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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 ชย์เมื่ อวันที่ 29 มกรำคม 2535 และบริ ษ ทั ได้แปรสภำพเป็ นบริ ษ ทั มหำชนจำกัด
โดยจดทะเบียนกับกรมพัฒนำธุ 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-ดินแดง แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง
กรุ งเทพมหำนคร 10400 ประเทศไทย
ข)

ลักษณะธุ รกิจ
บริ ษทั ประกอบธุ รกิจให้เช่ำรถยนต์ และจำหน่ำยรถยนต์ที่ใช้งำนแล้วรวมถึงกำรให้บริ กำรที่
เกี่ยวข้องกับรถยนต์ดงั กล่ำวทั้งสองประเภท

2. หลักเกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
2.1 หลักเกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำล
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ ได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำล และตำมข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไทย ซึ่ งได้กำหนดเพื่อเป็ นกำรให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินประจำปี ที่
นำเสนอครั้ งล่ ำ สุ ด โดยเน้นกำรให้ข ้อมู ล เพิ่ม เติ ม ที่ เป็ นปั จจุ บ นั เกี่ ยวกับกิ จกรรม เหตุ กำรณ์ และ
สถำนกำรณ์ ใ หม่ ๆ เพื่ อไม่ ใ ห้ข ้อมู ล ที่ นำเสนอซ้ ำ ซ้อนกับ ข้อมู ล ที่ ไ ด้รำยงำนไปแล้ว งบกำรเงิ น
ระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบั งบกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงิ นระหว่ำงกำลนี้ ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำง
อื่นในนโยบำยกำรบัญชี
งบกำรเงิ น ระหว่ำ งกำลฉบับ ภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษ ัท ใช้เ ป็ นทำงกำรตำม
กฎหมำย 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 รำยกำรบัญชีระหว่ำงกันของบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยที่มีสำระสำคัญได้ถูกหักออกจำกงบกำรเงิน
รวมแล้ว
2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบนั
ในระหว่ำงงวด บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) จำนวนหลำยฉบับและฉบับใหม่
รวมถึงแนวปฏิบตั ิทำงบัญชี จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำ
บัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นดังกล่ำว
ได้รับกำรปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเที ยมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ งและอธิ บำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นดังกล่ำวมำถื อปฏิบตั ิน้ ี ไม่มี
ผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาทีท่ ากับลูกค้ า
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับที่ 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่ อง
สัญญำก่ อสร้ ำง มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รำยได้ และกำรตี ควำมมำตรฐำนที่ เกี่ ยวข้อง
กิจกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้กบั สัญญำที่ทำกับลูกค้ำทุกฉบับ ยกเว้นสัญญำ
ที่อยูใ่ นขอบเขตของมำตรฐำนฉบับอื่น มำตรฐำนฉบับนี้ ได้กำหนด 5 ขั้นตอนสำหรับกำรรับรู ้รำยได้
ที่เกิดขึ้นจำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ โดยกิจกำรจะรับรู ้รำยได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่
กิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิ ได้รับจำกกำรแลกเปลี่ยนสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่ให้ลูกค้ำ และกำหนดให้กิจกำร
ต้องใช้ดุล ยพิ นิจและพิ จ ำรณำข้อเท็ จจริ ง และเหตุ ก ำรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้องทั้ง หมดในกำรพิ จำรณำตำม
หลักกำรในแต่ละขั้นตอน
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2.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนำคต
ในระหว่ำงงวด สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รวมถึงแนว
ปฏิบตั ิทำงบัญชี ฉบับใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 หลักกำรสำคัญของมำตรฐำนดังกล่ำวสรุ ปได้ดงั นี้
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี ฉบับดังกล่ำวปรับปรุ งให้มีเนื้ อหำใกล้เคียงกับมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงิน โดยสำมำรถแบ่ง ได้เป็ น 4 ส่ วน คือ
1. กำรรับรู ้รำยกำรและกำรวัดมูลค่ำเครื่ องมือทำงกำรเงิน ซึ่ งพัฒนำให้ใกล้เคียงกับมำตรฐำน
กำรบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง กำรบัญชี สำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ และตรำสำร
ทุน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงิน
2. กำรด้อยค่ ำของสิ นทรั พย์ทำงกำรเงิ น ซึ่ ง มี เนื้ อหำเหมื อนกับ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงิน
3. กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง ซึ่ งมีเนื้อหำเหมือนกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9
เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงิน
4. กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน ซึ่ งมีเนื้ อหำเหมือนกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบับที่ 7 เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญาเช่ า
เนื่องจำกกำรเช่ำถือเป็ นธุ รกรรมที่สำคัญของหลำยๆ กิจกำรในหลำยกลุ่มอุตสำหกรรม ดังนั้น
จึ งมี ควำมสำคัญที่ ผูใ้ ช้งบกำรเงิ นควรได้รับข้อมู ลที่ ให้ภำพเกี่ ยวกับกิ จกรรมกำรเช่ ำของกิ จกำรที่
สมบูรณ์และสำมำรถเปรี ยบเทียบกันได้ ซึ่ งวิธีกำรบัญชีเดิมสำหรับสัญญำเช่ำตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 17 เรื่ องสัญญำเช่ำ ได้กำหนดให้ผเู ้ ช่ำและผูใ้ ห้เช่ำจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน
หรื อสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนและบันทึกบัญชี สำหรับสัญญำเช่ ำทั้งสองประเภทนี้ อย่ำงแตกต่ำงกัน ซึ่ ง
วิธีกำรบัญชี ดงั กล่ ำวไม่สำมำรถสนองควำมต้องกำรของผูใ้ ช้ง บกำรเงิ นได้เนื่ องจำกวิธีก ำรบัญชี
ดังกล่ำวไม่ได้เป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมสำหรั บรำยกำรกำรเช่ ำในทุกกรณี โดยเฉพำะกำรที่ไม่ได้
กำหนดให้ผูเ้ ช่ ำรับรู ้ สินทรัพย์และหนี้ สินที่เกิ ดขึ้นจำกสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำน ซึ่ งส่ งผลให้สัญญำเช่ ำ
จำนวนมำกไม่ถูกรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ทั้งที่สิทธิ กำรใช้สินทรัพย์
และภำระผูกพันที่เกิดขึ้นจำกสัญญำเช่ำเข้ำนิยำมของสิ นทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งส่ งผลให้อตั รำส่ วน
ทำงกำรเงินที่สำคัญถูกบิดเบือน ซึ่ งวิธีกำรบัญชีใหม่ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16
เรื่ องสัญญำเช่ ำ ซึ่ งกำหนดให้ผูเ้ ช่ ำรั บรู ้ สิทธิ กำรใช้สินทรั พย์เป็ นสิ นทรั พย์ในงบกำรเงิ นและรับรู ้
หนี้ สินจำกภำระผูกพันที่เกิดขึ้นจำกสัญญำเช่ำเข้ำมำในงบกำรเงิ น ซึ่ งวิธีกำรบัญชี น้ ี จะส่ งผลให้กำร
นำเสนอสิ นทรัพย์และหนี้ สินของผูเ้ ช่ ำเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมมำกขึ้นรวมทั้งยังเพิ่มกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลซึ่งจะสะท้อนสภำพควำมเสี่ ยงทำงกำรเงินและเงินทุนของผูเ้ ช่ำได้ดีข้ ึน
ปั จจุบนั ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่ อำจมี ต่อ
งบกำรเงินในปี ที่เริ่ มนำมำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
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2.5 สรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
บริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยได้ใช้นโยบำยกำรบัญชี ที่สำคัญในกำรจัดทำงบกำรเงิ นระหว่ำงกำล
เช่นเดียวกับที่ใช้สำหรับงบกำรเงินประจำปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
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 พรอพเพอร์ ต้ ี จำกัด
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั โตโยต้ำ กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ ต จำกัด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
นำงวิภำพร จันทรเสรี กุล

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ซื้อ ขำยแลกเปลี่ยนรถยนต์และอุปกรณ์
รถยนต์ท้ งั เก่ำ-ใหม่ และรับซ่อมรถยนต์

บริ ษทั ถือหุ้นเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100

ให้เช่ำอำคำรสำนักงำน
ขำยรถยนต์และศูนย์บริ กำรซ่อม
ขำยรถยนต์และศูนย์บริ กำรซ่อม
ขำยรถยนต์นำเข้ำ

ผูถ้ ือหุ้น / กรรมกำรกลุ่มเดียวกับบริ ษทั
ผูถ้ ือหุ้น / กรรมกำรกลุ่มเดียวกับบริ ษทั
ผูถ้ ือหุ้น / กรรมกำรกลุ่มเดียวกับบริ ษทั
ผูถ้ ือหุ้น / กรรมกำรกลุ่มเดียวกับบริ ษทั
ผูถ้ ือหุ้น / มำรดำของกรรมกำร

ในระหว่ำงงวด บริ ษทั มีรำยกำรธุ รกิ จที่สำคัญกับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกัน โดยสำมำรถ
สรุ ปได้ดงั นี้
บำท

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

อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกันโดย
พื้นที่ประมำณ 350 ตรม.
คิดค่ำเช่ำ 83,000 บำทต่อเดือน
อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกัน
คิดค่ำเช่ำ 86,290 บำทต่อเดือน
อัตรำร้อยละ 3.15 ต่อปี
อัตรำร้อยละ 2.75-2.80 ต่อปี

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
2562
2561

สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
2562
2561

249,000.00

249,000.00

498,000.00

498,000.00

1,325,108.50

1,078,050.50

2,602,021.00

2,402,749.50

258,870.00

258,870.00

517,740.00

517,740.00

-

74,589.04
74,589.04

210,575.34
210,575.34

93,424.66
93,424.66
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บำท

นโยบำยรำคำ
ค่ำใช้จ่ำย :
ค่ำเช่ำพื้นที่
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด

ค่ำเช่ำที่ดิน
บริ ษทั โตโยต้ำ กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั ธนภัทร พรอพเพอร์ต้ ี จำกัด

อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกันโดยพื้นที่
ประมำณ 1,490 ตรม. รวมที่จอดรถ
พื้นที่ประมำณ 3,000 ตรม.
คิดค่ำเช่ำ 100,000 บำทต่อเดือน
คิดค่ำเช่ำ 150,000 บำทต่อเดือน
คิดค่ำเช่ำ 70,000 บำทต่อเดือน

ค่ำซ่ อมแซม
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
รำคำตลำด
บริ ษทั โตโยต้ำ กรุ งไทย จำกัด
รำคำตลำด
บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด รำคำตลำด
ค่ำนำยหน้ำ
บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด
ซื้ อสิ นทรัพย์ :
รถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั โตโยต้ำ กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยจ่ำย
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บริ ษทั ย่อย
รำยได้ :
ดอกเบี้ยรับ
ค่ำใช้จ่ำย :
ค่ำนำยหน้ำ
ค่ำส่ งเสริ มกำรขำย
ซื้ อสิ นทรัพย์ :
รถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ

ตำมอัตรำที่ตกลงร่ วมกัน

รำคำตลำดหลังหักส่ วนลดพิเศษจำกกำรซื้อ
รำคำตลำดหลังหักส่ วนลดพิเศษจำกกำรซื้อ
รำคำตลำดสำหรับลูกค้ำชั้นดี

อัตรำร้อยละ 3.22 ต่อปี

อัตรำร้อยละ 2.50-3.10 ต่อปี
อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกัน
อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกัน
รำคำตลำดสำหรับลูกค้ำชั้นดี

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
2562
2561

สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
2562
2561

300,000.00

300,000.00

600,000.00

600,000.00

450,000.00
210,000.00
660,000.00

450,000.00
210,000.00
660,000.00

900,000.00
420,000.00
1,320,000.00

900,000.00
420,000.00
1,320,000.00

623,286.75
3,793,607.18
380,395.00
4,797,288.93

327,791.90
1,123,117.56
50,096.41
1,501,005.87

1,006,881.21
5,470,821.57
405,804.00
6,883,506.78

972,891.95
1,862,283.97
83,596.91
2,918,772.83

56,074.77

84,112.15

196,261.68

168,224.30

830,433.64
134,765,692.06
27,521,495.33
163,117,621.03

2,339,148.60
78,543,374.76
7,000,000.00
87,882,523.36

830,433.64
476,246,870.10
33,456,074.77
510,533,378.51

9,297,404.68
145,590,483.64
7,000,000.00
161,887,888.32

802,794.52

802,794.52

1,596,767.12

1,596,767.12

50,534.25

341,575.34

141,005.48

636,780.82

3,364,485.87
2,880,000.00

2,663,551.41
-

6,883,177.40
6,896,000.00

6,771,028.05
-

-

383,177.57

364,485.98

383,177.57
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บำท
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
2562
2561

สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
2562
2561

249,000.00

249,000.00

498,000.00

498,000.00

1,325,108.50

1,078,050.50

2,602,021.00

2,402,749.50

-

74,589.04
74,589.04

210,575.34
210,575.34

93,424.66
93,424.66

300,000.00

300,000.00

600,000.00

600,000.00

623,286.75
3,234,028.66
380,395.00
4,237,710.41

327,791.90
1,123,117.56
50,096.41
1,501,005.87

1,006,881.21
4,605,520.51
405,804.00
6,018,205.72

972,891.95
1,862,283.97
83,596.91
2,918,772.83

56,074.77

84,112.15

196,261.68

168,224.30

รำคำตลำดหลังหักส่ วนลดพิเศษจำกกำรซื้ อ
830,433.64
รำคำตลำดหลังหักส่ วนลดพิเศษจำกกำรซื้ อ 134,765,692.06
รำคำตลำดสำหรับลูกค้ำชั้นดี
27,521,495.33
163,117,621.03

2,339,148.60
78,543,374.76
7,000,000.00
87,882,523.36

830,433.64
476,246,870.10
33,456,074.77
510,533,378.51

9,297,404.68
145,590,483.64
7,000,000.00
161,887,888.32

802,794.52

1,596,767.12

1,596,767.12

นโยบำยรำคำ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้ :
รำยได้ค่ำเช่ำโชว์รูม
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด

อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกันโดย
พื้นที่ประมำณ 350 ตรม.
คิดค่ำเช่ำ 83,000 บำทต่อเดือน

รำยได้บริ หำรจัดกำรศูนย์บริ กำร
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกัน
ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
อัตรำร้อยละ 3.15 ต่อปี
บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด อัตรำร้อยละ 2.75-2.80 ต่อปี
ค่ำใช้จ่ำย :
ค่ำเช่ำพื้นที่
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด

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

ค่ำซ่ อมแซม
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
รำคำตลำด
บริ ษทั โตโยต้ำ กรุ งไทย จำกัด
รำคำตลำด
บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด รำคำตลำด
ค่ำนำยหน้ำ
บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด
ซื้ อสิ นทรัพย์ :
รถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั โตโยต้ำ กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ ต จำกัด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยจ่ำย

ตำมอัตรำที่ตกลงร่ วมกัน

อัตรำร้อยละ 3.22 ต่อปี

802,794.52
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ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน มีรำยละเอียดดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
มิถุนำยน 2562
ธันวำคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
บริ ษทั ย่อย
ลูกหนี้ - เงินจอง
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
ค่ำนำยหน้ำค้ำงจ่ำย
เงินให้กยู ้ ืมระยะสั้น
ยอดคงเหลือยกมำ
เงินให้กยู ้ ืมเพิ่ม
เงินให้กยู ้ ืมจ่ำยคืน
ยอดคงเหลือยกไป
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั โตโยต้ำกรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด
รวม
เจ้ำหนี้ค่ำซื้อสิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ
บริ ษทั โตโยต้ำกรุ งไทย จำกัด
ค่ำนำยหน้ำค้ำงจ่ำย
บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด
เงินให้กยู ้ ืมระยะสั้น
บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด
ยอดคงเหลือยกมำ
เงินให้กยู ้ ืมเพิ่ม
เงินให้กยู ้ ืมรับคืน
ยอดคงเหลือยกไป
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
ยอดคงเหลือยกมำ
เงินให้กยู ้ ืมเพิ่ม
เงินให้กยู ้ ืมรับคืน
ยอดคงเหลือยกไป
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หุ น้ กู ้
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
มิถุนำยน 2562
ธันวำคม 2561

-

-

860,106.00
4,185,000.00

1,747,614.00
17,326.03
1,815,000.00

-

-

15,000,000.00
7,000,000.00
(22,000,000.00)
-

33,000,000.00
34,000,000.00
(52,000,000.00)
15,000,000.00

1,037,815.48

885,117.38

1,037,815.48

885,117.38

180,292.48
2,053,140.38
51,629.39
2,285,062.25

182,564.54
1,852,066.13
36,448.66
2,071,079.33

48,992.93
1,656,968.34
51,629.39
1,757,590.66

113,683.29
1,420,069.69
36,448.66
1,570,201.64

49,645,468.00

130,402,465.07

49,645,468.00

130,402,465.07

-

84,112.15

-

84,112.15

-

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

-

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

40,000,000.00
(40,000,000.00)
-

-

40,000,000.00
(40,000,000.00)
-

-

100,000,000.00
70,575.34

100,000,000.00
79,397.26

100,000,000.00
70,575.34

100,000,000.00
79,397.26
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“สอบทานแล้ว”

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรสำหรั บงวดสำมเดื อนและหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562
และ 2561 มีดงั นี้

กรรมกำร
กรรมกำรบริ หำร
ผูบ้ ริ หำร
รวม

งบกำรเงินรวม (บำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด
สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
วันที่ 30 มิถุนำยน
2562
2561
2562
2561
401,324.35
300,745.86
796,641.58
672,756.42
2,290,969.85 2,140,483.01
4,399,686.95 4,136,577.50
2,905,778.11 2,999,927.69
5,558,178.96 6,137,974.87
5,598,072.31 5,441,156.56 10,754,507.49 10,947,308.79

กรรมกำร
กรรมกำรบริ หำร
ผูบ้ ริ หำร
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด
สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
วันที่ 30 มิถุนำยน
2562
2561
2562
2561
401,324.35
300,745.86
796,641.58
672,756.42
2,290,969.85 2,140,483.01
4,399,686.95 4,136,577.50
2,905,778.11 2,438,717.98
5,387,349.82 5,015,555.45
5,598,072.31 4,879,946.85 10,583,678.35 9,824,889.37

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร - บัญชีกระแสรำยวัน
เงินฝำกธนำคำร - บัญชีออมทรัพย์
รวม

บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
มิถุนำยน 2562 ธันวำคม 2561 มิถุนำยน 2562 ธันวำคม 2561
263,922.34
818,337.68 2,761,594.67
200,168.98
8,763,760.13 23,078,223.71 8,763,760.13 23,078,223.71
51,394,553.37 65,966,938.19 44,604,907.86 52,332,606.43
60,422,235.84 89,863,499.58 56,130,262.66 75,610,999.12

บริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยได้ทำสัญญำโอนเงิ นอัตโนมัติจำกบัญชี ออมทรั พย์เข้ำ บัญชี กระแสรำยวัน
ในกรณี เบิกเกินบัญชี (มีเช็คขึ้นเงิน)
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั มีเงินฝำกธนำคำร-บัญชี ออมทรัพย์
มีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 0.30 - 0.50 ต่อปี

- 19 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
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“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

5. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ประเภทเผื่อขาย
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
จำนวนหน่วย
บำท
จำนวนหน่วย
บำท
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขำย - รำคำทุน
2,190,095.3485
30,037,130.20
1,547,492.3897
21,072,313.34
บวก กำไรไม่เกิดขึ้นจริ งจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน
1,394.03
12,536.18
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขำย - แสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม
30,038,524.23
21,084,849.52
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
จำนวนหน่วย
บำท
จำนวนหน่วย
บำท
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขำย - รำคำทุน
2,189,661.6695
30,031,287.38
1,547,058.6703
21,066,470.52
บวก กำไรไม่เกิดขึ้นจริ งจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน
1,308.67
12,468.78
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขำย - แสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม
30,032,596.05
21,078,939.30

6. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น แยกตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้

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
ลูกหนี้อื่น
รำยได้คำ้ งรับ
ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ
ลูกหนี้บริ ษทั ประกันภัย
อื่นๆ
รวมลูกหนี้ อื่น
รวมลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ ประกอบด้วย
ลูกหนี้จำกกำรเช่ำรถยนต์
ลูกหนี้จำกกำรขำยรถยนต์
รวม

บำท

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
มิถุนำยน 2562
ธันวำคม 2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
มิถุนำยน 2562
ธันวำคม 2561

124,287,145.08
34,058,554.09
4,491,864.06
2,552,874.54
3,114,741.99
168,505,179.76
(5,259,690.68)
163,245,489.08

128,709,986.35
19,599,628.79
2,848,043.25
2,891,375.72
1,627,652.61
155,676,686.72
(5,259,690.68)
150,416,996.04

106,528,862.81
32,925,964.44
3,817,116.06
2,552,874.54
3,114,741.99
148,939,559.84
(5,259,690.68)
143,679,869.16

111,989,341.80
16,744,132.79
2,113,609.25
2,891,375.72
1,627,652.61
135,366,112.17
(5,259,690.68)
130,106,421.49

6,375,176.75
22,646,507.37
4,382,111.28
2,372,968.74
35,776,764.14
199,022,253.22

5,957,716.05
17,927,135.98
3,439,989.21
4,256,681.79
31,581,523.03
181,998,519.07

5,754,481.58
21,544,478.59
4,382,111.28
2,058,173.37
33,739,244.82
177,419,113.98

5,012,616.05
17,763,161.58
3,439,989.21
3,092,124.21
29,307,891.05
159,414,312.54

107,496,179.37
55,749,309.71
163,245,489.08

87,986,201.36
62,430,794.68
150,416,996.04

107,496,179.37
36,183,689.79
143,679,869.16

87,986,201.36
42,120,220.13
130,106,421.49
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รำยกำรเคลื่อนไหวของบัญชี ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญในระหว่ำงงวด มีดงั นี้

บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
มิถุนำยน 2562
ธันวำคม 2561
5,259,690.68
6,684,722.54
2,264,271.36
(3,689,303.22)
5,259,690.68
5,259,690.68

ยอดยกมำต้นงวด
ตั้งเพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด
ตัดหนี้สูญระหว่ำงงวด
ยอดคงเหลือปลำยงวด

7. สิ นค้ าคงเหลือ
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
มิถุนำยน 2562
ธันวำคม 2561
มิถุนำยน 2562
ธันวำคม 2561
207,404,987.04
163,512,430.05
124,207,656.30
80,070,253.65
1,157,224.29
1,894,448.75
1,157,224.29
1,894,448.75
208,562,211.33
165,406,878.80
125,364,880.59
81,964,702.40

รถยนต์ (มือสอง)
อะไหล่รถยนต์
รวม

8. เงินฝากธนาคารทีต่ ิดภาระคา้ ประกัน
ณ วันที่ 30 มิ ถุ นำยน 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษ ทั มี บ ัญชี เงิ นฝำกประจ ำกับธนำคำร
พำณิ ชย์ในประเทศหนึ่ งแห่ ง 2 วงเงิน และสองแห่ ง 3 วงเงิน ตำมลำดับ และบัญชีเงินฝำกประจำธนำคำรติด
ภำระค้ ำประกัน ดังนี้
วงเงินที่
1
2
3

วงเงิน (ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
มิถุนำยน 2562 ธันวำคม 2561
20
20
20
10
-

20
10
7

50

57

-

ค้ ำประกัน
ออกหนังสื อค้ ำประกันเพื่อทำสัญญำเช่ำและซองประกวดรำคำและค้ ำประกัน
กำรใช้ไฟฟ้ำของบริ ษทั วงเงิน 100 ล้ำนบำท
เงินกูย้ มื ระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญำใช้เงินวงเงิน 80 ล้ำนบำท (ดูหมำยเหตุ 16)
เงินเบิกเกินบัญชี ธนำคำรจำนวน 20 ล้ำนบำท (ดูหมำยเหตุ 16)
วงเงินสิ นเชื่อเพื่อกำรซื้อรถยนต์กบั บริ ษทั ลิสซิ่ งในประเทศแห่ งหนึ่ งจำนวนเงิน
ร้อยละ 10 ของวงเงินที่เบิกซื้ อรถยนต์

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 เงินฝำกประจำธนำคำรมีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ
0.90 - 0.95 ต่อปี
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
จำนวนหุ้น
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
มิถุนำยน 2562 ธันวำคม 2561
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทย ออโตโมบิล จำกัด

400,000

400,000

% ถือหุ้น
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
มิถุนำยน 2562 ธันวำคม 2561
100

100

บาท
มูลค่ำเงินลงทุน
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วิธีส่วนได้เสี ย
วิธีรำคำทุน
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
มิถุนำยน 2562
ธันวำคม 2561 มิถุนำยน 2562 ธันวำคม 2561
283,174,384.22
283,174,384.22

280,561,159.02
280,561,159.02

48,812,300.00
48,812,300.00

48,812,300.00
48,812,300.00

10. สิ นทรัพย์ทมี่ ีไว้เพื่อให้ เช่ า
รำยกำรเปลี่ ยนแปลงของบัญชี สินทรั พย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ ำสำหรั บงวดงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30
มิถุนำยน 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม/
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
5,656,400,886.72
ซื้ อสิ นทรัพย์เพิ่มระหว่ำงงวด
947,520,273.82
โอนเข้ำ(โอนออก)ระหว่ำงงวด
(551,995,503.99)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562
6,051,925,656.55
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
(1,862,022,248.79)
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวด
(393,879,834.33)
(โอนเข้ำ)โอนออกระหว่ำงงวด
347,286,800.16
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562
(1,908,615,282.96)
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
3,794,378,637.93
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562
4,143,310,373.59
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ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั มีรถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ ำอยู่ภำยใต้
สัญญำเช่ำซื้ อ ดังนี้
จำนวน (คัน)
มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ (บำท)
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
มิถุนำยน 2562
ธันวำคม 2561
มิถุนำยน 2562
ธันวำคม 2561
รถยนต์
292
507
101,005,026.98 185,026,793.22
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ได้ทำหนังสื อมอบอำนำจโอนทะเบียน
รถยนต์ จำนวน 2,911 คัน และจำนวน 2,550 คัน ตำมลำดับ เป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกธนำคำร
พำณิ ชย์ในประเทศ 4 แห่ง (ดูหมำยเหตุ 19)
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั มีจำนวนเงิ นขั้นต่ ำของรำยได้ค่ำเช่ ำ
ในอนำคตทั้งสิ้ นภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนินงำนที่ไม่อำจบอกเลิกได้ แสดงตำมจำนวนเงินในสัญญำดังนี้
บำท
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
มิถุนำยน 2562
ธันวำคม 2561
ไม่เกิน 1 ปี
1,110,935,895.74
1,060,576,892.25
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
1,733,426,746.33
1,623,999,783.20
รวม
2,844,362,642.07
2,684,576,675.45
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั มีรถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำที่คิดค่ำเสื่ อม
รำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ โดยมีมูลค่ำรำคำทุนเป็ นจำนวนเงิน 208.46 ล้ำนบำท และ 175.77 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ

- 23 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 มิถุนายน 2562

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

11. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
2562 สรุ ปได้ดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
214,933,415.91
31,817,886.42
ซื้ อสิ นทรัพย์เพิ่มระหว่ำงงวด
571,387.73
459,377.36
ขำยและตัดจำหน่ำยระหว่ำงวด
(1,230,800.94)
(1,217,000.94)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562
214,274,002.70
31,060,262.84
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
(37,705,070.93)
(27,433,178.53)
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวด
(1,798,920.99)
(706,948.26)
ค่ำเสื่ อมรำคำส่ วนที่ขำยและตัดจำหน่ำย
1,230,795.94
1,216,996.94
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562
(38,273,195.98)
(26,923,129.85)
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
177,228,344.98
4,384,707.89
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562
176,000,806.72
4,137,132.99
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 อุปกรณ์ที่คิดค่ำเสื่ อมหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่
มีรำคำทุนในงบกำรเงินรวมจำนวนเงิน 33.01 ล้ำนบำท และ 32.18 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และในงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรจำนวนเงิน 25.16 ล้ำนบำท และ 24.70 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

- 24 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 มิถุนายน 2562

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

12. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
รำยกำรเปลี่ ยนแปลงของบัญชี สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562
สรุ ปได้ ดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
12,958,093.13
11,246,820.69
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562
12,958,093.13
11,246,820.69
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
(6,480,787.46)
(5,585,615.18)
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับงวด
(115,674.31)
(68,831.49)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562
(6,596,461.77)
(5,654,446.67)
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
6,477,305.67
5,661,205.51
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562
6,361,631.36
5,592,374.02
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ตดั จำหน่ำยหมดแล้ว
แต่ยงั ใช้งำนอยู่ มีรำคำทุนในงบกำรเงินรวมจำนวนเงิน 5.68 ล้ำนบำท และ 5.60 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และ
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำนวนเงิน 4.92 ล้ำนบำท และ 4.84 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

- 25 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 มิถุนายน 2562

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

13. สิ ทธิการเช่ า
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีสิทธิ กำรเช่ำสำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 สรุ ปได้
ดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
108,999,363.94
38,612,619.65
ซื้ อสิ นทรัพย์เพิ่มระหว่ำงงวด
60,000.00
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562
109,059,363.94
38,612,619.65
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
(95,081,850.20) (31,153,794.02)
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวด
(1,770,796.10) (1,037,800.54)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562
(96,852,646.30) (32,191,594.56)
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
13,917,513.74
7,458,825.63
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562
12,206,717.64
6,421,025.09
บริ ษทั ได้ทำสัญญำเช่ ำที่ ดินร่ วมกับบริ ษทั สยำมนิ สสัน กรุ งไทย จำกัด อำยุสัญญำ 22 ปี สิ้ นสุ ด
ในเดือนมกรำคม 2566 โดยแบ่งจ่ำยสิ ทธิ กำรเช่ำด้วยจำนวนที่เท่ำกันและบริ ษทั จะต้องจ่ำยค่ำเช่ ำรำยเดือน
ตำมสัญญำและบริ ษทั ได้ก่อสร้ำงอำคำรสำนักงำนและโชว์รูมรถยนต์ส่วนบริ ษทั สยำมนิสสัน 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 มิ ถุนำยน 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 สิ ทธิ กำรเช่ ำ ที่ คิ ดค่ ำเสื่ อมหมดแล้วแต่ย งั
ใช้งำนอยู่มีรำคำทุ นในงบกำรเงิ นรวมจำนวนเงิ น 55.14 ล้ำนบำท และ 49.25 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และ
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำนวนเงิน 5.89 ล้ำนบำท และ 0.55 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

- 26 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 มิถุนายน 2562

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

14. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและหนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี มีดงั นี้
บำท

สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
มิถุนำยน 2562
ธันวำคม 2561
81,841,973.19
56,271,000.78
81,841,973.19
56,271,000.78

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
มิถุนำยน 2562
ธันวำคม 2561
105,735,852.10
77,785,082.15
(24,210,175.54) (21,892,240.29)
81,525,676.56
55,892,841.86

กำรเปลี่ ย นแปลงของสิ นทรั พ ย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สิ นภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 61
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ค่ำเช่ำค้ำงจ่ำย
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ขำดทุนทำงภำษียกไป
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขำย
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ
อุปกรณ์
รวม

บำท
งบกำรเงินรวม
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงงวด
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

7,410.53
2,451,084.66
75,704,759.36
78,163,254.55

11,115.79
716,666.30
27,161,129.16
27,888,911.25

2,507.24
852,122.94
21,018,658.10
18,965.49
21,892,253.77

(791,575.42)
(1,535,382.50)
6,790.64
(2,320,167.28)

2,228.44
2,228.44

ยอดตำมบัญชี
ณ 30 มิ.ย. 62

18,526.32
3,167,750.96
102,865,888.52
106,052,165.80
278.80
1,643,698.36
22,554,040.60
12,174.85
24,210,192.61

- 27 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 61
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ค่ำเช่ำค้ำงจ่ำย
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ขำดทุนทำงภำษียกไป
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขำย
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ
อุปกรณ์
รวม

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงงวด
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

7,410.53
2,072,912.26
75,704,759.36
77,785,082.15

11,115.79
778,525.00
27,161,129.16
27,950,769.95

-

2,493.76
852,122.94
21,018,658.10
18,965.49
21,892,240.29

(791,575.42)
(1,535,382.50)
6,790.64
(2,320,167.28)

2,232.03
2,232.03

ยอดตำมบัญชี
ณ 30 มิ.ย. 62

18,526.32
2,851,437.26
102,865,888.52
105,735,852.10
261.73
1,643,698.36
22,554,040.60
12,174.85
24,210,175.54

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
มิถุนำยน 2562
ธันวำคม 2561
5,217,493.20
5,091,555.20
194,101,133.63 166,348,068.44
(34,097,622.89) (26,921,359.15)
160,003,510.74 139,426,709.29
165,221,003.94 144,518,264.49

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
มิถุนำยน 2562
ธันวำคม 2561
1,416,043.67
1,290,105.67
193,874,057.08 166,129,157.39
(34,097,622.89) (26,921,359.15)
159,776,434.19 139,207,798.24
161,192,477.86 140,497,903.91

- 28 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 มิถุนายน 2562

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

16. เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
บำท

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
ตัว๋ สัญญำใช้เงิน
รวม

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
มิถุนำยน 2562 ธันวำคม 2561
1,687,371.72
1,682,078.13
90,000,000.00 70,000,000.00
91,687,371.72 71,682,078.13

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
มิถุนำยน 2562 ธันวำคม 2561
723,543.72
279,169.37
90,000,000.00 70,000,000.00
90,723,543.72 70,279,169.37

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั มีสัญญำเงินเบิกเกิ นบัญชี กบั ธนำคำร
พำณิ ชย์ในประเทศสองแห่ง 2 วงเงินจำนวนเงินรวม 25 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นวงเงินแรก 20 ล้ำนบำท และวงเงิน
ที่สอง 5 ล้ำนบำท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ Fixed+1 และอัตรำร้อยละ MOR ต่อปี วงเงิ นเบิกเกิ น
บัญชีแรกค้ ำประกันโดยเงินฝำกประจำของบริ ษทั จำนวน 10 ล้ำนบำท และวงเงินที่สองไม่มีหลักประกัน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั มีวงเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญำ
ใช้เงิ น กับธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศสี่ แห่ง 5 วงเงิน มีดงั นี้
วงเงินที่
1
2
3
4
5

วงเงิน
(ล้ำนบำท)
80
50
30
50
40
250

อัตรำดอกเบี้ย
ต่อปี
MMR
MMR
MMR
MMR
MMR

หลักประกัน
- เงินฝำกประจำของบริ ษทั จำนวนเงิน 20 ล้ำนบำท
- กรรมกำรบริ ษทั
- ไม่มีหลักประกัน
- ไม่มีหลักประกัน
- ไม่มีหลักประกัน

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ย่อยมี สัญญำเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี กบั
ธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศสองแห่ ง 2 วงเงิน จำนวนเงินรวม 25 ล้ำนบำท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรำ MOR ต่อปี
ค้ ำประกันโดยเงินฝำกธนำคำรประจำของกรรมกำร

- 29 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 มิถุนายน 2562

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

17. ตั๋วแลกเงิน
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

ตัว๋ แลกเงิน - ตำมมูลค่ำตรำไว้
หัก ส่ วนลดหน้ำตัว๋
ตัว๋ แลกเงิน - ตำมมูลค่ำตัดจำหน่ำย

บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
มิถุนำยน 2562
ธันวำคม 2561
310,000,000.00
40,000,000.00
(588,638.79)
(119,225.36)
309,411,361.21
39,880,774.64

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั มีตวั๋ แลกเงินคงเหลือ 3 ฉบับ จำนวนเงิน
310 ล้ำนบำท และ 1 ฉบับ จำนวนเงิน 40 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรำคงที่ ครบกำหนดคืน
ตำมที่ระบุไว้หน้ำตัว๋ แลกเงินและมีกำรตัดจ่ำยส่ วนลดจำกหน้ำตัว๋ รับรู ้เป็ นต้นทุนทำงกำรเงินสำหรับงวดหก
เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 และ 2561 เป็ นจำนวนเงิน 1.65 ล้ำนบำท และ 2.00 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
18. หุ้นกู้
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

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

บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
มิถุนำยน 2562
ธันวำคม 2561
1,150,000,000.00 1,150,000,000.00
(1,293,948.19)
(1,624,970.30)
1,148,706,051.81 1,148,375,029.70
(299,833,564.27)
848,872,487.54 1,148,375,029.70

- 30 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 มิถุนายน 2562

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 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

ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ น้ กูบ้ นั ทึกเป็ นค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตัดบัญชี และทยอยตัดจำหน่ำยเป็ น
ดอกเบี้ยจ่ำยโดยวิธีอตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ งตำมอำยุของหุ น้ กู้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ น้ กูร้ อตัดบัญชีได้แสดงหักจำกมูลค่ำหุ น้ กูใ้ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน

- 31 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 มิถุนายน 2562

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หัก ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สุ ทธิ

บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
มิถุนำยน 2562
ธันวำคม 2561
1,285,318,429.74 1,087,021,431.56
(423,130,207.07) (384,178,042.52)
862,188,222.67
702,843,389.04

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 บริ ษทั มีเงิ นกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิ นในประเทศสี่ แห่ งจำนวน
6 วงเงิน โดยแต่ละวงเงินจะมีกำรเบิกเงินกูเ้ ป็ นจำนวนหลำย ๆ ครั้ง มีรำยละเอียดดังนี้
วงเงินที่
1
2
3
4
5
6

วงเงินใช้ได้
(ล้ำนบำท)
150
630
100
150
200
1,000
2,230

เงินกูท้ ี่เบิก
(ล้ำนบำท)
150
546.83
100
150
200
797.95
1,944.78

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

คืนเงินต้นงวดละ
(ล้ำนบำท)
2.92
5.96
1.94
3.00
4.00
12.94
30.76

วันที่กูข้ องเงินกูค้ รั้งแรก
และวันที่สิ้นสุ ดของ
เงินกูค้ รั้งสุ ดท้ำย
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.พ. 66

หลักประกัน
ทะเบียนรถยนต์ (คัน)
159
1,192
129
203
270
958
2,911

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั มี เงิ นกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิ นในประเทศสี่ แห่ งจำนวน
6 วงเงิน โดยแต่ละวงเงินจะมีกำรเบิกเงินกูเ้ ป็ นจำนวนหลำย ๆ ครั้ง มีรำยละเอียดดังนี้
วงเงินที่
1
2
3
4
5
6

วงเงินใช้ได้
(ล้ำนบำท)
150
630
100
150
200
1,000
2,230

เงินกูท้ ี่เบิก
(ล้ำนบำท)
150
546.83
100
150
200
447.38
1,594.21

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

คืนเงินต้นงวดละ
(ล้ำนบำท)
2.92
5.96
1.94
3.00
4.00
7.28
25.10

วันที่กูข้ องเงินกูค้ รั้งแรก
และวันที่สิ้นสุ ดของ
เงินกูค้ รั้งสุ ดท้ำย
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 - ต.ค. 64

หลักประกัน
ทะเบียนรถยนต์ (คัน)
203
1,192
129
203
270
553
2,550

เงื่อนไขของสัญญำดังกล่ำวข้ำงต้น บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขหรื อข้อกำหนดในสัญญำและต้อง
ดำรงอัตรำส่ วนของหนี้สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในอัตรำที่กำหนดไว้ในสัญญำ (ไม่เกิน 3.5 : 1 เท่ำ)

- 32 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 มิถุนายน 2562

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินมีกำร
เคลื่อนไหว ดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
มิถุนำยน 2562
ธันวำคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
1,087,021,431.56 1,140,395,457.80
บวก กูย้ มื เงินเพิ่มในระหว่ำงงวด
350,570,595.00
353,738,623.00
หัก จ่ำยชำระคืนในระหว่ำงงวด
(152,273,596.82) (407,112,649.24)
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวด
1,285,318,429.74 1,087,021,431.56
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
มิถุนำยน 2562
ธันวำคม 2561
76,153,264.89 118,505,417.47
(2,773,639.40)
(4,557,370.69)
73,379,625.49 113,948,046.78
(47,354,883.51) (62,315,758.41)
26,024,741.98
51,632,288.37

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั มี หนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำซื้ อ ซึ่ งเป็ น
สัญญำเช่ำซื้ อรถยนต์กบั บริ ษทั ลิสซิ่ งในประเทศ 6 แห่ง จำนวน 292 สัญญำ และ 507 สัญญำ ตำมลำดับ
โดยมีรำยละเอียดของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยชำระดังนี้
บำท

ถึงกำหนดกำรจ่ำยชำระภำยในหนึ่งปี
ถึงกำหนดกำรจ่ำยชำระ
หลังจำกหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้ำปี
รวม

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562
เงินต้น
ดอกเบี้ยจ่ำย
ยอดที่ตอ้ งชำระ
47,354,883.51
2,071,808.66
49,426,692.17
26,024,741.98
73,379,625.49

701,830.74
2,773,639.40

26,726,572.72
76,153,264.89

เงินต้น
62,315,758.41
51,632,288.37
113,948,046.78

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ดอกเบี้ยรอจ่ำย
ยอดที่ตอ้ งชำระ
3,093,870.03
65,409,628.44
1,463,500.66
4,557,370.69

53,095,789.03
118,505,417.47
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ภำยใต้เงื่ อนไขของสั ญญำดัง กล่ ำ วข้ำ งต้น บริ ษ ทั จะต้องปฏิ บ ตั ิ ตำมเงื่ อนไขและข้อจำกัดต่ ำ ง ๆ
ที่กำหนดไว้ในสัญญำกรรมสิ ทธิ์ ในทรั พย์สินที่ ซ้ื 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
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
มิถุนำยน 2562 ธันวำคม 2561 มิถุนำยน 2562 ธันวำคม 2561
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันต้นงวด
12,255,423.31 7,493,251.31 10,364,561.31 6,323,004.31
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
3,773,566.00
3,286,487.00
ผลประโยชน์พนักงำนจ่ำยโดยโครงกำร
(760,879.00)
ต้นทุนบริ กำรและดอกเบี้ยในอดีต
- กำรแก้ไขโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
3,277,686.00
3,072,470.00
ต้นทุนบริ กำรและดอกเบี้ยในปัจจุบนั
1,066,524.50
988,606.00
820,155.00
755,070.00
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันสิ้ นงวด
15,838,754.81 12,255,423.31 14,257,186.31 10,364,561.31

ค่ำใช้จ่ำยที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

ต้นทุนบริ กำรและดอกเบี้ยในอดีต
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั
ต้นทุนบริ กำร
ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน
รวม

งบกำรเงินรวม (บำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด
สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
วันที่ 30 มิถุนำยน
2562
2561
2562
2561
3,277,686.00
3,277,686.00
459,630.00
173,938.25
633,568.25
3,911,254.25

177,148.75
70,002.75
247,151.50
247,151.50

778,697.50
287,827.00
1,066,524.50
4,344,210.50

354,297.50
140,005.50
494,303.00
494,303.00
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ต้นทุนบริ กำรและดอกเบี้ยในอดีต
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั
ต้นทุนบริ กำร
ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน
รวม

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด
สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
วันที่ 30 มิถุนำยน
2562
2561
2562
2561
3,072,470.00
3,072,470.00
349,285.75
151,311.00
500,596.75
3,573,066.75

129,913.75
58,853.75
188,767.50
188,767.50

573,679.00
246,476.00
820,155.00
3,892,625.00

259,827.50
117,707.50
377,535.00
377,535.00

พระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำนได้ลงรำชกิ จจำนุ เบกษำแล้ว เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2562 โดย
กำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณี นำยจ้ำงเลิกจ้ำง สำหรับลู กจ้ำงซึ่ งทำงำนติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มี
สิ ทธิ ได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุ ดท้ำย 400 วัน จำกปั จจุ บนั อัตรำค่ำชดเชยสู งสุ ดคื อ 300 วัน
โดยพระรำชบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกำหนดสำมสิ บวันนับแต่วนั ประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำเป็ นต้นไป
กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็ นกำรแก้ไขโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
รับรู ้ตน้ ทุนบริ กำรในอดีตเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรขำดทุน
22. รายได้ อื่น
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

ดอกเบี้ยรับ
ค่ำปรับเลิกสัญญำ
ค่ำบริ กำรของศูนย์บริ กำร
ค่ำนำยหน้ำรับ
อื่น ๆ
รวม

งบกำรเงินรวม (บำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด
สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
วันที่ 30 มิถุนำยน
2562
2561
2562
2561
182,158.73
307,542.53
511,451.05
457,049.72
2,829,573.53
2,308,596.97
4,616,179.00
3,503,994.54
1,325,108.50
1,078,050.50
2,602,021.00
2,402,749.50
2,980,296.44
2,732,510.76
5,432,943.37
5,926,498.78
7,217,347.12
8,548,460.23
15,831,366.56
16,537,167.68
14,534,484.32
14,975,160.99
28,993,960.98
28,827,460.22

ดอกเบี้ยรับ
ค่ำปรับเลิกสัญญำ
ค่ำบริ กำรของศูนย์บริ กำร
อื่น ๆ
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด
สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
วันที่ 30 มิถุนำยน
2562
2561
2562
2561
214,964.12
632,557.17
634,727.67
1,077,269.84
2,829,573.53
2,308,596.97
4,616,179.00
3,503,994.54
1,325,108.50
1,078,050.50
2,602,021.00
2,402,749.50
4,334,818.62
3,927,281.31
9,811,080.98
8,068,230.40
8,704,464.77
7,946,485.95
17,664,008.65
15,052,244.28
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23. ค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้
ส่ วนประกอบหลักของค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้สำหรับงวดสำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม (บำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด
สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
วันที่ 30 มิถุนำยน
2562
2561
2562
2561
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกำไรขำดทุน :
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั :
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงวด
671,599.91
รำยกำรปรับปรุ งภำษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน 1,029,230.88
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
กำรเปลี่ยนแปลงของผลต่ำงชัว่ ครำว
ที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรำยกำร
(13,607,694.89)
รวม
(11,906,864.10)
ภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
กำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
434.49
รวม
434.49

133,477.93
-

884,120.50
1,029,230.88

896,212.57
-

(14,631,790.43)
(14,498,312.50)

(25,568,743.97)
(23,655,392.59)

(23,322,546.68)
(22,426,334.11)

36,215.99
36,215.99

(2,228.44)
(2,228.44)

44,433.81
44,433.81

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด
สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
วันที่ 30 มิถุนำยน
2562
2561
2562
2561
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกำไรขำดทุน :
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั :
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงวด
รำยกำรปรับปรุ งภำษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
1,029,230.88
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
กำรเปลี่ยนแปลงของผลต่ำงชัว่ ครำว
ที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรำยกำร
(13,540,057.39)
รวม
(12,510,826.51)
ภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
กำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
434.49
รวม
434.49

-

1,029,230.88

-

(14,620,113.63)
(14,620,113.63)

(25,630,602.67)
(24,601,371.79)

(23,299,193.08)
(23,299,193.08)

36,213.63
36,213.63

(2,232.03)
(2,232.03)

(44,428.89)
(44,428.89)
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24. เงินปันผล
ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2562 ผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติให้
จ่ำยเงินปั นผลจำกผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2561 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตรำหุ ้นละ 0.40 บำท คิดเป็ นจำนวนเงิน
200 ล้ำนบำท โดยเงินปันผลจำนวนเงิน 100 ล้ำนบำท (คิดเป็ นอัตรำหุ ้นละ 0.40 บำท จำนวน 250,000,000 หุ ้น)
ได้จ่ำยแล้วในวันที่ 7 กันยำยน 2561 และเงินปั นผลที่เหลือจำนวนเงิน 100 ล้ำนบำท (คิดเป็ นอัตรำหุ ้นละ
0.40 บำท จำนวน 250,000,000 หุน้ ) ได้จ่ำยให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในวันที่ 24 พฤษภำคม 2562
25. กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไรสำหรั บงวดที่ เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั
(ไม่รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนหุ น้ สำมัญถัวเฉลี่ยที่ถ่วงน้ ำหนักในระหว่ำงงวด

กำไรสำหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสำมัญ (บำท)
จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในระหว่ำงงวด (หุ้น)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำทต่อหุ้น)

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด
สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
วันที่ 30 มิถุนำยน
2562
2561
2562
2561
55,272,688.40
52,222,211.56 114,565,150.43 126,370,742.07
250,000,000
250,000,000
250,000,000
250,000,000
0.22
0.21
0.46
0.51

กำไรสำหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสำมัญ (บำท)
จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในระหว่ำงงวด (หุ้น)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำทต่อหุ้น)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด
สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
วันที่ 30 มิถุนำยน
2562
2561
2562
2561
52,963,001.63
51,557,567.06 111,951,939.60 124,795,588.06
250,000,000
250,000,000
250,000,000
250,000,000
0.21
0.21
0.45
0.50
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26. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจจะเกิดขึน้
26.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำดำเนินงำน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสัญญำเช่ำดำเนินงำน ดังนี้
ประเภทค่ำเช่ำ
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)
1 ส.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2563

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

ระยะเวลำ

24 ก.ย. 2559 - 23 ก.ย. 2574

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

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 บำท
ต่อเดือน
150,000 บำทต่อเดือน

26.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำบริ กำร
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 บริ ษทั มีสัญญำบริ กำรจำนวน 3 สัญญำ ระยะเวลำ 1 - 2 ปี มีอตั รำ
ค่ำบริ กำรจำนวนเงิน 0.84 ล้ำนบำท ต่อปี
26.3 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ ำยทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 บริ ษทั มี ภำระผูกพันเกี่ ยวกับสัญญำติ ดตั้งและพัฒนำโปรแกรม
ระบบงำน โดยมี ภำระผูก พัน คงเหลื อ ที่ จ ะต้องจ่ ำ ยตำมสั ญ ญำ จ ำนวนเงิ น 0.89 ล้ำ นบำท (รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม)
26.4 ภำระค้ ำประกัน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 บริ ษทั มีหนังสื อค้ ำประกันกำรทำสัญญำเช่ำ และซองประกวดรำคำ
เป็ นจำนวนเงิ น 110.63 ล้ำนบำท และหนังสื อค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ ำของบริ ษทั เป็ นจำนวนเงิ น 0.19
ล้ำนบำท ออกโดยธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศสำมแห่ง (วงเงินค้ ำประกันรวม 230 ล้ำนบำท)
และบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำของบริ ษทั 3 ฉบับที่ออกโดยธนำคำรพำณิ ชย์
ในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่ งค้ ำประกัน โดยเงินฝำกประจำธนำคำรกรรมกำรจำนวนเงิน 0.19 ล้ำนบำท
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27. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อ มู ล ส่ ว นงำนด ำเนิ น งำนที่ น ำเสนอสอดคล้อ งกับ รำยงำนภำยในของกลุ่ ม บริ ษ ัท ที่ ผู ม้ ี อ ำนำจ
ตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำนได้รับและสอบทำนข้อมูลอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำร
จัดสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่ วนงำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนงำน 2 ส่ วนงำนหลัก คือ (1) ธุ รกิจให้เช่ำรถยนต์และ (2) ธุ รกิจจำหน่ำย
รถยนต์มือสอง ซึ่งดำเนินธุ รกิจในส่ วนงำนภูมิศำสตร์ หลักในประเทศไทย
ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสำหรับงวดงวดสำมเดือนและหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 และ 2561 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม (พันบำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
ธุรกิจให้เช่ำรถยนต์
ธุรกิจจำหน่ำยรถยนต์มือสอง
รวม
2562
2561
2562
2561
2562
2561
รำยได้
รำยได้จำกค่ำเช่ำรถยนต์
รำยได้จำกกำรขำยรถยนต์
รวม
ต้นทุน
ต้นทุนกำรให้เช่ำรถยนต์
ต้นทุนกำรขำยรถยนต์
รวม
กำไรขั้นต้น

315,075
123,609
438,684

297,868
89,769
387,637

52,634
52,634

58,108
58,108

315,075
176,243
491,318

297,868
147,877
445,745

267,665
77,170
344,835
93,849

245,493
53,893
299,386
88,251

46,157
46,157
6,477

50,438
50,438
7,670

267,665
123,327
390,992
100,326

245,493
104,331
349,824
95,921

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
ธุรกิจให้เช่ำรถยนต์
ธุรกิจจำหน่ำยรถยนต์มือสอง
รวม
2562
2561
2562
2561
2562
2561
รำยได้
รำยได้จำกค่ำเช่ำรถยนต์
รำยได้จำกกำรขำยรถยนต์
รวม
ต้นทุน
ต้นทุนกำรให้เช่ำรถยนต์
ต้นทุนกำรขำยรถยนต์
รวม
กำไรขั้นต้น

619,723
255,597
875,320

596,392
233,791
830,183

105,774
105,774

134,998
134,998

619,723
361,371
981,094

596,392
368,789
965,181

524,853
160,031
684,884
190,436

487,612
139,766
627,378
202,805

94,045
94,045
11,729

119,308
119,308
15,690

524,853
254,076
778,929
202,165

487,612
259,074
746,686
218,495
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งบกำรเงินรวม (พันบำท)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
ธุรกิจให้เช่ำรถยนต์
ธุรกิจจำหน่ำยรถยนต์มือสอง
รวม
2562
2561
2562
2561
2562
2561
รวมสิ นทรัพย์ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน
สิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ
4,143,310
สิ นทรัพย์ถำวรอื่น
10,558
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
5,592
สิ นทรัพย์อื่น
815,123
รวม
4,974,583

3,647,944
13,035
4,791
779,302
4,445,072

177,649
769
118,555
296,973

179,634
394
166,421
346,449

4,143,310
188,207
6,361
933,678
5,271,556

3,647,944
192,669
5,186
945,722
4,791,521

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 ยุติธ รรมของสิ น ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิ น ซึ่ ง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่
ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่อง 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 ข้อมูลรำคำตลำด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมำจำกรำคำตลำด)
สำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
ระดับที่ 3 ใช้ข อ้ มูล ที่ไ ม่ส ำมำรถสัง เกตได้ เช่น ข้อ มูล เกี ่ย วกับ กระแสเงิน ในอนำคตที่กิจ กำร
ประมำณขึ้น
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ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
แยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

ระดับที่ 1
สิ นทรัพย์ ที่วัดมูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผือ่ ขำย
- หน่วยลงทุน

-

30,038,524.23

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

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

-

-

30,032,596.05

-

รวม
30,038,524.23

รวม
30,032,596.05

ในระหว่ำงงวดปั จจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับ 2
มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มิได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
คำนวณโดยใช้มูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วยที่ประกำศโดยผูจ้ ดั กำรกองทุน
29. การจัดประเภทรายการใหม่
รำยกำรในงบกำรเงินสำหรับงวด 2561 บำงรำยกำรได้จดั ประเภทรำยกำรใหม่ให้สอดคล้องกับกำร
จัดประเภทรำยกำรบัญชีในงวดปั จจุบนั โดยไม่มีผลกระทบต่อกำไร (ขำดทุน) หรื อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นตำมที่
ได้รำยงำนไว้ กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่มีดงั ต่อไปนี้
ก่อนจัด
ประเภทใหม่
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำก
สถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เจ้ำหนี้ค่ำซื้อสิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ

93,707,274.41
76,506,976.49
168,660,869.88

บำท
งบกำรเงินรวม
จัดประเภทใหม่
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(22,025,196.28)
8,470,904.78
13,554,291.50

หลังจัด
ประเภทใหม่

71,682,078.13
84,977,881.27
182,215,161.38
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บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ก่อนจัด
จัดประเภทใหม่
หลังจัด
ประเภทใหม่
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ประเภทใหม่
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำก
สถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เจ้ำหนี้ค่ำซื้อสิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ

92,304,365.65
71,447,361.41
168,660,869.88

(22,025,196.28)
8,470,904.78
13,554,291.50

70,279,169.37
79,918,266.19
182,215,161.38

30. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 สิ งหำคม 2562 คณะกรรมกำร
บริ ษทั ได้มีมติให้จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562
จำนวนเงิ น 90 ล้ำนบำท (คิ ดเป็ นอัตรำหุ ้นละ 0.36 บำท จ ำนวน 250,000,000 หุ ้น) โดยจะจ่ ำยให้ผู ถ้ ื อหุ ้ น
ในวันที่ 10 กันยำยน 2562
31. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 สิ งหำคม 2562

