"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
-2บริษทั กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
สินทรัพย์
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 30

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 30

ณ วันที่ 31

กันยายน 2558

ธันวาคม 2557

กันยายน 2558

ธันวาคม 2557

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4

30,781,842.24

47,514,775.67

21,124,452.29

39,876,218.59

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย

5

31,206,119.83

21,040,749.76

11,135,472.76

44,134.06

3, 6

151,017,980.34

141,303,815.35

135,993,966.28

135,157,281.61

43,575,983.86

65,052,688.90

43,575,983.86

65,052,688.90

159,514,350.88

145,582,643.02

111,487,835.66

103,399,499.36

20,555,633.75

14,085,362.94

18,901,653.21

13,451,608.31

436,651,910.90

434,580,035.64

342,219,364.06

356,981,430.83

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
สิ นค้าคงเหลือ

7

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากประจาธนาคารติดภาระค้าประกัน

8

57,837,412.19

57,794,373.62

57,782,112.73

57,739,074.16

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

9

-

-

48,812,300.00

48,812,300.00

สิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า

10

3,074,460,353.68

2,923,575,621.47

3,074,460,353.68

2,923,575,621.47

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

11

148,443,633.02

149,663,699.35

2,871,384.80

3,415,441.79

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

12

3,568,479.35

3,312,108.46

3,290,686.52

3,196,191.90

สิ ทธิการเช่า

13

37,361,903.97

45,616,268.80

16,305,940.63

18,345,929.96

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

14

323,433.93

421,837.58

-

-

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

33,575,483.05

33,575,483.05

33,321,527.46

33,321,527.46

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

3,432,432.02

3,550,020.73

1,052,482.49

1,179,416.99

3,359,003,131.21

3,217,509,413.06
3,652,089,448.70

3,237,896,788.31

3,089,585,503.73

3,580,116,152.37

3,446,566,934.56

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

3,795,655,042.11

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
-3บริษทั กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 30

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 30

ณ วันที่ 31

กันยายน 2558

ธันวาคม 2557

กันยายน 2558

ธันวาคม 2557

หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

15

37,612,164.68

48,901,648.80

35,734,956.44

47,489,195.77

16

239,318,587.92

209,577,433.00

239,318,587.92

209,577,433.00

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น

3

67,395,956.12

93,650,018.22

60,509,203.40

87,762,150.10

เจ้าหนี้ คา่ ซื้ อสิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า

3

113,995,197.32

94,351,667.32

113,995,197.32

94,351,667.32

17

168,704,883.73

114,894,305.08

168,704,883.73

114,894,305.08

18

430,536,179.33

469,261,651.29

430,536,179.33

469,261,651.29

3,698,122.66

10,372,659.48

2,930,992.25

8,342,138.20

16,007,854.81

13,296,778.65

13,893,126.47

12,330,874.54

1,077,268,946.57

1,054,306,161.84

1,065,623,126.86

1,044,009,415.30

ตัว๋ แลกเงิน

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินส่ วน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่าซื้อส่ วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

17

376,563,640.62

190,390,558.58

376,563,640.62

190,390,558.58

หนี้ สินตามสัญญาเช่าซื้อ

18

520,253,900.43

617,495,891.67

520,253,900.43

617,495,891.67

หนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

14

20,719,962.40

29,425,816.13

20,719,962.40

29,425,816.13

45,919,026.46

48,439,832.98

45,919,026.46

48,439,832.98

4,520,608.97

4,248,236.00

4,148,949.72

3,945,963.00

967,977,138.88

890,000,335.36

967,605,479.63

889,698,062.36

2,045,246,085.45

1,944,306,497.20

2,033,228,606.49

1,933,707,477.66

เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

19

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
-4บริษทั กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 30

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 30

ณ วันที่ 31

กันยายน 2558

ธันวาคม 2557

กันยายน 2558

ธันวาคม 2557

250,000,000.00

250,000,000.00

250,000,000.00

250,000,000.00

250,000,000.00

250,000,000.00

250,000,000.00

250,000,000.00

162,450,370.20

162,450,370.20

162,450,370.20

162,450,370.20

30,000,000.00

30,000,000.00

30,000,000.00

30,000,000.00

1,307,910,001.01

1,265,319,300.16

1,104,427,874.39

1,070,409,658.42

48,585.45

13,281.14

9,301.29

(571.72)

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้

1,750,408,956.66

1,546,887,545.88

รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

3,795,655,042.11

1,707,782,951.50
3,652,089,448.70

1,512,859,456.90
3,446,566,934.56

หมายเหตุ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 250,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 250,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย

3,580,116,152.37

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
-5บริษัท กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 30 กันยายน
2558
2557

รายได้
รายได้จากค่าเช่ารถยนต์
289,689,210.06
รายได้จากการขายรถยนต์
211,470,085.58
รายได้อื่น
20
16,844,740.18
รวมรายได้
518,004,035.82
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์
3
230,181,322.11
ต้นทุนการขายรถยนต์
154,852,076.56
ค่าใช้จ่ายในการขาย
3
14,528,704.70
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
21,812,066.81
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
3
5,051,258.08
ต้นทุนทางการเงิน
17,181,596.62
รวมค่าใช้จ่าย
443,607,024.88
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
74,397,010.94
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
21
14,729,032.70
กาไรสาหรับงวด
59,667,978.24
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลังเข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลังเข้าไปไว้ในงบกาไรหรื อขาดทุน
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
33,829.96
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
33,829.96
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
59,701,808.20
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรสาหรับงวด

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2558
2557

271,891,870.35 846,813,820.98 811,024,993.75
185,784,082.55 535,814,593.95 567,428,859.60
15,911,520.59
43,356,360.60
50,253,328.76
473,587,473.49 1,425,984,775.53 1,428,707,182.11
223,431,947.14 676,996,778.59 657,322,713.15
126,405,886.81 384,767,359.47 389,836,809.12
12,785,415.53
41,840,559.98
41,967,395.32
22,483,335.65
68,318,841.28
69,696,158.73
4,969,648.93
15,132,495.80
15,851,116.26
15,541,106.68
51,223,726.89
47,537,645.51
405,617,340.74 1,238,279,762.01 1,222,211,838.09
67,970,132.75 187,705,013.52 206,495,344.02
13,686,154.36
37,614,422.67
41,581,186.10
54,283,978.39 150,090,590.85 164,914,157.92

-

-

537,644.77

(146,504.79)
(146,504.79)
54,137,473.60

35,304.31
35,304.31
150,125,895.16

(422,670.48)
114,974.29
165,029,132.21

0.22

0.60

0.66

23
0.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
-6บริษัท กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สาหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุด
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
วันที่ 30 กันยายน
2558
2557
2558
2557

รายได้
รายได้จากค่าเช่ารถยนต์
289,689,210.06
รายได้จากการขายรถยนต์
146,510,252.91
รายได้อื่น
20
11,101,055.33
รวมรายได้
447,300,518.30
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์
3
230,181,322.11
ต้นทุนการขายรถยนต์
98,526,203.61
ค่าใช้จ่ายในการขาย
3
12,446,563.58
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
16,983,158.85
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
3
4,591,133.50
ต้นทุนทางการเงิน
17,177,346.62
รวมค่าใช้จ่าย
379,905,728.27
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
67,394,790.03
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
21
13,304,132.90
กาไรสาหรับงวด
54,090,657.13
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลังเข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลังเข้าไปไว้ในงบกาไรหรื อขาดทุน
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
2,051.38
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
2,051.38
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
54,092,708.51
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรสาหรับงวด

271,891,870.35 846,813,820.98 811,024,993.75
156,871,775.89 384,184,368.72 446,471,008.31
10,242,558.54
28,915,926.93
29,786,462.05
439,006,204.78 1,259,914,116.63 1,287,282,464.11
223,431,947.14 676,996,778.59 657,322,713.15
102,307,571.91 251,099,079.09 280,749,259.83
13,574,405.78
35,425,527.46
39,287,817.29
18,065,406.17
54,475,401.73
55,764,230.54
4,418,135.47
13,752,122.07
14,356,475.88
16,303,821.50
51,210,540.60
49,351,633.23
378,101,287.97 1,082,959,449.54 1,096,832,129.92
60,904,916.81 176,954,667.09 190,450,334.19
12,273,111.17
35,436,561.12
38,366,184.13
48,631,805.64 141,518,105.97 152,084,150.06

-

-

452,836.77

(4,409.45)
(4,409.45)
48,627,396.19

9,873.01
9,873.01
141,527,978.98

(35,990.38)
416,846.39
152,500,996.45

0.19

0.57

0.61

23
0.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
-7บริษัท กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
จ่ายเงินปันผล
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
จ่ายเงินปันผล
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

22

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชาระแล้ว
250,000,000.00
250,000,000.00

บาท
งบการเงินรวม
ส่วนเกิน
กาไรสะสม
ผลกาไร (ขาดทุน)จาก รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
มูลค่าหุน้
จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้
การวัดมูลค่าเงินลงทุน
สารองตามกฎหมาย
จัดสรร
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
162,450,370.20
30,000,000.00 1,265,319,300.16
13,281.14
1,707,782,951.50
(107,499,890.00)
(107,499,890.00)
150,090,590.85
35,304.31
150,125,895.16
162,450,370.20
30,000,000.00 1,307,910,001.01
48,585.45
1,750,408,956.66

250,000,000.00
250,000,000.00

162,450,370.20
162,450,370.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

30,000,000.00
30,000,000.00

1,178,573,404.24
(127,500,000.00)
165,451,802.69
1,216,525,206.93

552,403.51
(422,670.48)
129,733.03

1,621,576,177.95
(127,500,000.00)
165,029,132.21
1,659,105,310.16

"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
-8บริษัท กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
จ่ายเงินปันผล
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
จ่ายเงินปันผล
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

22

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชาระแล้ว
250,000,000.00
250,000,000.00

บาท
งบการเงินเฉพาะ
ส่วนเกิน
กาไรสะสม
ผลกาไร (ขาดทุน)จาก รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
มูลค่าหุน้
จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้
การวัดมูลค่าเงินลงทุน
สารองตามกฎหมาย
จัดสรร
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
162,450,370.20
30,000,000.00 1,070,409,658.42
(571.72)
1,512,859,456.90
(107,499,890.00)
(107,499,890.00)
141,518,105.97
9,873.01
141,527,978.98
162,450,370.20
30,000,000.00 1,104,427,874.39
9,301.29
1,546,887,545.88

250,000,000.00
250,000,000.00

162,450,370.20
162,450,370.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

30,000,000.00
30,000,000.00

1,000,466,157.13
(127,500,000.00)
152,536,986.83
1,025,503,143.96

38,128.67
(35,990.38)
2,138.29

1,442,954,656.00
(127,500,000.00)
152,500,996.45
1,467,955,652.45

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
-9บริษทั กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
บาท
งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ งกระทบกาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเป็ นค่าใช้จ่าย
กาไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
กาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการดาเนิ นงาน
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2558

2557

187,705,013.52

206,495,344.02

176,954,667.09

190,450,334.19

999,406.26
488,242,695.91
575,000.00
(259,239.68)
(1,869.16)
272,372.97
(914,316.71)
51,200,507.04

2,479,465.64
477,867,935.64
(1,332,026.29)
463,059.75
(1,259,770.82)
47,388,534.57

999,406.26
481,144,714.30
575,000.00
(176,997.44)
(1,869.16)
202,986.72
(814,806.41)
51,146,449.35

2,479,465.64
470,479,898.57
(118,185.66)
399,100.50
(802,638.36)
49,212,781.23

727,819,570.15

732,102,542.51

710,029,550.71

712,100,756.11

(10,890,776.75)
21,476,705.04
247,075,648.17
(6,470,270.81)
117,588.71

40,906,263.75
(16,016,694.59)
271,027,389.76
(282,661.40)
57,612.05

(2,013,296.43)
21,476,705.04
252,919,019.73
(5,450,044.90)
126,934.50

35,160,793.17
(16,016,694.59)
282,429,641.10
(1,381,698.02)
76,070.00

(25,418,837.05)
8,991,499.35
(2,520,806.52)
(347,680.25)
2,711,076.16
4,021,510.10
953,899,897.10 1,040,459,781.28
(475,862,713.67) (502,315,326.45)
(353,300.00)
(52,905,235.65) (52,726,043.58)
425,131,947.78
485,065,111.25

(26,417,721.65)
14,202,010.66
(2,520,806.52)
(347,680.25)
1,562,251.93
3,692,446.43
949,712,592.41 1,029,915,644.61
(475,862,713.67) (501,929,556.45)
(353,300.00)
(49,556,029.05) (50,963,238.81)
424,293,849.69
476,669,549.35

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
- 10 บริษทั กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
บาท
งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดรับจาการให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายจากการให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายจากการให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
เงินสดจ่ายซื้ อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
เงินฝากธนาคารติดภาระค้าประกันเพิ่มขึ้น
เงินสดรับค่าขายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการออกตัว๋ แลกเงิน
เงินสดจ่ายชาระตัว๋ แลกเงินครบกาหนด
เงินสดรับจากการกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายจากการกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่าซื้ อ
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นงวด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2558

2557

1,091,522.21
67,000,000.00
(67,000,000.00)
315,638,000.00
(325,500,000.00)
(43,038.57)
7,378.85
(1,042,038.59)
(1,085,000.00)
(10,933,176.10)

1,797,754.38
80,000,000.00
(80,000,000.00)
191,748,000.00
(210,100,000.00)
(29,543.73)
(3,434,482.86)
(668,746.39)
(20,687,018.60)

992,011.91
7,000,000.00
(7,000,000.00)
40,000,000.00
(40,000,000.00)
290,598,000.00
(301,500,000.00)
(43,038.57)
7,378.85
(872,565.55)
(885,000.00)
(11,703,213.36)

1,156,183.56
90,748,000.00
(102,100,000.00)
(29,543.73)
(3,295,009.15)
(668,746.39)
(14,189,115.71)

(47,002,844.80)
3,710,515.88
110,000,000.00
(125,000,000.00)
714,708,267.63
(690,000,000.00)
350,000,000.00
(110,016,339.31)
(529,831,414.51)
(107,499,890.00)
(430,931,705.11)
(16,732,933.43)
47,514,775.67
30,781,842.24

(43,152,255.29)
181,244.56
115,000,000.00
(65,000,000.00)
654,671,197.25
(620,000,000.00)
70,000,000.00
(85,916,305.89)
(437,080,279.00)
(127,500,000.00)
(538,796,398.37)
(74,418,305.72)
101,764,480.40
27,346,174.68

(46,948,787.11)
3,245,760.67
110,000,000.00
(125,000,000.00)
714,708,267.63
(690,000,000.00)
350,000,000.00
(110,016,339.31)
(529,831,414.51)
(107,499,890.00)
(431,342,402.63)
(18,751,766.30)
39,876,218.59
21,124,452.29

(44,976,501.95)
3,006,494.49
115,000,000.00
(65,000,000.00)
654,671,197.25
(620,000,000.00)
90,000,000.00
(70,000,000.00)
70,000,000.00
(85,916,305.89)
(437,080,279.00)
(127,500,000.00)
(517,795,395.10)
(55,314,961.46)
76,720,087.04
21,405,125.58

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
- 11 บริษทั กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
บาท
งบการเงินรวม
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
ในระหว่างงวดบริ ษทั มีการซื้ อทรัพย์สิน
โดยการก่อหนี้ สินตามสัญญาเช่าซื้ อ
ในระหว่างงวดบริ ษทั มีการโอนสิ นทรัพย์
ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็ นสิ นค้าคงเหลือ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2558

2557

393,863,951.31

318,397,024.30

393,863,951.31

318,397,024.30

653,686,174.50

771,811,251.35

653,686,174.50

771,811,251.35

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

