์ดงั กล่ำวทั้งสองประเภท

2. เกณฑ์ ในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน
2.1 เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำล
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ ได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำล และตำมข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไทย ซึ่ งได้กำหนดเพื่อเป็ นกำรให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินประจำปี ที่
นำเสนอครั้ ง ล่ ำสุ ด โดยเน้นกำรให้ขอ้ มู ลเพิ่ม เติ มที่ เป็ นปั จจุ บ นั เกี่ ย วกับ กิ จกรรม เหตุ ก ำรณ์ และ
สถำนกำรณ์ ใ หม่ ๆ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ข ้อ มู ล ที่ นำเสนอซ้ ำ ซ้อนกับ ข้อมู ล ที่ ไ ด้รำยงำนไปแล้ว งบกำรเงิ น
ระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบั งบกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงิ นระหว่ำงกำลนี้ ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิ มเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำง
อื่นในนโยบำยกำรบัญชี
งบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบับภำษำไทยเป็ นงบกำรเงินฉบับที่บริ ษทั ใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย
งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยดังกล่ำว
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2.2 หลักเกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำลรวม
2.2.1 งบกำรเงิ นระหว่ำงกำลรวมนี้ ได้รวมบัญชี ต่ำงๆ ของบริ ษทั กรุ งไทยคำร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด
(มหำชน) และบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั กรุ งไทยคำร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหำชน) ถือหุ ้นตั้งแต่วนั ที่
1 พฤศจิกำยน 2548 ดังต่อไปนี้
บริ ษทั ย่อย

ประเภทธุรกิจ

บริ ษทั กรุ งไทย ออโตโมบิล จำกัด

ซื้อ ขำย แลกเปลี่ยนรถยนต์และอุปกรณ์
รถยนต์ท้ งั เก่ำ-ใหม่, รับซ่อมรถยนต์

อัตรำร้อยละของ
กำรถือหุน้
100

2.2.2 บริ ษทั บันทึกบัญชีโดยวิธีซ้ื อ สำหรับกำรซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
2.2.3 รำยกำรบัญชี ระหว่ำงกันของบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยที่มีสำระสำคัญได้ถูกหักออกจำกงบกำรเงิน
รวมแล้ว
2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในงวดปั จจุบนั
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับปรับปรุ ง 2560 ที่ออกโดย
สภำวิชำชี พบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2561
มำถื อปฏิ บตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นดังกล่ ำวได้รับกำรปรั บปรุ งหรื อจัดให้มี ข้ ึ นเพื่อให้มี
เนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นระหว่ำงประเทศ โดยมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดังกล่ำวไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
2.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกใหม่และมีผลบังคับใช้ในอนำคต
ในระหว่ำงปี 2561 สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ใหม่
ซึ่ งลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกใหม่
โดยมี ผ ลบัง คับ ใช้ถื อปฏิ บ ตั ิ ก ับ งบกำรเงิ น ที่ มี ร อบระยะเวลำบัญ ชี ที่ เ ริ่ ม ในหรื อหลัง วัน ที่
1 มกรำคม 2562 มีดงั นี้
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ กำหนดให้
กิ จกำรใช้กบั สัญญำที่ทำกับลู กค้ำทุ กสัญญำ ยกเว้นสัญญำที่อยู่ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับอื่น และได้กำหนดหลักกำร 5 ขั้นตอนสำหรับกำรรับรู ้รำยได้ที่เกิดขึ้นจำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
โดยกิจกำรจะรับรู ้รำยได้ในจำนวนเงิ นที่สะท้อนถึ งสิ่ งตอบแทนที่กิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิ ได้รับจำก
กำรแลกเปลี่ยนสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ และกำหนดให้กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและ
พิจำรณำข้อเท็จจริ งและเหตุกำรณ์ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลักกำรในแต่ละขั้นตอน
หลักกำรสำคัญของ มำตรฐำนฉบับนี้ ให้ขอ้ กำหนดสำหรับกำรรับรู ้รำยได้ โดยให้ใช้แทนมำตรฐำน
ต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง สัญญำก่อสร้ำง
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง รำยได้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 31
เรื่ อง รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยน
(ปรับปรุ ง 2560)
เกี่ยวกับบริ กำรโฆษณำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13 เรื่ องโปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้ำ
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 เรื่ อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำง
(ปรับปรุ ง 2560)
อสังหำริ มทรัพย์
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 18 เรื่ อง กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ
(ปรับปรุ ง 2560)
โดยมี ผ ลบัง คับ ใช้ถื อปฏิ บ ตั ิ ก ับ งบกำรเงิ น ที่ มี ร อบระยะเวลำบัญ ชี ที่ เ ริ่ ม ในหรื อหลัง วัน ที่
1 มกรำคม 2563 มีดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นในกลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิ น ซึ่ งระบุวิธีที่กิจกำรต้องใช้ใน
กำรจัดประเภทและวัดมูลค่ำสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน หนี้ สินทำงกำรเงิน และสัญญำที่จะซื้ อหรื อจะขำย
รำยกำรที่ไม่ใช่รำยกำรทำงกำรเงิ น โดยกำหนดให้กิจกำรรับรู ้ สินทรัพย์ทำงกำรเงินหรื อหนี้ สินทำง
กำรเงิ นในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิ นของกิ จกำรเมื่อกิ จกำรเป็ นคู่สัญญำตำมข้อกำหนดของสัญญำ
ของเครื่ องมือทำงกำรเงินเหล่ำนั้น ณ วันที่รับรู ้รำยกำรเมื่อเริ่ มแรก กิจกำรต้องวัดมูลค่ำสิ นทรัพย์ทำง
กำรเงิ นหรื อหนี้ สินทำงกำรเงิ นที่ไม่ได้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุนด้วยมูลค่ำ
ยุติธ รรม บวกหรื อหัก ด้วยต้นทุ นกำรท ำรำยกำรซึ่ ง เกี่ ย วข้องโดยตรงกับ กำรได้ม ำหรื อกำรออก
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน หรื อหนี้สินทำงกำรเงินนั้น มีดงั นี้
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มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32

เรื่ อง กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือ
ทำงกำรเงิน
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินบัญชีฉบับที่ 7
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือ
ทำงกำรเงิน
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินบัญชีฉบับที่ 9
เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงของเงิน
ลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 19 เรื่ อง กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วย
ตรำสำรทุน
ปั จจุ บนั ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมิ นผลกระทบที่ อำจมี ต่อ
งบกำรเงินในปี ที่เริ่ มนำมำตรฐำนดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
2.5 สรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยได้ใ ช้นโยบำยกำรบัญชี ที่ ส ำคัญ ในกำรจัดท ำงบกำรเงิ นระหว่ำ งกำล
เช่นเดียวกับที่ใช้สำหรับงบกำรเงินประจำปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
3. รายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รำยละเอียดควำมสัมพันธ์ที่บริ ษทั มีกบั บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
ลักษณะธุรกิจ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทย ออโตโมบิล จำกัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ธนภัทร พรอพเพอร์ต้ ี จำกัด
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั โตโยต้ำ กรุ งไทย จำกัด

ซื้อ ขำยแลกเปลี่ยนรถยนต์และอุปกรณ์
รถยนต์ท้ งั เก่ำ-ใหม่ และรับซ่อมรถยนต์

บริ ษทั ถือหุ้นเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100

ให้เช่ำอำคำรสำนักงำน
ขำยรถยนต์และศูนย์บริ กำรซ่อม
ขำยรถยนต์และศูนย์บริ กำรซ่อม

ผูถ้ ือหุ้น / กรรมกำรกลุ่มเดียวกับบริ ษทั
ผูถ้ ือหุ้น / กรรมกำรกลุ่มเดียวกับบริ ษทั
ผูถ้ ือหุ้น / กรรมกำรกลุ่มเดียวกับบริ ษทั
ผูถ้ ือหุ้น / กรรมกำรกลุม่ เดียวกับบริ ษทั

บริ ษทั คำร์ ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด ขำยรถยนต์นำเข้ำ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
นำงวิภำพร จันทรเสรี กุล

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ผูถ้ ือหุ้น / มำรดำของกรรมกำร

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 15 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2561
ในระหว่ำงงวด บริ ษทั มีรำยกำรธุ รกิ จที่สำคัญกับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกัน โดยสำมำรถ
สรุ ปได้ดงั นี้
บำท
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
นโยบำยรำคำ
รายการในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
งบกำรเงินรวม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้ :
รำยได้ค่ำเช่ำโชว์รูม
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด

รำยได้บริ หำรจัดกำรศูนย์บริ กำร
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
รำยได้ค่ำเช่ำพื้นที่
บริ ษทั คำร์ ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ ต จำกัด
ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั คำร์ ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ ต จำกัด
ค่ำใช้จ่ำย :
ซื้ อสิ นค้ำ
บริ ษทั โตโยต้ำ กรุ งไทย จำกัด
ค่ำเช่ำพื้นที่
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด

ค่ำเช่ำที่ดิน
บริ ษทั โตโยต้ำ กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั ธนภัทร พรอพเพอร์ ต้ ี จำกัด

อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกันโดย
พื้นที่ประมำณ 350 ตรม.
คิดค่ำเช่ำ 83,000 บำทต่อเดือน

2561

2560

สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2561

2560

249,000.00

249,000.00

747,000.00

747,000.00

1,191,640.00

1,299,309.00

3,594,389.50

3,790,995.60

258,870.00

258,870.00

776,610.00

776,610.00

62,157.53

295,342.47

155,582.19

794,663.01

-

542,056.05

-

4,855,140.13

อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกันโดยพื้นที่
ประมำณ 1,490 ตรม. รวมที่จอดรถ
พื้นที่ประมำณ 3,000 ตรม.
คิดค่ำเช่ำ 100,000 บำทต่อเดือน

300,000.00

300,000.00

900,000.00

900,000.00

คิดค่ำเช่ำ 150,000 บำทต่อเดือน
คิดค่ำเช่ำ 70,000 บำทต่อเดือน

450,000.00
210,000.00

450,000.00
210,000.00

1,350,000.00
630,000.00

1,350,000.00
630,000.00

660,000.00

660,000.00

1,980,000.00

1,980,000.00

487,425.48
3,990,296.56
105,948.00

371,686.90
2,158,163.31
-

1,496,575.68
7,462,351.71
189,544.91

1,044,343.65
4,503,784.18
94,697.75

4,583,670.04

2,529,850.21

9,148,472.30

5,642,825.58

อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกัน
คิดค่ำเช่ำ 86,290 บำทต่อเดือน
อัตรำร้อยละ 2.75-2.80 ต่อปี

รำคำตลำดหลังหักส่ วนลดพิเศษจำกกำรซื้อ

ค่ำซ่ อมแซม
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
รำคำตลำด
บริ ษทั โตโยต้ำ กรุ งไทย จำกัด
รำคำตลำด
บริ ษทั คำร์ ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ ต จำกัด รำคำตลำด

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 16 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2561
บำท

นโยบำยรำคำ
ค่ำนำยหน้ำ
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกัน
บริ ษทั คำร์ ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ ต จำกัด อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกัน
ซื้ อสิ นทรัพย์ :
รถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
รำคำตลำดหลังหักส่ วนลดพิเศษจำกกำรซื้อ
บริ ษทั โตโยต้ำ กรุ งไทย จำกัด
รำคำตลำดหลังหักส่ วนลดพิเศษจำกกำรซื้อ
บริ ษทั คำร์ ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ ต จำกัด รำคำตลำดสำหรับลูกค้ำชั้นดี
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยจ่ำย
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บริ ษทั ย่อย
รำยได้ :
ดอกเบี้ยรับ
ค่ำใช้จ่ำย :
ค่ำนำยหน้ำ
ค่ำส่ งเสริ มกำรขำย
ซื้ อสิ นทรัพย์ :
รถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้ :
รำยได้ค่ำเช่ำโชว์รูม
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
-

56,074.77
56,074.77

สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
168,224.30
168,224.30

28,037.38
336,448.60
364,485.98

501,062.62
1,372,458.88 9,798,467.30
9,991,230.37
128,488,773.36 117,635,876.21 274,079,257.00 210,922,509.85
5,672,897.20
3,168,224.30 12,672,897.20 15,897,196.26
134,662,733.18 122,176,559.39 296,550,621.50 236,810,936.48

อัตรำร้อยละ 3.22 ต่อปี

811,616.44

811,616.44

2,450,689.85

882,191.78

อัตรำร้อยละ 2.50 - 2.70 ต่อปี

246,301.37

4,660.27

883,082.19

4,660.27

อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกัน
อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกัน

3,644,859.81
-

4,359,813.09 10,415,887.88
-

13,485,981.33
3,046,728.97

รำคำตลำดสำหรับลูกค้ำชั้นดี

-

-

383,177.57

-

อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกันโดย
พื้นที่ประมำณ 350 ตรม.
คิดค่ำเช่ำ 83,000 บำทต่อเดือน

249,000.00

249,000.00

747,000.00

747,000.00

1,191,640.00

1,299,309.00

3,594,389.50

3,790,995.60

62,157.53

-

155,582.19

-

300,000.00

300,000.00

900,000.00

900,000.00

รำยได้บริ หำรจัดกำรศูนย์บริ กำร
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกัน
ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั คำร์ ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ ต จำกัด อัตรำร้อยละ 2.75 ต่อปี
ค่ำใช้จ่ำย :
ค่ำเช่ำพื้นที่
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกันโดย
พื้นที่ประมำณ 1,490 ตรม.
รวมที่จอดรถพื้นที่ประมำณ 3,000 ตรม.
คิดค่ำเช่ำ 100,000 บำทต่อเดือน

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 17 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2561
บำท

นโยบำยรำคำ
ค่ำซ่ อมแซม
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั โตโยต้ำ กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั คำร์ ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ ต จำกัด

รำคำตลำด
รำคำตลำด
รำคำตลำด

ค่ำนำยหน้ำ
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั คำร์ ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ ต จำกัด

อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกัน
อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกัน

ซื้ อสิ นทรัพย์ :
รถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั โตโยต้ำ กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั คำร์ ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ ต จำกัด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยจ่ำย

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560

สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560

423,854.00
1,646,619.37
105,948.00
2,176,421.37

368,162.65
1,543,177.77
1,911,340.42

1,396,745.95
3,508,903.34
189,544.91
5,095,194.20

1,036,637.65
3,504,399.16
94,697.75
4,635,734.56

56,074.77
56,074.77

168,224.30
168,224.30

28,037.38
336,448.60
364,485.98

-

รำคำทุนหลังหักส่ วนลดพิเศษจำกกำรซื้ อ
501,062.62 1,372,458.88 9,798,467.30 9,991,230.37
รำคำทุนหลังหักส่ วนลดพิเศษจำกกำรซื้ อ 128,488,773.36 117,635,876.21 274,079,257.00 210,922,509.85
รำคำตลำดสำหรับลูกค้ำชั้นดี
5,672,897.20 3,168,224.30 12,672,897.20 15,897,196.26
134,662,733.18 122,176,559.39 296,550,621.50 236,810,936.48
อัตรำร้อยละ 3.22 ต่อปี

811,616.44

811,616.44

2,450,689.85

882,191.78

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน มีรำยละเอียดดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2561
ธันวำคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
บริ ษทั ย่อย
ลูกหนี้ - เงินจอง
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
ค่ำนำยหน้ำค้ำงจ่ำย
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
ยอดคงเหลือยกมำ
เงินให้กยู้ มื เพิ่ม
เงินให้กยู้ มื จ่ำยคืน
ยอดคงเหลือยกไป

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2561
ธันวำคม 2560

-

-

1,157,761.00
55,479.45
1,710,000.00

1,835,868.00
2,595,000.00

-

-

33,000,000.00
25,000,000.00
(39,000,000.00)
19,000,000.00

36,000,000.00
(3,000,000.00)
33,000,000.00

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 18 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2561
บำท
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2561
ธันวำคม 2560
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั โตโยต้ำ กรุ งไทย จำกัด
รวม
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั โตโยต้ำ กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด
รวม
เจ้ำหนี้ค่ำซื้อสิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั โตโยต้ำ กรุ งไทย จำกัด
รวม
ค่ำนำยหน้ำค้ำงจ่ำย
บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ ต จำกัด
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
บริ ษทั คำร์ ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ ต จำกัด
ยอดคงเหลือยกมำ
เงินให้กยู้ มื เพิ่ม
เงินให้กยู้ มื รับคืน
ยอดคงเหลือยกไป
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกู้
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2561
ธันวำคม 2560

888,212.35
888,212.35

1,060,275.84
7,020,000.00
8,080,275.84

888,212.35
888,212.35

1,060,275.84
7,020,000.00
8,080,275.84

192,166.96
1,664,449.42
127,027.36
1,983,643.74

511,220.01
1,207,315.74
53,648.26
1,772,184.01

147,634.63
1,062,705.57
127,027.36
1,337,367.56

261,095.85
961,529.24
53,648.26
1,276,273.35

536,137.00
32,453,605.02
32,989,742.02

-

536,137.00
32,453,605.02
32,989,742.02

-

84,112.15

60,000.00

84,112.15

35,000,000.00
(35,000,000.00)
-

95,000,000.00
(95,000,000.00)
-

35,000,000.00
(35,000,000.00)
-

100,000,000.00
70,575.34

100,000,000.00
79,397.26

100,000,000.00
70,575.34

60,000.00

100,000,000.00
79,397.26

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 19 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2561
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรสำหรับงวดสำมเดื อนและเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561
และ 2560 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม (บำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุด
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
วันที่ 30 กันยำยน

กรรมกำร
กรรมกำรบริ หำร
ผูบ้ ริ หำร
รวม

2561
256,373.53
2,042,126.07
3,141,945.38
5,440,444.98

2560
255,477.13
2,379,145.94
2,469,427.05
5,104,050.12

2561
929,129.95
6,178,703.57
9,279,920.25
16,387,753.77

2560
758,689.40
7,039,140.80
7,349,770.39
15,147,600.59

กรรมกำร
กรรมกำรบริ หำร
ผูบ้ ริ หำร
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
2561
2560
256,373.53
255,477.13
929,129.95
758,689.40
2,042,126.07 2,379,145.94 6,178,703.57 7,039,140.80
2,580,735.67 1,918,633.04 7,596,291.12 5,697,386.56
4,879,235.27 4,553,256.11 14,704,124.64 13,495,216.76

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
บำท

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร - บัญชีกระแสรำยวัน
เงินฝำกธนำคำร - บัญชีออมทรัพย์
รวม

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2561 ธันวำคม 2560 กันยำยน 2561 ธันวำคม 2560
1,429,939.48
578,462.32
126,794.45
142,849.11
30,289,501.20 5,537,996.30 30,289,501.20 5,537,996.30
83,853,410.74 242,166,450.87 73,039,369.89 233,375,724.15
115,572,851.42 248,282,909.49 103,455,665.54 239,056,569.56

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทำสัญญำโอนเงิ นอัตโนมัติจำกบัญชี ออมทรัพย์เข้ำบัญชี กระแสรำยวันใน
กรณี เบิกเกินบัญชี (มีเช็คขึ้นเงิน)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั มีเงินฝำกธนำคำร-บัญชีออมทรัพย์มี
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 - 0.50 ต่อปี

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 20 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2561
5. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ประเภทเผื่อขาย
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
จำนวนหน่วย
บำท
จำนวนหน่วย
บำท
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขำย - รำคำทุน
4,089.8591
48,231.66
5,261.5427
64,033.04
บวก กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน
2,722.41
2,422.93
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขำย - แสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม
50,954.07
66,455.97
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
จำนวนหน่วย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

บำท

จำนวนหน่วย

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขำย - รำคำทุน
3,656.1397
บวก กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน

42,388.84
2,671.14

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขำย - แสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม

45,059.98

4,827.8233

บำท
58,190.22
2,410.76
60,600.98

6. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น แยกตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้
บำท

ลูกหนี้กำรค้ำ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
มำกกว่ำ 0 เดือน ถึง 3 เดือน
มำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2561
ธันวำคม 2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2561
ธันวำคม 2560

115,746,875.66
19,019,694.58
3,038,171.86
2,329,504.82
4,054,285.95
144,188,532.87
(6,317,124.37)
137,871,408.50

105,833,098.49
18,347,377.66
3,038,171.86
2,329,504.82
4,054,285.95
133,602,438.78
(6,317,124.37)
127,285,314.41

106,077,244.65
16,746,782.03
2,438,856.62
1,992,120.20
3,955,260.28
131,210,263.78
(6,684,722.54)
124,525,541.24

90,745,243.09
13,907,448.66
1,703,732.90
1,992,120.20
3,955,260.28
112,303,805.13
(6,684,722.54)
105,619,082.59

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 21 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2561
บำท
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2561
ธันวำคม 2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2561
ธันวำคม 2560

ลูกหนี้อื่น
รำยได้คำ้ งรับ
ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ
ลูกหนี้บริ ษทั ประกันภัย
อื่นๆ
รวมลูกหนี้ อื่น
รวมลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

5,311,016.25
18,878,405.52
3,298,059.99
2,269,300.75
29,756,782.51
167,628,191.01

13,173,511.47
16,251,317.20
7,486,096.93
3,914,370.99
40,825,296.59
165,350,837.83

4,509,010.71
18,415,520.79
3,298,059.99
2,090,247.47
28,312,838.96
155,598,153.37

12,347,944.06
16,222,409.33
7,486,096.93
3,718,370.56
39,774,820.88
145,393,903.47

ลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ ประกอบด้วย
ลูกหนี้จำกกำรเช่ำรถยนต์
ลูกหนี้จำกกำรขำยรถยนต์
รวม

93,634,749.06
44,236,659.44
137,871,408.50

79,899,641.58
44,625,899.66
124,525,541.24

93,634,749.06
33,650,565.35
127,285,314.41

79,899,641.58
25,719,441.01
105,619,082.59

รำยกำรเคลื่อนไหวของบัญชี ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญในระหว่ำงงวด มีดงั นี้

ยอดยกมำต้นงวด
เพิ่มขึ้น(ลดลง) ระหว่ำงงวด
ยอดคงเหลือปลำยงวด

บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2561
ธันวำคม 2560
6,684,722.54
6,179,557.98
(367,598.17)
505,164.56
6,317,124.37
6,684,722.54

7. สิ นค้ าคงเหลือ
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
บำท

รถยนต์ (มือสอง)
อะไหล่รถยนต์
รวม

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2561
ธันวำคม 2560
235,036,296.29 228,961,621.18
1,305,502.38
1,153,099.25
236,341,798.67 230,114,720.43

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2561
ธันวำคม 2560
137,659,883.96 124,030,454.17
1,305,502.38
1,153,099.25
138,965,386.34 125,183,553.42

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 22 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2561
8. เงินฝากธนาคารทีต่ ิดภาระคา้ ประกัน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษ ัทมี บ ัญชี เงิ นฝำกประจำกับธนำคำร
พำณิ ชย์ในประเทศสองแห่ง 3 วงเงิน และบัญชีเงินฝำกประจำธนำคำรติดภำระค้ ำประกัน ดังนี้
วงเงินที่
1

วงเงิน (ล้ำนบำท)
20

-

2

20
10
7

-

3

-

ค้ ำประกัน
ออกหนังสื อค้ ำประกันเพื่อทำสัญญำเช่ำและซองประกวดรำคำ
และค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำของบริ ษทั วงเงิน 100 ล้ำนบำท
เงินกูย้ มื ระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญำใช้เงินวงเงิน 80 ล้ำนบำท (ดูหมำยเหตุ 16)
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรจำนวน 20 ล้ำนบำท (ดูหมำยเหตุ 16)
วงเงินสิ นเชื่อเพื่อกำรซื้อรถยนต์กบั บริ ษทั ลิสซิ่งในประเทศแห่งหนึ่ง
จำนวนเงินร้อยละ 10 ของวงเงินที่เบิกซื้อรถยนต์
เงินกูย้ มื ระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญำใช้เงินวงเงิน 200 ล้ำนบำท
ในอัตรำร้อยละ 10 ของวงเงินสิ นเชื่อที่เบิกใช้ (ดูหมำยเหตุ 16)
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ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 เงินฝำกประจำธนำคำรมีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ
0.80 - 0.95 ต่อปี
9. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
บำท
จำนวนหุ้น

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทย ออโตโมบิล จำกัด

% ถือหุ้น

มูลค่ำเงินลงทุน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

วิธีส่วนได้เสี ย

วิธีรำคำทุน

ณ วันที่ 30
กันยำยน 2561

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2560

ณ วันที่ 30
กันยำยน 2561

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2560

ณ วันที่ 30
กันยำยน 2561

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2560

ณ วันที่ 30
กันยำยน 2561

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2560

400,000

400,000

100

100

278,551,730.53

277,752,620.15

48,812,300.00

48,812,300.00

278,551,730.53

277,752,620.15

48,812,300.00

48,812,300.00

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 23 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2561
10. สิ นทรัพย์ทมี่ ีไว้เพื่อให้ เช่ า
รำยกำรเปลี่ ยนแปลงของบัญชี สิ นทรั พย์ที่มีไว้เพื่ อให้เช่ ำสำหรับงวดงวดเก้ำเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30
กันยำยน 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม/
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
5,435,718,138.43
ซื้ อสิ นทรัพย์เพิ่มระหว่ำงงวด
665,568,267.47
โอนเข้ำ(โอนออก)ระหว่ำงงวด
(604,822,595.33)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
5,496,463,810.57
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
(1,592,826,955.74)
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวด
(550,761,474.58)
(โอนเข้ำ)โอนออกระหว่ำงงวด
361,847,566.84
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
(1,781,740,863.48)
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
3,842,891,182.69
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
3,714,722,947.09
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั มี รถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ ำอยู่ภำยใต้
สัญญำ เช่ำซื้ อ ดังนี้
จำนวน (คัน)
มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ (บำท)
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2561
ธันวำคม 2560
กันยำยน 2561
ธันวำคม 2560
รถยนต์
688
1,211
262,967,531.25 519,473,447.70
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ได้ทำหนังสื อมอบอำนำจโอนทะเบียน
รถยนต์ จำนวน 2,538 คัน และจำนวน 2,589 คัน ตำมลำดับ เป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกธนำคำร
พำณิ ชย์ในประเทศ 4 แห่ง และ 5 แห่ง ตำมลำดับ (ดูหมำยเหตุ 19)

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 24 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2561
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั มีจำนวนเงินขั้นต่ำของรำยได้ค่ำเช่ำใน
อนำคตทั้งสิ้ นภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนินงำนที่ไม่อำจบอกเลิกได้ แสดงตำมจำนวนเงินในสัญญำดังนี้
บำท
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2561
ธันวำคม 2560
ไม่เกิน 1 ปี
1,058,994,820.41
1,020,377,712.37
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
1,635,283,460.39
1,673,370,291.59
รวม
2,694,278,280.80
2,693,748,003.96
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั มีรถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ ำที่คิดค่ำเสื่ อม
รำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ โดยมีมูลค่ำรำคำทุนเป็ นจำนวนเงิน 179.14 ล้ำนบำท และ 144.06 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ
11. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สำหรับ งวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน
2561 สรุ ปได้ดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
210,898,348.91
31,561,717.50
ซื้ อสิ นทรัพย์เพิม่ ระหว่ำงงวด
4,957,687.62
1,408,538.14
ขำยและตัดจำหน่ำยระหว่ำงงวด
(173,597.20)
(173,597.20)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
215,682,439.33
32,796,658.44
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
(35,573,655.43)
(27,288,161.66)
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวด
(2,334,903.50)
(1,020,131.45)
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสมส่ วนที่ขำยและตัดจำหน่ำย
173,592.20
173,592.20
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
(37,734,966.73)
(28,134,700.91)
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
175,324,693.48
4,273,555.84
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
177,947,472.60
4,661,957.53

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 25 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2561
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 อุปกรณ์ ที่คิดค่ำเสื่ อมหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่มี
รำคำทุนในงบกำรเงินรวมจำนวนเงิน 33.09 ล้ำนบำทและ 32.22 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และในงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรจำนวนเงิน 25.61 ล้ำนบำทและ 24.96 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
12. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561สรุ ป
ได้ ดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
10,663,579.62
9,461,980.08
ซื้ อสิ นทรัพย์เพิ่มระหว่ำงงวด
1,466,572.90
956,900.00
ขำยและตัดจำหน่ำยระหว่ำงงวด
(110,200.00)
(110,200.00)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
12,019,952.52
10,308,680.08
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
(6,301,518.25)
(5,510,880.32)
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับงวด
(156,452.17)
(93,608.98)
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสมส่ วนที่ขำยและตัดจำหน่ำย
53,870.94
53,870.94
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
(6,404,099.48)
(5,550,618.36)
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
4,362,061.37
3,951,099.76
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
5,615,853.04
4,758,061.72
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ตดั จำหน่ำยหมดแล้วแต่
ยังใช้งำนอยู่ มีรำคำทุนในงบกำรเงินรวมจำนวนเงิน 5.59 ล้ำนบำท และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำนวนเงิน
4.84 ล้ำนบำท

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 26 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2561
13. สิ ทธิการเช่ า
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชี สิทธิ กำรเช่ำสำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 สรุ ปได้
ดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
108,932,713.94
38,612,619.65
ซื้ อสิ นทรัพย์เพิ่มระหว่ำงงวด
66,650.00
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
108,999,363.94
38,612,619.65
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
(90,865,210.77)
(28,421,266.00)
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวด
(3,156,163.41)
(2,045,718.17)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
(94,021,374.18)
(30,466,984.17)
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
18,067,503.17
10,191,353.65
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
14,977,989.76
8,145,635.48
บริ ษทั ได้ทำสัญญำเช่ำที่ดินร่ วมกับบริ ษทั สยำมนิ สสัน กรุ งไทย จำกัด อำยุสัญญำ 22 ปี สิ้ นสุ ดใน
เดือนมกรำคม 2566 โดยแบ่งจ่ำยสิ ทธิ กำรเช่ำด้วยจำนวนที่เท่ำกันและบริ ษทั จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำรำยเดือนตำม
สัญญำ และบริ ษทั ได้ก่อสร้ ำงอำคำรสำนักงำนและโชว์รูมรถยนต์ส่วนบริ ษทั สยำมนิ สสัน กรุ งไทย จำกัด
ได้ก่อสร้ำงอำคำรศูนย์บริ กำรและที่จอดรถ
อำคำรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตั้งบนที่ดินเช่ำ ตำมที่เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุ 26.1
ภำยใต้สัญญำเช่ำที่ดิน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะต้องโอนกรรมสิ ทธิ์ ในอำคำรบนที่ดินเช่ำให้แก่เจ้ำของ
ที่ดินเมื่อครบกำหนดอำยุของสัญญำเช่ำ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 สิ ทธิ กำรเช่ ำที่คิดค่ำเสื่ อมหมดแล้วแต่ยงั ใช้
งำนอยูม่ ีรำคำทุนในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำนวนเงิน 97.67 ล้ำนบำท และ 48.42 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 27 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2561
14. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและหนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี มีดงั นี้
บำท

สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2561
ธันวำคม 2560
46,546,938.28
10,341,942.46
46,546,938.28
10,341,942.46

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2561
ธันวำคม 2560
67,219,757.61
25,707,516.22
(20,941,888.88) (15,599,620.73)
46,277,868.73
10,107,895.49

กำรเปลี่ ย นแปลงของสิ นทรั พย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สิ นภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ค่ำเช่ำค้ำงจ่ำย
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ขำดทุนทำงภำษียกไป
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขำย
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ
อุปกรณ์
รวม

บำท
งบกำรเงินรวม
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงงวด
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดตำมบัญชี
ณ 30 ก.ย. 61

69,120.00
1,498,650.26
24,373,795.36
25,941,565.62

(67,267.37)
148,290.90
41,466,248.26
41,547,271.79

- -

1,852.63
1,646,941.16
65,840,043.62
67,488,837.41

484.58
1,423,449.97
14,145,157.49
30,531.12
15,599,623.16

- 70,424.13
(5,420,827.48)
8,187.28
(5,342,216.07)

(59.90)
(59.90)
-

544.48
1,353,025.84
19,565,984.97
22,343.84
20,941,899.13

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 28 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ค่ำเช่ำค้ำงจ่ำย
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ขำดทุนทำงภำษียกไป
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขำย
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ
อุปกรณ์
รวม

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงงวด
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดตำมบัญชี
ณ 30 ก.ย. 61

69,120.00
1,264,600.86
24,373,795.36
25,707,516.22

(67,267.37)
113,260.50
41,466,248.26
41,512,241.39

-

1,852.63
1,377,861.36
65,840,043.62
67,219,757.61

482.15
1,423,449.97
14,145,157.49
30,531.12
15,599,620.73

70,424.13
(5,420,827.48)
8,187.28
(5,342,216.07)

(52.08)
(52.08)

534.23
1,353,025.84
19,565,984.97
22,343.84
20,941,888.88

15. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
บำท

เงินค้ ำประกัน
ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย
หัก ค่ำเผือ่ กำรได้รับคืน
ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย - สุ ทธิ
รวม

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2561
ธันวำคม 2560
4,941,455.20
5,467,085.20
104,398,274.03 104,354,397.25
(16,789,540.99)
87,608,733.04 104,354,397.25
92,550,188.24 109,821,482.45

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2561
ธันวำคม 2560
1,140,005.67
1,693,635.67
104,179,362.98 104,179,362.98
(16,789,540.99)
87,389,821.99 104,179,362.98
88,529,827.66 105,872,998.65

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 29 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2561
16. เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
บำท

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
ตัว๋ สัญญำใช้เงิน
รวม

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2561
ธันวำคม 2560
45,243,108.61 231,184,927.09
40,000,000.00
70,000,000.00
85,243,108.61 301,184,927.09

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2561
ธันวำคม 2560
44,281,560.33 229,507,976.53
40,000,000.00
70,000,000.00
84,281,560.33 299,507,976.53

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั มีสัญญำเงินเบิกเกิ นบัญชี กบั ธนำคำร
พำณิ ชย์ในประเทศสองแห่ง 2 วงเงินจำนวนเงินรวม 25 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นวงเงินแรก 20 ล้ำนบำท และวงเงิน
ที่สอง 5 ล้ำนบำท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้ อยละ Fixed+1 และอัตรำร้อยละ MOR ต่อปี วงเงิ นเบิกเกิ น
บัญชีแรกค้ ำประกันโดยเงินฝำกประจำของบริ ษทั จำนวน 10 ล้ำนบำท และวงเงินที่สองไม่มีหลักประกัน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั มีเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญำใช้
เงิ น กับธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศห้ำแห่งรวม 6 วงเงิน มีดงั นี้
วงเงินที่
1
2
3
4
5
6

วงเงิน
(ล้ำนบำท)
80
50
30
200
50
90
500

อัตรำดอกเบี้ย
ต่อปี
MMR
MMR
MMR
MMR
MMR
MMR

หลักประกัน
- เงินฝำกประจำของบริ ษทั จำนวนเงิน 20 ล้ำนบำท
- กรรมกำรบริ ษทั
- ไม่มีหลักประกัน
- เงินฝำกประจำของบริ ษทั จำนวนร้อยละ 10 ของวงเงินเบิกใช้
- ไม่มีหลักประกัน
- ไม่มีหลักประกัน

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ย่อยมีสัญญำเงิ นเบิกเกิ นบัญชี กบั
ธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศแห่ งหนึ่ ง 1 วงเงิน จำนวนเงิน 20 ล้ำนบำท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรำ MOR ต่อปี
ค้ ำประกันโดยเงินฝำกธนำคำรประจำของกรรมกำร

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 30 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2561
17. ตั๋วแลกเงิน
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

ตัว๋ แลกเงิน-ตำมมูลค่ำตรำไว้
หัก ส่ วนลดหน้ำตัว๋
ตัว๋ แลกเงิน-ตำมมูลค่ำตัดจำหน่ำย

บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2561
ธันวำคม 2560
80,000,000.00
500,000,000.00
(177,780.20)
(1,349,669.06)
79,822,219.80
498,650,330.94

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั มีตวั๋ แลกเงินคงเหลือ 2 ฉบับ จำนวนเงิน
80 ล้ำนบำท และ 4 ฉบับ จำนวนเงิ น 500 ล้ำนบำท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรำคงที่ ครบกำหนดคืนตำม
ที่ ระบุ ไ ว้หน้ำ ตัว๋ แลกเงิ น และมี ก ำรตัดจ่ ำ ยส่ วนลดจำกหน้ำ ตั๋ว รั บ รู ้ เป็ นต้นทุ น ทำงกำรเงิ น ส ำหรั บงวด
เก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 2560 เป็ นจำนวนเงิน 2.11 ล้ำนบำท และ 3.78 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
18. หุ้นกู้
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

หุน้ กูไ้ ม่มีหลักประกัน - ตำมมูลค่ำที่ตรำไว้
หัก ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ น้ กูร้ อตัดบัญชี
สุ ทธิ

บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2561
ธันวำคม 2560
1,150,000,000.00
550,000,000.00
(1,792,637.61)
(786,710.60)
1,148,207,362.39
549,213,289.40

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 31 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2561
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 บริ ษทั มีหุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มี
ผูแ้ ทนผูถ้ ื อหุ ้นกู้ และจำหน่ ำยแก่นกั ลงทุนสถำบันและผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ออกหุ น้ กูค้ รั้งที่ 1
วันที่ออกหุ น้ กู้
: วันที่ 22 มิถุนำยน 2560
มูลค่ำหุ น้ กู้
: 300 ล้ำนบำท (300,000 หน่วย มูลค่ำหน่วยละ 1,000 บำท)
อำยุและวันครบกำหนดไถ่ถอน
: 3 ปี 2 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 24 มิถุนำยน 2563
อัตรำดอกเบี้ย
: อัตรำดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.22 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย
: ทุกวันที่ 22 มีนำคม วันที่ 22 มิถุนำยน วันที่ 22 กันยำยน
และวันที่ 22 ธันวำคม ของทุกปี
ออกหุ น้ กูค้ รั้งที่ 2
วันที่ออกหุ น้ กู้
มูลค่ำหุ น้ กู้
อำยุและวันครบกำหนดไถ่ถอน
อัตรำดอกเบี้ย
กำหนดชำระดอกเบี้ย

:
:
:
:
:

วันที่ 31 กรกฎำคม 2560
250 ล้ำนบำท (250,000 หน่วย มูลค่ำหน่วยละ 1,000 บำท)
3 ปี 4 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 4 สิ งหำคม 2563
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.22 ต่อปี
ทุกวันที่ 31 มกรำคม วันที่ 30 เมษำยน วันที่ 31 กรกฎำคม
และวันที่ 31 ตุลำคม ของทุกปี

ออกหุ น้ กูค้ รั้งที่ 3
วันที่ออกหุ น้ กู้
มูลค่ำหุ น้ กู้
อำยุและวันครบกำหนดไถ่ถอน
อัตรำดอกเบี้ย
กำหนดชำระดอกเบี้ย

:
:
:
:
:

วันที่ 28 มีนำคม 2561
600 ล้ำนบำท (600,000 หน่วย มูลค่ำหน่วยละ 1,000 บำท)
4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 28 มีนำคม 2565
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.46 ต่อปี
ทุกวันที่ 28 มีนำคม และวันที่ 28 กันยำยน ของทุกปี

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 32 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2561
19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2561
ธันวำคม 2560
1,093,167,851.05 1,140,395,457.80
(368,073,488.98) (359,339,788.05)
725,094,362.07
781,055,669.75

เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หัก ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สุ ทธิ

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 บริ ษทั มี เงิ นกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิ นในประเทศสี่ แห่ งจำนวน
7 วงเงิน โดยแต่ละวงเงินจะมีกำรเบิกกูเ้ ป็ นจำนวนหลำย ๆ ครั้ง มีรำยละเอียดดังนี้
วงเงินที่
1
2
3
4
5
6
7

วงเงินใช้ได้
(ล้ำนบำท)
150
150
630
100
150
200
1,000
2,380

เงินกูท้ ี่เบิก
(ล้ำนบำท)
150
150
546.83
100
150
200
346.85
1,643.68

อัตรำดอกเบี้ย
ต่อปี
MLR-2.5%
MLR-2.5%
Fixed Rate
MLR-2.7625%
Fixed Rate
Fixed Rate
Fixed Rate

คืนเงินต้นงวดละ
(ล้ำนบำท)
1.94
2.92
5.96
1.94
3.00
4.00
5.64
25.40

วันที่กูข้ องเงินกูค้ รั้งแรก
และวันที่สิ้นสุ ดของ
เงินกูค้ รั้งสุ ดท้ำย
ส.ค. 58 - ต.ค. 61
พ.ค. 59 - ส.ค. 62
ส.ค. 59 - ก.ค. 64
ส.ค. 59 - ก.ย. 62
ก.ย. 59 - ธ.ค. 62
ม.ค. 60 - ก.พ. 63
ก.ย. 60 - ก.ย. 64

หลักประกัน
ทะเบียนรถยนต์ (คัน)
110
203
1,192
129
203
270
431
2,538

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั มีเงิ นกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิ นในประเทศห้ำแห่ งจำนวน
8 วงเงิน โดยแต่ละวงเงินจะมีกำรเบิกกูเ้ ป็ นจำนวนหลำย ๆ ครั้ง มีรำยละเอียดดังนี้
วงเงินที่
1
2
3
4
5
6
7
8

วงเงินใช้ได้
(ล้ำนบำท)
200
150
150
630
100
150
200
1,000
2,580

เงินกูท้ ี่เบิก
(ล้ำนบำท)
200
150
150
546.83
100
150
200
96.56
1,593.39

อัตรำดอกเบี้ย
ต่อปี
BIBOR(3M)+1.6%
MLR-2.5%
MLR-2.5%
Fixed Rate
MLR-2.7625%
Fixed Rate
Fixed Rate
Fixed Rate

คืนเงินต้นงวดละ
(ล้ำนบำท)
4.00
2.92
2.92
5.96
1.94
3.00
4.00
1.58
26.32

วันที่กูข้ องเงินกูค้ รั้งแรก
และวันที่สิ้นสุ ดของ
เงินกูค้ รั้งสุ ดท้ำย
มี.ค. 58 - มิ.ย. 61
ส.ค. 58 - ต.ค. 61
พ.ค. 59 - ส.ค. 62
ส.ค. 59 - ก.ค. 64
ส.ค. 59 - ก.ย. 62
ก.ย. 59 - ธ.ค. 62
ม.ค. 60 - ก.พ. 63
ก.ย. 60 - ก.ย. 64

หลักประกัน
ทะเบียนรถยนต์ (คัน)
265
190
203
1,192
129
204
270
136
2,589

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 33 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2561
เงื่อนไขของสัญญำดังกล่ำวข้ำงต้น บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตำมเงื่ อนไขหรื อข้อกำหนดในสัญญำและต้อง
ดำรงอัตรำส่ วนของหนี้สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในอัตรำที่กำหนดไว้ในสัญญำ (ไม่เกิน 3.5 : 1 เท่ำ)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินมีกำร
เคลื่อนไหว ดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2561
ธันวำคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
1,140,395,457.80 1,172,673,222.24
บวก กูย้ มื เงินเพิ่มในระหว่ำงงวด
250,286,980.00
296,562,356.00
หัก จ่ำยชำระคืนในระหว่ำงงวด
(297,514,586.75) (328,840,120.44)
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวด
1,093,167,851.05 1,140,395,457.80
20. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าซื้อ
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

สัญญำเช่ำซื้ อรถยนต์
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
หัก ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สุ ทธิ

บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2561
ธันวำคม 2560
173,113,124.73
360,203,026.02
(6,063,880.32)
(14,124,467.58)
167,049,244.41
346,078,558.44
(102,623,445.02) (231,171,433.60)
64,425,799.39
114,907,124.84

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั มี หนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำซื้ อ ซึ่ งเป็ น
สัญญำเช่ำซื้ อรถยนต์กบั บริ ษทั ลิสซิ่ งในประเทศ 6 แห่ง จำนวน 748 สัญญำ และ 1,140 สัญญำ ตำมลำดับ

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 34 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2561
โดยมีรำยละเอียดของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยชำระดังนี้
บำท
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
เงินต้น
ถึงกำหนดกำรจ่ำยชำระภำยในหนึ่งปี

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

ดอกเบี้ยจ่ำย

ยอดที่ตอ้ งชำระ

เงินต้น

ดอกเบี้ยรอจ่ำย

ยอดที่ตอ้ งชำระ

102,623,445.02

3,976,370.45

106,599,815.47

231,171,433.60

9,519,147.24

240,690,580.84

64,425,799.39

2,087,509.87

66,513,309.26

114,907,124.84

4,605,320.34

119,512,445.18

167,049,244.41

6,063,880.32

173,113,124.73

346,078,558.44

14,124,467.58

360,203,026.02

ถึงกำหนดกำรจ่ำยชำระ
หลังจำกหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้ำปี
รวม

ภำยใต้เงื่ อนไขของสั ญญำดัง กล่ ำ วข้ำ งต้น บริ ษ ทั จะต้องปฏิ บ ตั ิ ตำมเงื่ อนไขและข้อจำกัดต่ ำ ง ๆ
ที่กำหนดไว้ในสัญญำกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินที่ซ้ื อภำยใต้สัญญำเช่ ำซื้ อจะโอนกรรมสิ ทธิ์ เป็ นของบริ ษทั
เมื่อบริ ษทั ได้ชำระเงินงวดสุ ดท้ำยแล้ว
21. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน มีรำยละเอียดดังนี้
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
บำท
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2561 ธันวำคม 2560

ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2561 ธันวำคม 2560

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันต้นงวด
7,493,251.31
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ต้นทุนบริ กำรและดอกเบี้ยงวดปัจจุบนั
741,454.50

4,981,955.00
1,537,836.00
973,460.31

6,323,004.31
566,302.50

4,508,148.00
1,076,552.00
738,304.31

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันสิ้ นงวด

7,493,251.31

6,889,306.81

6,323,004.31

8,234,705.81

ค่ำใช้จ่ำยที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน
รวม

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
177,148.75
179,923.26
70,002.75
63,441.76
247,151.50
243,365.02

(บำท)
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
531,446.25
539,770.02
210,008.25
190,325.27
741,454.50
730,095.29

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 35 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2561

ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
2561
2560
129,913.75
130,973.01
389,741.25
392,919.27
58,853.75
53,603.01
176,561.25
160,809.02
188,767.50
184,576.02
566,302.50
553,728.29

22. รายได้ อื่น
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

ดอกเบี้ยรับ
ค่ำปรับเลิกสัญญำ
ค่ำบริ กำรของศูนย์บริ กำร
ค่ำนำยหน้ำรับ
อื่นๆ
รวม

งบกำรเงินรวม (บำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
2561
2560
211,336.95
432,985.50
668,386.67
1,302,584.10
2,039,549.05
1,142,724.74
5,543,543.59
3,369,533.42
1,191,640.00
1,299,309.00
3,594,389.50
3,790,995.60
2,694,449.54
3,625,669.84
8,620,948.32
8,707,439.84
8,081,941.36
7,716,114.53
24,619,109.04
20,291,422.15
14,218,916.90 14,216,803.61
43,046,377.12
37,461,975.11

ดอกเบี้ยรับ
ค่ำปรับเลิกสัญญำ
ค่ำบริ กำรของศูนย์บริ กำร
อื่นๆ
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
2561
2560
457,676.06
137,643.02
1,534,945.90
498,195.02
2,039,549.05
1,142,724.74
5,543,543.59
3,369,533.42
1,191,640.00
1,299,309.00
3,594,389.50
3,790,995.60
5,124,593.83
4,644,533.94
13,192,824.23
11,660,110.28
8,813,458.94
7,224,210.70
23,865,703.22
19,318,834.32

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 36 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2561
23. ค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้
ส่ วนประกอบหลักของค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยำยน 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม (บำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
2561
2560
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกำไรขำดทุน :
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั :
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงวด
(352,870.14)
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
กำรเปลี่ยนแปลงของผลต่ำงชัว่ ครำว
ที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรำยกำร
(12,882,509.04)
รวม
(13,235,379.18)
ภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
กำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
44,373.91
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
รวม
44,373.91

(8,067,468.12)

543,342.43

2,792,559.62

(2,177,359.62)
(10,244,827.74)

(36,205,055.72)
(35,661,713.29)

(11,740,643.59)
(8,948,083.97)

9,172.08

(59.90)

784.14

9,172.08

(59.90)

307,567.20
308,351.34

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
2561
2560
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกำไรขำดทุน :
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั :
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงวด
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
กำรเปลี่ยนแปลงของผลต่ำงชัว่ ครำว
ที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรำยกำร
(12,870,832.24)
รวม
(12,870,832.24)
ภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
กำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
44,376.81
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
รวม
44,376.81

(8,463,714.37)
(2,177,371.11)
(10,641,085.48)

-

1,818,551.44

(36,170,025.32)
(36,170,025.32)

(11,787,754.86)
(9,969,203.42)

7,993.99

(52.08)

(2,046.37)

7,993.99

(52.08)

215,310.40
213,264.03

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 37 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2561
24. เงินปันผล
ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2561 ผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติให้
จ่ำยเงินปั นผลจำกผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2560 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตรำหุ ้นละ 1.06 บำท คิดเป็ นจำนวนเงิน
265 ล้ำนบำท โดยเงินปั นผลจำนวนเงิน 127.50 ล้ำนบำท (คิดเป็ นอัตรำหุ ้นละ 0.51 บำท จำนวน 250,000,000
หุ ้น) ได้จ่ำยแล้วในวันที่ 1 กันยำยน 2560 และเงิ นปั นผลที่เหลื อจำนวนเงิ น 137.50 ล้ำนบำท (คิดเป็ นอัตรำ
หุน้ ละ 0.55 บำท จำนวน 250,000,000 หุน้ ) ได้จ่ำยให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในวันที่ 22 พฤษภำคม 2561
และตำมรำยงำนกำรประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ทั ครั้ ง ที่ 3/2561 เมื่อ วัน ที่ 9 สิ ง หำคม 2561
คณะกรรมกำรได้มี ม ติ ใ ห้ จ่ ำ ยเงิ น ปั น ผลระหว่ ำ งกำลจำกผลกำรด ำเนิ น งำนส ำหรั บ งวดสิ้ น สุ ด วัน ที่
30 มิถุนำยน 2561 จำนวนเงิน 100.00 ล้ำนบำท ( คิดเป็ นอัตรำหุ ้นละ 0.40 บำท จำนวน 250,000,000 หุ ้น)
ได้จ่ำยให้ผถู ้ ือหุ น้ ในวันที่ 7 กันยำยน 2561
รวมบริ ษทั จ่ำยเงินปั นผลสำหรับปี 2561 เป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้ น 237.50 ล้ำนบำท
25. กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กำไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไรสำหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสำมัญด้วยจำนวนหุ ้น
สำมัญถัวเฉลี่ยที่ถ่วงน้ ำหนักในระหว่ำงงวด
งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุด
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 30 กันยำยน
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
2561
2560

กำไรสำหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสำมัญ (บำท)
กำไรสำหรับงวดส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในระหว่ำงงวด (หุ้น)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำทต่อหุ้น)

57,163,418.68
250,000,000
0.23

90,612,518.88
250,000,000
0.36

183,534,160.75
250,000,000
0.73

257,443,302.11
250,000,000
1.03

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุด
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 30 กันยำยน
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
2561
2560
กำไรสำหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสำมัญ (บำท)
กำไรสำหรับงวดส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในระหว่ำงงวด (หุ้น)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำทต่อหุ้น)

57,939,493.59
250,000,000
0.23

89,017,507.02
250,000,000
0.36

182,735,081.65
250,000,000
0.73

253,584,964.63
250,000,000
1.01

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 38 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2561
26. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจจะเกิดขึน้
26.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำดำเนินงำน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสัญญำเช่ำดำเนินงำน ดังนี้
ประเภทค่ำเช่ำ

ระยะเวลำ

บริ ษทั
สัญญำเช่ำที่ดิน - สร้ำงอำคำร (สำนักงำนใหญ่)

22 ม.ค. 2545 - 21 ม.ค. 2566

สัญญำเช่ำที่ดิน - สร้ำงอำคำร (สำขำอโศก)

1 ก.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2564

สัญญำเช่ำพื้นที่ศูนย์บริ กำร
บริ ษทั ย่อย
สัญญำเช่ำที่ดิน - สำนักงำนขำย (สำนักงำนใหญ่)

20 ก.พ. 2561 - 19 ก.พ. 2564

สัญญำเช่ำที่ดิน - สำนักงำนขำย (สำขำรำมอินทรำ กม.9)

1 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2561
เป็ นต้นไป (จนกว่ำจะบอกเลิกสัญญำ)

สัญญำเช่ำที่ดิน - สำนักงำนขำย (สำขำศรี นคริ นทร์ )
สัญญำเช่ำที่ดิน - สำนักงำนขำย (สำขำพหลโยธิน)

1 ส.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2563
1 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2560
เป็ นต้นไป (จนกว่ำจะบอกเลิกสัญญำ)

24 ก.ย. 2559 - 23 ก.ย. 2574

ค่ำเช่ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคต

ปี ที่ 1
ไม่คิดค่ำเช่ำ
ปี ที่ 2 - 11 30,000 บำทต่อเดือน
ปี ที่ 12 - 22 45,000 บำทต่อเดือน
เดือน ก.ย. 2561 - ส.ค. 2561 264,000 บำทต่อเดือน
เดือน ก.ย. 2562 - ส.ค. 2563 264,000 บำทต่อเดือน
เดือน ก.ย. 2563 - ส.ค. 2564 290,400 บำทต่อเดือน
100,000 บำทต่อเดือน
ปี ที่ 1 - 3
450,000 บำทต่อเดือน
ปี ที่ 4 - 6
483,750 บำทต่อเดือน
ปี ที่ 7 - 9
520,031 บำทต่อเดือน
ปี ที่ 10 - 12 559,033 บำทต่อเดือน
ปี ที่ 13 - 15 600,960 บำทต่อเดือน
70,000 บำทต่อเดือน
เดือน ส.ค. 2560 - ก.ค. 2563 544,500 บำทต่อเดือน
150,000 บำทต่อเดือน

26.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำบริ กำร
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 บริ ษทั มีสัญญำบริ กำรจำนวน 3 สัญญำ ระยะเวลำ 1-2 ปี มีอตั รำ
ค่ำบริ กำรจำนวนเงิน 0.83 ล้ำนบำทต่อปี
26.3 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ ำยทุน
ณ วัน ที่ 30 กัน ยำยน 2561 บริ ษ ัทมี ภำระผู กพันเกี่ ยวกับสั ญญำติ ดตั้งและพัฒนำโปรแกรม
ระบบงำน โดยมี ภำระผู ก พัน คงเหลื อ ที่ จ ะต้อ งจ่ ำ ยตำมสั ญญำ จ ำนวนเงิ น 1.89 ล้ำ นบำท (รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม)
26.4 ภำระค้ ำประกัน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 บริ ษทั มีหนังสื อค้ ำประกันกำรทำสัญญำเช่ำ และซองประกวดรำคำ
เป็ นจำนวนเงิน 99.61 ล้ำนบำท และหนังสื อค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ ำของบริ ษทั เป็ นจำนวนเงิน 0.19
ล้ำนบำท ออกโดยธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศสำมแห่ง (วงเงินค้ ำประกันรวม 185 ล้ำนบำท)
และบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำของบริ ษทั 2 ฉบับที่ออกโดยธนำคำรพำณิ ชย์
ในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่ งค้ ำประกัน โดยเงินฝำกประจำธนำคำรกรรมกำรจำนวนเงิน 0.14 ล้ำนบำท

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 39 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2561
27. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อ มู ล ส่ ว นงำนด ำเนิ น งำนที่ น ำเสนอสอดคล้อ งกับ รำยงำนภำยในของกลุ่ ม บริ ษ ัท ที่ ผู ้มี อ ำนำจ
ตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำนได้รับและสอบทำนข้อมูลอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำร
จัดสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่ วนงำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนงำน 2 ส่ วนงำนหลัก คือ (1) ธุ รกิจให้เช่ำรถยนต์และ (2) ธุ รกิจจำหน่ำย
รถยนต์มือสอง ซึ่งดำเนินธุ รกิจในส่ วนงำนภูมิศำสตร์ หลักในประเทศไทย
ข้อมู ลทำงกำรเงิ นจำแนกตำมส่ วนงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสำหรับงวดสำมเดื อนและเก้ำเดื อน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 2560 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม (พันบำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน
ธุรกิจให้เช่ำรถยนต์
ธุรกิจจำหน่ำยรถยนต์มือสอง
2561
2560
2561
2560
2561

รำยได้
รำยได้จำกค่ำเช่ำรถยนต์
รำยได้จำกกำรขำยรถยนต์
รวม
ต้นทุน
ต้นทุนกำรให้เช่ำรถยนต์
ต้นทุนกำรขำยรถยนต์
รวม
กำไรขั้นต้น

รวมสิ นทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยำยน
สิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ
สิ นทรัพย์ถำวรอื่น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์อื่น
รวม

2560

298,789
142,033
440,822

286,494
156,972
443,466

58,020
58,020

47,127
47,127

298,789
200,053
498,842

286,494
204,099
490,593

254,789
92,714
347,503
93,319

227,243
95,093
322,336
121,130

52,628
52,628
5,392

40,614
40,614
6,513

254,789
145,342
400,131
98,711

227,243
135,707
362,950
127,643

ธุรกิจให้เช่ำรถยนต์
2561
2560
รำยได้
รำยได้จำกค่ำเช่ำรถยนต์
รำยได้จำกกำรขำยรถยนต์
รวม
ต้นทุน
ต้นทุนกำรให้เช่ำรถยนต์
ต้นทุนกำรขำยรถยนต์
รวม
กำไรขั้นต้น

รวม

สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน
ธุรกิจจำหน่ำยรถยนต์มือสอง
2561
2560
2561

รวม
2560

895,182
375,825
1,271,007

853,113
571,994
1,425,107

193,018
193,018

116,874
116,874

895,182
568,843
1,464,025

853,113
688,868
1,541,981

742,402
232,480
974,882
296,125

696,791
349,008
1,045,799
379,308

171,936
171,936
21,082

100,457
100,457
16,417

742,402
404,416
1,146,818
317,207

696,791
449,465
1,146,256
395,725

3,714,723
12,807
4,758
759,836
4,492,124

3,579,757
13,453
2,991
778,224
4,374,425

180,118
858
130,811
311,787

152,138
418
137,878
290,434

3,714,723
192,925
5,616
890,647
4,803,911

3,579,757
165,591
3,409
916,102
4,664,859

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 40 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2561
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ไม่มีลูกค้ำรำยใดที่เป็ นลู กค้ำรำยใหญ่ (หมำยถึ งมีรำยได้ไม่เท่ำกับหรื อมำกกว่ำ
ร้อยละ 10 ของรำยได้ของกิจกำร)
28. การวัดมูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ยใช้ว ิธี ร ำคำตลำดในกำรวัด มูล ค่ำ ยุต ิธ รรมของสิ น ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิ น ซึ่ ง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่
ไม่มีตลำดที่มีส ภำพคล่อง หรื อไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยจะใช้วิธีรำคำทุนหรื อวิธีรำยได้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินดังกล่ำวแทน
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ระดับที่ 1 ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้ อขำย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้ สินอย่ำงเดียวกัน
ระดับที่ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นนอกเหนื อจำกรำคำเสนอซื้ อขำยซึ่ งรวมอยูใ่ นระดับ 1 ที่สำมำรถสังเกตได้
โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูล รำคำตลำด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมำจำกรำคำ
ตลำด) สำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น
ระดับที่ 3 ใช้ข อ้ มูล ที่ไ ม่ส ำมำรถสัง เกตได้ เช่น ข้อ มูล เกี ่ย วกับ กระแสเงิน ในอนำคตที ่กิจ กำร
ประมำณขึ้น
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
แยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับที่ 1
สิ นทรัพย์ ที่วัดมูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผือ่ ขำย
- หน่วยลงทุน

-

ระดับที่ 1
สิ นทรัพย์ ทวี่ ัดมูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผือ่ ขำย
- หน่วยลงทุน

-

บำท
งบกำรเงินรวม
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
50,954.07

-

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
45,059.98

-

รวม
50,954.07

รวม
45,059.98

ในระหว่ำงงวดปั จจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับ 2
มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มิได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
คำนวณโดยใช้มูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วยที่ประกำศโดยผูจ้ ดั กำรกองทุน

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 41 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2561
29. การจัดประเภทรายการใหม่
รำยกำรในงบกำรเงิน สำหรับปี 2560 บำงรำยกำรได้จดั ประเภทรำยกำรใหม่ให้สอดคล้องกับกำรจัด
ประเภทรำยกำรบัญชีในงวดปั จจุบนั โดยไม่มีผลกระทบต่อกำไร (ขำดทุน) หรื อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นตำมที่ได้
รำยงำนไว้ กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่มีดงั ต่อไปนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
ก่อนจัด
ประเภทใหม่

จัดประเภทใหม่
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

งบแสดงฐานะการเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 79,239,327.24 1,990,129.45
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
10,104,731.65 (1,990,129.45)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
ต้นทุนกำรขำยรถยนต์
132,950,404.26 2,757,096.97
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
17,108,166.57 (2,757,096.97)
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
ต้นทุนกำรขำยรถยนต์
442,214,755.79
7,249,972.00
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
50,456,807.21
(7,249,972.00)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หลังจัด
ประเภทใหม่

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

จัดประเภทใหม่
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

หลังจัด
ประเภทใหม่

81,229,456.69
8,114,602.20

71,572,249.82
9,188,728.53

1,990,129.45
(1,990,129.45)

73,562,379.27
7,198,599.08

135,707,501.23
14,351,069.60

92,336,437.49
10,697,600.69

2,757,096.97
(2,757,096.97)

95,093,534.46
7,940,503.72

449,464,727.79
43,206,835.21

341,757,728.08
36,544,981.14

7,249,972.00 349,007,700.08
(7,249,972.00) 29,295,009.14

30. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2561

