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1. เร่ืองทัว่ไป 

 ก)   ภูมิล ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำยของบริษทั 
   บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้ งเป็นบริษัทจ ำกัดตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์กับ

กระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี  29 มกรำคม 2535 และบริษทัไดแ้ปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั โดย 
จดทะเบียนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้เม่ือวนัท่ี 19 สิงหำคม 2547 

   บริษทัมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
      ส ำนกังำนใหญ่  : ตั้งอยู่เลขท่ี 455/1 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม 

           กรุงเทพมหำนคร 10120 ประเทศไทย 
     ส ำนกังำนสำขำ :  ตั้งอยู่เลขท่ี 288/9 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพมหำนคร 10400 ประเทศไทย 
 

  ข) ลกัษณะธุรกิจ 
  บริษทัประกอบธุรกิจให้เช่ำรถยนต์และจ ำหน่ำยรถยนตท่ี์ใช้งำนแลว้รวมถึงกำรให้บริกำรท่ี

เก่ียวขอ้งกบัรถยนตด์งักล่ำวทั้งสองประเภท 
 
2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

2.1 เกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
    งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ี ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 

“งบกำรเงินระหว่ำงกำล” และตำมประกำศของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงไดก้ ำหนดเพื่อ
เป็นกำรให้ขอ้มูลเพิ ่มเติมจำกงบกำรเงินประจ ำปีที่น ำเสนอคร้ังล่ำสุด โดยเน้นกำรให้ขอ้มูล
เพิ่มเติมที่เป็นปัจจุบนัเกี่ยวกบักิจกรรม เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ี
น ำเสนอซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้ ดงันั้น งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่กบั
งบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 

   งบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัที่บริษทัใช้เป็นทำงกำรตำม
กฎหมำย งบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดงักล่ำว 

   งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็น
อย่ำงอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 
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 2.2 หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลรวม 
  2.2.1 งบกำรเงินระหวำ่งกำลรวมน้ีไดร้วมงบกำรเงินของบริษทั กรุงไทยคำร์เร้นท ์แอนด์ ลีส จ ำกดั 

(มหำชน) และบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
 

บริษทัยอ่ย 

  

ประเภทธุรกิจ 

 อตัรำร้อยละของ

กำรถือหุน้ 

บริษทั กรุงไทย ออโตโมบิล จ ำกดั  ซ้ือ ขำย แลกเปล่ียนรถยนตแ์ละอุปกรณ์

รถยนตท์ั้งเก่ำ-ใหม่, รับซ่อมรถยนต ์

 100 

 
 2.2.2 งบกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษัทย่อยได้จัดท ำข้ึนโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ

เช่นเดียวกนักบัของบริษทั 
 

 2.2.3 รำยกำรบญัชีระหวำ่งกนัของบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กหกัออกจำกงบกำรเงิน
ระหวำ่งกำลรวมแลว้ 

 
 2.3 มำตรฐำนกำรบญัชีใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 

   บริษทัและบริษทัย่อยได้เปิดเผยมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำร
ตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับ
รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2558 ไวแ้ลว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557  
         ฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัย่อยไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ำมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน 
 

 2.4 สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
  บริษทัและบริษทัย่อยได้ใช้นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล
เช่นเดียวกบัท่ีใชส้ ำหรับงบกำรเงินประจ ำปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557  
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3. รายการธุรกจิกบับุคคลและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั  
 บริษทัมีรำยกำรธุรกิจกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงสรุปรำยกำรท่ีส ำคญัมีดงัต่อไปน้ี 

  ลกัษณะธุรกิจ  ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
นำยไพฑูรย ์จนัทรเสรีกุล  บุคคลธรรมดำ  ผูถื้อหุ้นและกรรมกำร 
บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทย ออโตโมบิล จ ำกดั  ซ้ือ ขำยแลกเปล่ียนรถยนตแ์ละอุปกรณ์  บริษทัถือหุ้นเป็นสดัส่วน 100% 
  รถยนตท์ั้งเก่ำ-ใหม่ และรับซ่อมรถยนต ์    
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั  แกรนดค์ำร์เร้นท ์จ ำกดั  ให้เช่ำรถยนต ์  กรรมกำรเป็นบุตรของกรรมกำร / ผูถื้อหุ้น 
บริษทั ธนภทัร พรอพเพอร์ต้ี จ ำกดั  ให้เช่ำอำคำรส ำนกังำน  ผูถื้อหุ้น / กรรมกำรกลุ่มเดียวกบับริษทั 
บริษทั สยำมนิสสนั กรุงไทย จ ำกดั  ขำยรถยนตแ์ละศูนยบ์ริกำรซ่อม  ผูถื้อหุ้น / กรรมกำรกลุ่มเดียวกบับริษทั 
บริษทั โตโยตำ้กรุงไทย จ ำกดั  ขำยรถยนตแ์ละศูนยบ์ริกำรซ่อม  ผูถื้อหุ้น / กรรมกำรกลุ่มเดียวกบับริษทั 
บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั ธุรกิจน ำเขำ้รถยนต ์  ผูถื้อหุ้น / กรรมกำรกลุ่มเดียวกบับริษทั 

 
 ในระหวำ่งงวดบริษทัมีรำยกำรทำงธุรกิจท่ีส ำคญักบับริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยสำมำรถ
สรุปได ้ดงัน้ี 

   บำท 

   ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยำยน   

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยำยน   

 นโยบำยรำคำ  2558  2557  2558  2557 

งบกำรเงินรวม          
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั          
 รำยได ้:          
 รำยไดค่้ำขำยรถยนต ์          
   บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั รำคำทุน  -  -  -  11,608,825.23 
  รำยไดค่้ำนำยหนำ้          
   บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั อตัรำตำมท่ีตกลงร่วมกนั  9,345.79  84,112.15  102,803.74  84,112.15 
 รำยไดค่้ำเช่ำโชวรู์ม          
   บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั อตัรำตำมท่ีตกลงร่วมกนัโดย         
 พื้นท่ีประมำณ 350 ตรม.         
 คิดค่ำเช่ำ 83,000 บำทต่อเดือน  249,000.00  249,000.00  747,000.00  747,000.00 
 ดอกเบ้ียรับ          
   บริษทั โตโยตำ้ กรุงไทย จ ำกดั อตัรำร้อยละ 3.50 - 3.65 ต่อปี  -  255,000.00  212,876.71  399,200.00 
   บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั อตัรำร้อยละ 3.50 - 3.65 ต่อปี  -  -  85,534.25  31,000.00 

   -  255,000.00  298,410.96  430,200.00 

 รำยไดค่้ำเช่ำพื้นท่ี          
   บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั คิดค่ำเช่ำ 86,290 บำทต่อเดือน   258,870.00  258,870.00  776,610.00  776,610.00 
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   บำท 

   ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยำยน   

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยำยน   

 นโยบำยรำคำ  2558  2557  2558  2557 

 ค่ำใชจ่้ำย :          
 ซ้ือสินคำ้          
   บริษทั โตโยตำ้ กรุงไทย จ ำกดั รำคำทุนหลงัหักส่วนลดพิเศษจำกกำรซ้ือ  1,179,439.25  -  1,179,439.25  - 
 ค่ำเช่ำพื้นท่ี          
   บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั อตัรำตำมท่ีตกลงร่วมกนัโดย         
 พื้นท่ีประมำณ 1,490 ตรม.         
 รวมท่ีจอดรถพื้นท่ีประมำณ 3,000 ตรม.         
 คิดค่ำเช่ำ 100,000 บำทต่อเดือน  300,000.00  300,000.00  900,000.00  900,000.00 
 ค่ำเช่ำท่ีดิน          
   บริษทั โตโยตำ้ กรุงไทย จ ำกดั คิดค่ำเช่ำ 150,000 - 300,000 บำทต่อเดือน 450,000.00  450,000.00  1,350,000.00  1,950,000.00 
   บริษทั ธนภทัร พรอพเพอร์ต้ี จ  ำกดั คิดค่ำเช่ำ 50,000 บำทต่อเดือน  150,000.00  150,000.00  450,000.00  450,000.00 

   600,000.00  600,000.00  1,800,000.00  2,400,000.00 

 ค่ำซ่อมแซม          
   บริษทั โตโยตำ้ กรุงไทย จ ำกดั รำคำตลำด  502,959.51  406,879.63  1,262,303.95  1,532,372.16 
   บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั รำคำตลำด  14,791.34  120,483.61  47,152.37  389,965.85 

   517,750.85  527,363.24  1,309,456.32  1,922,338.01 

 ค่ำนำยหนำ้          
   บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั อตัรำตำมท่ีตกลงร่วมกนั  130,841.12  56,074.72  214,953.27  592,523.39 
 ซ้ือสินทรัพย ์:          
 รถยนตท่ี์มีไวเ้พื่อให้เช่ำ          
   บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั รำคำทุนหลงัหักส่วนลดพิเศษจำกกำรซ้ือ  20,456,935.51  35,690,305.05  45,120,251.81  69,940,849.91 
   บริษทั โตโยตำ้ กรุงไทย จ ำกดั รำคำทุนหลงัหักส่วนลดพิเศษจำกกำรซ้ือ  209,121,339.06  149,209,515.41  430,491,824.11  507,204,583.74 
   บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั รำคำตลำดส ำหรับลูกคำ้ชั้นดี  5,256,074.77  -  15,564,485.98  - 

   234,834,349.34  184,899,820.46  491,176,561.90  577,145,433.65 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร          
บริษทัยอ่ย          
 รำยได ้:          
  ดอกเบ้ียรับ อตัรำร้อยละ 3.3 ต่อปี  22,783.56  -  22,783.56  - 
 ค่ำใชจ่้ำย :          
 ค่ำนำยหนำ้ อตัรำตำมท่ีตกลงร่วมกนัโดยขำยให้         
 บุคคลทัว่ไปคิดคนัละ 28,037.39 บำท  8,242,990.64  9,112,149.53  22,738,317.72  22,850,467.31 
 บุคคลทัว่ไปคิดคนัละ 14,018.69 บำท  -  462,616.82  280,373.85  1,808,411.21 
 บุคคลทัว่ไปคิดคนัละ 4,672.90 บำท  172,897.20  -  261,682.25  - 

   8,415,887.84  9,574,766.35  23,280,373.82  24,658,878.52 

  ดอกเบ้ียจ่ำย อตัรำร้อยละ 3.1 - 3.3 ต่อปี  -  766,465.76  -  1,824,246.66 
 ซ้ือสินทรัพย ์:          
  รถยนตท่ี์มีไวเ้พื่อให้เช่ำ รำคำทุนและรำคำตลำด ณ วนัท่ีขำย  -  2,342,345.80  2,685,537.38  5,953,943.93 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 กนัยายน 2558 
 

   บำท 

   ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยำยน   

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยำยน   

 นโยบำยรำคำ  2558  2557  2558  2557 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั          
 รำยได ้:          
 รำยไดค่้ำเช่ำโชวรู์ม          
   บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั อตัรำตำมท่ีตกลงร่วมกนัโดย         
 พื้นท่ีประมำณ 350 ตรม.         
 คิดค่ำเช่ำ 83,000 บำทต่อเดือน  249,000.00  249,000.00  747,000.00  747,000.00 
 ค่ำใชจ่้ำย :          
 ค่ำเช่ำพื้นท่ี          
   บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั อตัรำตำมท่ีตกลงร่วมกนัโดย         
 พื้นท่ีประมำณ 1,490 ตรม.         
 รวมท่ีจอดรถพื้นท่ีประมำณ 3,000 ตรม.         
 คิดค่ำเช่ำ 100,000 บำทต่อเดือน  300,000.00  300,000.00  900,000.00  900,000.00 
 ค่ำซ่อมแซม          
   บริษทั โตโยตำ้ กรุงไทย จ ำกดั รำคำตลำด  502,959.51  406,879.63  1,262,303.95  1,532,372.16 
   บริษทั สยำมมินิสสัน กรุงไทย จ ำกดั รำคำตลำด  14,791.34  120,483.61  47,152.37  389,965.85 

   517,750.85  527,363.24  1,309,456.32  1,922,338.01 

 ค่ำนำยหนำ้          
   บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั อตัรำตำมท่ีตกลงร่วมกนั  130,841.12  56,074.77  214,953.27  392,523.38 
 ซ้ือสินทรัพย ์:          
  รถยนตท่ี์มีไวเ้พื่อให้เช่ำ          
   บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั รำคำทุนหลงัหักส่วนลดพิเศษจำกกำรซ้ือ  20,456,935.51  35,690,305.05  45,120,251.81  69,940,849.91 
   บริษทั โตโยตำ้ กรุงไทย จ ำกดั รำคำทุนหลงัหักส่วนลดพิเศษจำกกำรซ้ือ  209,121,339.06  149,209,515.41  430,491,824.11  507,204,583.74 
   บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั รำคำตลำดส ำหรับลูกคำ้ชั้นดี  5,256,074.77  -  15,564,485.98  - 

   234,834,349.34  184,899,820.46  491,176,561.90  577,145,433.65 

 
 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทั บริษทัย่อยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และวนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2557 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31 
 กนัยำยน 2558  ธนัวำคม 2557  กนัยำยน 2558  ธนัวำคม 2557 
บริษทัยอ่ย        
 ลูกหน้ี - เงินจอง -  -  896,552.00  869,100.00 
 ค่ำนำยหนำ้คำ้งจ่ำย -  -  3,245,000.00  2,730,000.00 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 กนัยายน 2558 
 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31 
 กนัยำยน 2558  ธนัวำคม 2557  กนัยำยน 2558  ธนัวำคม 2557 
 เงินให้กูย้มืระยะสั้น        
  ยอดคงเหลือยกมำ -  -  -  - 
  เงินให้กูย้มืเพ่ิม -  -  7,000,000.00  - 
  เงินให้กูย้มืรับคืน -  -  (7,000,000.00)  - 
  ยอดคงเหลือยกไป -  -  -  - 
 เงินกูย้มืระยะสั้น        
  ยอดคงเหลือยกมำ -  -  -  60,000,000.00 
  เงินกูย้มืเพ่ิม -  -  -  115,000,000.00 
  เงินกูย้มืจ่ำยคืน -  -  -  (175,000,000.00) 
  ยอดคงเหลือยกไป -  -  -  - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
 คำ่นำยหนำ้คำ้งจ่ำย        
  บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั 80,000.00  -  80,000.00  - 
 เจำ้หน้ีกำรคำ้        
  บริษทั สยำมนิสสนั กรุงไทย จ ำกดั 15,826.73  1,337.50  15,826.73  1,337.50 
  บริษทั โตโยตำ้ กรุงไทย จ ำกดั 185,313.48  85,939.27  185,313.48  85,939.27 
  บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั 50,609.32  39,999.45  50,609.32  39,999.45 
   รวม 251,749.53  127,276.22  251,749.53  127,276.22 
 เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือให้เช่ำ        
  บริษทั สยำมนิสสนั กรุงไทย จ ำกดั 7,127,073.48  770,463.18  7,127,073.48  770,463.18 
  บริษทั โตโยตำ้ กรุงไทย จ ำกดั 12,407,440.58  5,684,524.71  12,407,440.58  5,684,524.71 
   รวม 19,534,514.06  6,454,987.89  19,534,514.06  6,454,987.89 
 เงินให้กูย้มืระยะสั้น        
  บริษทั โตโยตำ้ กรุงไทย จ ำกดั        
   ยอดคงเหลือยกมำ -  -  -  - 
   เงินให้กูย้มืเพ่ิม 50,000,000.00  90,000,000.00  40,000,000.00  - 
   เงินให้กูย้มืรับคืน (50,000,000.00)  (90,000,000.00)  (40,000,000.00)  - 
   ยอดคงเหลือยกไป -  -  -  - 
  บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั        
   ยอดคงเหลือยกมำ -  -  -  - 
   เงินให้กูย้มืเพ่ิม 17,000,000.00  10,000,000.00  -  - 
   เงินให้กูย้มืรับคืน (17,000,000.00)  (10,000,000.00)  -  - 
   ยอดคงเหลือยกไป -  -  -  - 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 กนัยายน 2558 
 
 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 

และ 2557 มีดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม (บำท) 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยำยน 

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยำยน 

 2558  2557  2558  2557 
 กรรมกำร 177,800.32  175,106.36  593,677.92  553,176.91 
 กรรมกำรบริหำร 2,470,634.78  2,245,978.04  7,426,796.08  7,081,444.54 
 ผูบ้ริหำร 2,402,822.98  2,548,564.53  7,112,021.80  8,216,494.81 
   รวม 5,051,258.08  4,969,648.93  15,132,495.80  15,851,116.26 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยำยน 

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยำยน 

 2558  2557  2558  2557 
 กรรมกำร 177,800.32  175,106.36  593,677.92  553,176.91 
 กรรมกำรบริหำร 2,470,634.78  2,356,641.18  7,426,796.08  7,081,444.54 
 ผูบ้ริหำร 1,942,698.40  1,886,387.93  5,731,648.07  6,721,854.43 
   รวม 4,591,133.50  4,418,135.47  13,752,122.07  14,356,475.88 

 
4. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2558 
 ณ วนัที่ 31 

ธนัวำคม 2557 
 ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2558 
 ณ วนัที่ 31 

ธนัวำคม 2557 
เงินสด 2,266,698.80  142,929.87  72,535.31  12,929.86 
เงินฝำกธนำคำร - บญัชีกระแสรำยวนั 6,329,104.77  11,450,995.37  6,329,104.77  11,450,995.37 
เงินฝำกธนำคำร - บญัชีออมทรัพย ์ 22,186,038.67  35,920,850.43  14,722,812.21  28,412,293.36 
      รวม 30,781,842.24  47,514,775.67  21,124,452.29  39,876,218.59 

 
 บริษทัและบริษทัย่อยได้ท ำสัญญำโอนเงินอตัโนมติัจำกบญัชีออมทรัพย์เข้ำบญัชีกระแสรำยวนั       
ในกรณีเบิกเกินบญัชี (มีเช็คข้ึนเงิน) 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัมีเงินฝำกธนำคำร-บญัชีออมทรัพยมี์
ดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ 0.25 - 0.50 ต่อปี และ 0.60 ต่อปี ตำมล ำดบั 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 กนัยายน 2558 
 
5. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทเผ่ือขาย 
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 งบกำรเงินรวม  
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 
 จ ำนวนหน่วย  บำท  จ ำนวนหน่วย  บำท 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทเผื่อขำย - รำคำทุน 2,731,414.8944  31,145,388.02  2,000,032.1245  21,024,148.33 
บวก  ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกกำรเปล่ียนแปลง        
 มูลค่ำเงินลงทุน   60,731.81    16,601.43 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทเผื่อขำย - ตำมมูลค่ำยุติธรรม   31,206,119.83    21,040,749.76 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 
 จ ำนวนหน่วย  บำท  จ ำนวนหน่วย  บำท 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทเผื่อขำย - รำคำทุน 845,412.6702  11,123,846.15  3,852.5056  44,848.71 
บวก  ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกกำรเปล่ียนแปลง        
    มูลค่ำเงินลงทุน   11,626.61    (714.65) 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทเผื่อขำย - ตำมมูลค่ำยุติธรรม   11,135,472.76    44,134.06 

 
6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 

ณ วนัท่ี 30 

กนัยำยน 2558 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2557 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยำยน 2558 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2557 

ลูกหน้ีกำรคำ้        

 แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี        

 ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 108,709,758.11  89,094,019.51  95,104,220.05  83,729,149.36 

 มำกกวำ่   0  เดือน ถึง 3 เดือน 12,123,500.82  13,134,908.86  12,123,500.82  13,134,908.86 

 มำกกวำ่   3  เดือน ถึง 6 เดือน 568,887.25  1,514,075.91  568,887.25  1,514,075.91 

 มำกกวำ่   6  เดือน ถึง 12 เดือน 2,881,520.71  669,262.49  2,881,520.71  669,262.49 
 มำกกวำ่ 12  เดือนข้ึนไป 2,223,612.09  1,474,664.85  2,223,612.09  1,474,664.85 

        รวม 126,507,278.98  105,886,931.62  112,901,740.92  100,522,061.47 

หกั ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (2,838,972.46)  (1,839,566.20)  (2,838,972.46)  (1,839,566.20) 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 123,668,306.52  104,047,365.42  110,062,768.46  98,682,495.27 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 กนัยายน 2558 
 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
 

ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2558 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2557 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2558 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2557 

ลูกหน้ีอ่ืน        
  รำยไดค้ำ้งรับ 3,346,938.47  2,409,148.39  3,346,938.47  2,409,148.39 
  ค่ำใชจ่้ำยล่วงหนำ้ 15,180,026.88  15,026,770.51  14,994,671.89  14,918,584.13 
  อ่ืนๆ 8,822,708.47  19,820,531.03  7,589,587.46  19,147,053.82 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 27,349,673.82  37,256,449.93  25,931,197.82  36,474,786.34 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 151,017,980.34  141,303,815.35  135,993,966.28  135,157,281.61 
        
ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ ประกอบดว้ย        
 ลูกหน้ีจำกกำรเช่ำรถยนต ์ 80,228,142.94  78,950,605.44  80,228,142.94  78,950,605.44 
 ลูกหน้ีจำกกำรขำยรถยนต ์ 43,440,163.58  25,096,759.98  29,834,625.52  19,731,889.83 
  รวม 123,668,306.52  104,047,365.42  110,062,768.46  98,682,495.27 

 
  รำยกำรเคล่ือนไหวของบญัชีค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ มีดงัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30  
กนัยำยน 2558 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2557 

ยอดยกมำตน้งวด 1,839,566.20  1,770,548.33 
ยอดท่ีตั้งเพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด 999,406.26  3,008,183.06 
ยอดท่ีลดลงระหวำ่งงวด    

- รับช ำระหน้ี -  (110,600.00) 
- ตดัหน้ีสูญ -  (2,828,565.19) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 2,838,972.46  1,839,566.20 
 

7. สินค้าคงเหลือ 
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยำยน 2558 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2557 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยำยน 2558 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2557 
 รถยนต(์มือสอง) 157,165,614.37  142,909,677.17  109,139,099.15  100,726,533.51 
 อะไหล่รถยนต ์ 2,348,736.51  2,672,965.85  2,348,736.51  2,672,965.85 
      รวม 159,514,350.88  145,582,643.02  111,487,835.66  103,399,499.36 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 กนัยายน 2558 
 

8. เงินฝากประจ าธนาคารทีต่ิดภาระค า้ประกนั 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัมีบญัชีเงินฝำกประจ ำกบัธนำคำรพำณิชย์

ในประเทศสองแห่ง 3 วงเงิน และบญัชีเงินฝำกประจ ำธนำคำรติดภำระค ้ำประกนั ดงัน้ี 
 

วงเงินท่ี  วงเงิน (ลำ้นบำท)  ค ้ำประกนั 

1  20  - ออกหนงัสือค ้ำประกนัเพ่ือท ำสญัญำเช่ำและซองประกวดรำคำ 
     และค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำของบริษทัวงเงิน 100 ลำ้นบำท 
2  20  - เงินกูย้มืระยะสั้นในรูปตัว๋สญัญำใชเ้งินวงเงิน 80 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 15) 
  10  - เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรจ ำนวน 20 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 15) 
3  7  - วงเงินสินเช่ือเพ่ือกำรซ้ือรถยนตก์บับริษทัลิสซ่ิงในประเทศแห่งหน่ึง 
     จ ำนวนเงินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีเบิกซ้ือรถยนต ์
    - เงินกูย้มืระยะสั้นในรูปตัว๋สญัญำใชเ้งินวงเงิน 200 ลำ้นบำท 

     ในอตัรำร้อยละ 10 ของวงเงินสินเช่ือท่ีเบิกใช ้(ดูหมำยเหตุ 15) 

  57   

 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 เงินฝำกประจ ำธนำคำรขำ้งตน้มีดอกเบ้ียอตัรำ

ร้อยละ 1.125 - 1.40 ต่อปี และอตัรำร้อยละ 1.40-2.00 ต่อปี ตำมล ำดบั 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัย่อยมีบญัชีเงินฝำกประจ ำกบัธนำคำร

พำณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง ไดน้ ำไปเป็นหลกัประกนักำรออกหนงัสือค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำจ ำนวนเงิน 0.50 
ลำ้นบำท และมีดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ 2.00 ต่อปี 

 
9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
     บำท 

     มูลค่ำเงินลงทุน  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 จ ำนวนหุ้น  % ถือหุ้น  ตำมวธีิส่วนไดเ้สีย  วธีิรำคำทุน 

 ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัที 31   ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31 

 กนัยำยน 2558  ธนัวำคม 2557  กนัยำยน  2558  ธนัวำคม 2557  กนัยำยน 2558  ธนัวำคม 2557  กนัยำยน 2558  ธนัวำคม 2557 

บริษทัยอ่ย                
 บริษทั กรุงไทย ออโตโมบิล จ ำกดั 400,000  400,000  100  100  252,333,710.78  243,735,794.60  48,812,300.00  48,812,300.00 

         252,333,710.78  243,735,794.60  48,812,300.00  48,812,300.00 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 กนัยายน 2558 
 

10.  สินทรัพย์ทีม่ีไว้เพ่ือให้เช่า 
 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อใหเ้ช่ำส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
2558 สรุปไดด้งัน้ี 

   บำท 
   งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557   4,535,386,565.61 
ซ้ือเพิ่มระหวำ่งงวด   889,370,194.98 
โอนเขำ้(โอนออก)ระหวำ่งงวด   (662,887,674.76) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558   4,761,869,085.83 
ค่าเส่ือมราคาสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557   (1,611,810,944.14) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด   (477,478,106.74) 
โอนเขำ้(โอนออก)ระหวำ่งงวด   401,880,318.73 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558   (1,687,408,732.15) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557   2,923,575,621.47 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558   3,074,460,353.68 

 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัมีรถยนตท่ี์มีไวเ้พื่อให้เช่ำอยูภ่ำยใตส้ัญญำ 

เช่ำซ้ือ ดงัน้ี 
 จ ำนวน (คนั)  มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ (บำท) 

 ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31 
 กนัยำยน 2558  ธนัวำคม 2557  กนัยำยน 2558  ธนัวำคม 2557 
รถยนต ์ 2,228  2,344  1,132,233,051.19  1,162,708,737.81 

 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558  และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัไดท้  ำหนงัสือมอบอ ำนำจโอนทะเบียน

รถยนตจ์ ำนวน 1,019 คนั และจ ำนวน 573 คนั ตำมล ำดบั เป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำร
พำณิชยใ์นประเทศส่ีแห่ง ตำมล ำดบั (ดูหมำยเหตุ 17) 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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วนัที ่30 กนัยายน 2558 
 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษทัมีจ  ำนวนเงินขั้นต ่ำของรำยไดค้่ำเช่ำ

ในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีไม่อำจบอกเลิกได ้แสดงตำมจ ำนวนเงินในสัญญำดงัน้ี 
   บำท 

 ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31 
 กนัยำยน 2558  ธนัวำคม 2557 

ไม่เกิน 1 ปี 950,748,298.02  917,229,074.07 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,222,341,239.87  1,115,268,868.50 
  รวม 2,173,089,537.89  2,032,497,942.57 

 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัมีรถยนตท่ี์มีไวเ้พื่อให้เช่ำท่ีคิดค่ำเส่ือม
รำคำหมดแลว้ แต่ยงัใชง้ำนอยู ่โดยมีมูลค่ำรำคำทุนเป็นจ ำนวนเงิน 264.84 ลำ้นบำท และจ ำนวนเงิน 46.21 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 
11.  ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

  รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน
2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 179,378,513.29  27,378,295.85 
ซ้ือเพิ่มระหวำ่งงวด 1,035,546.25  866,073.21 
ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด (6,976.64)  (6,976.64) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 180,407,082.90  28,237,392.42 
ค่าเส่ือมราคาสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 (29,714,813.94)  (23,962,854.06) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (2,250,102.89)  (1,404,620.51) 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส่วนท่ีขำยและตดัจ ำหน่ำย 1,466.95  1,466.95 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 (31,963,449.88)  (25,366,007.62) 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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วนัที ่30 กนัยายน 2558 
 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 149,663,699.35  3,415,441.79 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 148,443,633.02  2,871,384.80 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 อุปกรณ์ท่ีคิดค่ำเส่ือมหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู ่ มี

รำคำทุนในงบกำรเงินรวมจ ำนวนเงิน 22.82 ลำ้นบำท และ 18.56  ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และในงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร จ ำนวนเงิน 19.61 ลำ้นบำท และ 16.44 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 
12.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 
สรุปได ้ดงัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 8,714,582.92  7,917,983.38 
ซ้ือเพิ่มระหวำ่งงวด 1,085,000.00  885,000.00 
ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด (575,000.00)  (575,000.00) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 9,224,582.92  8,227,983.38 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 (5,402,474.46)  (4,721,791.48) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด (253,629.11)  (215,505.38) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 (5,656,103.57)  (4,937,296.86) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 3,312,108.46  3,196,191.90 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 3,568,479.35  3,290,686.52 
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  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีตดัจ ำหน่ำยหมดแลว้แต่
ยงัใชง้ำนอยู ่มีรำคำทุนในงบกำรเงินรวมจ ำนวนเงิน 3.49 ลำ้นบำท และ 3.48 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และในงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวนเงิน 2.98 ลำ้นบำท  

 
13.   สิทธิการเช่า 

 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสิทธิกำรเช่ำส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 สรุปได ้
ดงัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 107,544,326.85  38,564,127.31 
ซ้ือเพิ่มระหวำ่งงวด 6,492.34  6,492.34 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 107,550,819.19  38,570,619.65 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 (61,928,058.05)  (20,218,197.35) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด (8,260,857.17)  (2,046,481.67) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 (70,188,915.22)  (22,264,679.02) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 45,616,268.80  18,345,929.96 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 37,361,903.97  16,305,940.63 
 
บริษทัไดท้  ำสัญญำเช่ำท่ีดินร่วมกบับริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั อำยุสัญญำ 22 ปี ส้ินสุดใน

เดือนมกรำคม 2566 โดยแบ่งจ่ำยสิทธิกำรเช่ำดว้ยจ ำนวนท่ีเท่ำกนัและบริษทัจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำรำยเดือนตำม
สัญญำ และบริษทัไดก่้อสร้ำงอำคำรส ำนกังำนและโชวรู์มรถยนตส่์วนบริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั ได้
ก่อสร้ำงอำคำรศูนยบ์ริกำรและท่ีจอดรถ 

อำคำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยตั้งบนท่ีดินเช่ำ ตำมท่ีเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 24.1 
ภำยใตส้ัญญำเช่ำท่ีดิน บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิในอำคำรบนท่ีดินเช่ำให้แก่เจำ้ของ

ท่ีดินเม่ือครบก ำหนดอำยขุองสัญญำเช่ำ 
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วนัที ่30 กนัยายน 2558 
 
14.  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี มีดงัน้ี 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2558 
  ณ วนัที่ 31  

ธนัวำคม 2557 
  ณ วนัที่ 30

กนัยำยน 2558 
  ณ วนัที่ 31 

ธนัวำคม 2557 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  323,433.93  421,837.58  933,789.95  855,895.53 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (20,719,962.40)  (29,425,816.13)  (21,653,752.35)  (30,281,711.66) 

 (20,396,528.47)  (29,003,978.55)  (20,719,962.40)  (29,425,816.13) 

 
กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งงวด  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 57 

 
 ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 30 ก.ย. 58 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ค่ำเช่ำคำ้งจ่ำย 431,406.19  (68,483.07)  -  362,923.12 
 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 849,647.20  54,474.60  -  904,121.80 
 รวม 1,281,053.39  (14,008.47)  -  1,267,044.92 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 เงินลงทุนเผือ่ขำย 3,320.28  -  8,826.08  12,146.36 
 สินคำ้คงเหลือ 2,674,151.37  1,062,148.50  -  1,612,002.87 
 สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือใหเ้ช่ำ 27,491,963.82  7,552,244.69  -  19,939,719.13 
   อุปกรณ์ 115,596.47  15,891.44  -  99,705.03 
 รวม 30,285,031.94  8,630,284.63  8,826.08  21,663,573.39 

 
 
 
 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 27 - 
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 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งงวด  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 57 

 
 ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 30 ก.ย. 58 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 เงินลงทุนเผือ่ขำย 142.93  -  (142.93)  - 
 ค่ำเช่ำคำ้งจ่ำย 66,560.00  37,440.00  -  104,000.00 
 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 789,192.60  40,597.35  -  829,789.95 
 รวม 855,895.53  78,037.35  (142.93)  933,789.95 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 เงินลงทุนเผือ่ขำย -  -  2,325.32  2,325.32 
 สินคำ้คงเหลือ 2,674,151.37  1,062,148.50  -  1,612,002.87 
 สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือใหเ้ช่ำ 27,491,963.82  7,552,244.69  -  19,939,719.13 
  อุปกรณ์ 115,596.47  15,891.44  -  99,705.03 
 รวม 30,281,711.66  8,630,284.63  2,325.32  21,653,752.35 

 
15.  เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ 30  
กนัยำยน 2558 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2557 

 ณ วนัที่ 30  
กนัยำยน 2558 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2557 

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 7,612,164.68  3,901,648.88  5,734,956.44  2,489,195.77 
ตัว๋สัญญำใชเ้งิน 30,000,000.00  45,000,000.00  30,000,000.00  45,000,000.00 

 รวม 37,612,164.68  48,901,648.88  35,734,956.44  47,489,195.77 

 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัมีสัญญำเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนำคำร
พำณิชยใ์นประเทศสองแห่ง 2 วงเงินจ ำนวนเงินรวม 25 ลำ้นบำท แบ่งเป็นวงเงินแรก 20 ลำ้นบำท และ
วงเงินท่ีสอง 5 ล้ำนบำท โดยคิดดอกเบ้ียในอตัรำ MOR ต่อปี วงเงินแรกค ้ ำประกนัโดยกรรมกำรบริษทั 
วงเงินท่ีสองไม่มีหลกัประกนั 
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วนัที ่30 กนัยายน 2558 
 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นในรูปตัว๋สัญญำใช้

เงินกบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศหำ้แห่งรวม 6 วงเงิน ดงัน้ี 
      วงเงิน  อตัรำดอกเบ้ีย                                  

วงเงินที่        (ลำ้นบำท)  ต่อปี  หลกัประกนั 
1  80  MMR  - เงินฝำกประจ ำของบริษทัจ ำนวนเงิน 20 ลำ้นบำท 
2  50  MMR  - กรรมกำรบริษทั 
3  30  MMR  - ไม่มีหลกัประกนั 
4  200  MMR  - เงินฝำกประจ ำของบริษทั จ  ำนวนร้อยละ 10 ของวงเงินเบิกใช ้
5  50  MMR  - ไม่มีหลกัประกนั 
6  90  MMR  - ไม่มีหลกัประกนั 

  500     
 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษทัย่อยมีสัญญำเงินเบิกเกินบญัชีกบั

ธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง 1 วงเงิน จ ำนวนเงิน 20 ลำ้นบำท โดยคิดดอกเบ้ียในอตัรำ MOR ต่อปี 
ค ้ำประกนัโดยเงินฝำกธนำคำรประจ ำของกรรมกำร 

 
16.   ตั๋วแลกเงิน 

   บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30  

กนัยำยน 2558 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2557 
ตัว๋แลกเงิน-ตำมมูลค่ำตรำไว ้ 240,000,000.00  210,000,000.00 
หกั ส่วนลดหนำ้ตัว๋ (681,412.08)  (422,567.00) 
ตัว๋แลกเงิน-ตำมมูลค่ำตดัจ่ำย 239,318,587.92  209,577,433.00 

 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 มีรำยละเอียดตัว๋แลกเงิน ดงัน้ี 

ล ำดบัท่ี  วนัที่ออก  จ ำนวนเงิน  อตัรำดอกเบ้ียต่อปี  วนัครบก ำหนด 
1  9/7/2558  60,000,000.00  2.70% 2 9/10/2558 
2  5/8/2558  50,000,000.00  2.60%  12/11/2558 
3  19/8/2558  50,000,000.00  2.60%  25/11/2558 
4  20/8/2558  60,000,000.00  2.60%  19/11/2588 
5  26/8/2558  20,000,000.00  2.60%  25/11/2558 

    240,000,000.00     
 

  บริษทัมีกำรตดัจ่ำยส่วนลดจำกหน้ำตัว๋ เพื่อรับรู้เป็นตน้ทุนทำงกำรเงินส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 เป็นจ ำนวนเงิน 5.03 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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17.  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยำยน 2558 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2557 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 545,268,524.35  305,284,863.66 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (168,704,883.73)  (114,894,305.08) 
 สุทธิ 376,563,640.62  190,390,558.58 

 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินในประเทศส่ีแห่งจ ำนวน 6

วงเงิน โดยแต่ละวงเงินจะมีกำรเบิกกูเ้ป็นจ ำนวนหลำย ๆ คร้ัง มีรำยละเอียดดงัน้ี  
 
 

วงเงินท่ี 

  
วงเงินใชไ้ด ้
(ลำ้นบำท) 

  
เงินกูท่ี้เบิก 
 (ลำ้นบำท) 

  
อตัรำดอกเบ้ีย 

ต่อปี 

  
คืนเงินตน้งวดละ 

 (ลำ้นบำท) 

 วนัท่ีกูข้องเงินกูค้ร้ังแรก
และวนัท่ีส้ินสุดของ
เงินกูค้ร้ังสุดทำ้ย 

  
หลกัประกนั 

ทะเบียนรถยนต ์(คนั) 
1  100  100  MLR-2.25%  1.94  มิ.ย. 56 - พ.ย. 59  122 
2  110  110  Fixed Rate  2.20  ส.ค. 55 - มี.ค. 59  134 
3  150  150  Fixed Rate  2.20  มิ.ย. 54 - พ.ย. 59  185 
4  100  100  MLR-2.375%  1.94  มิ.ย. 57 -  พ.ย. 60  121 
5  200  200  BIBOR(3M)+1.6%  4.00  มี.ค. 58 - มิ.ย. 61  267 
6  150  150  MLR-2.5%  2.92  ส.ค. 58 - ต.ค. 61  190 
  810  810    15.20    1,019 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัมีเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินในประเทศสำมแห่งจ ำนวน 5

วงเงิน โดยแต่ละวงเงินจะมีกำรเบิกกูเ้ป็นจ ำนวนหลำย ๆ คร้ัง มีรำยละเอียดดงัน้ี  
 
 

   วงเงินท่ี  

  
วงเงิน 

(ลำ้นบำท) 

  
เงินกูท่ี้เบิก 
 (ลำ้นบำท) 

  
อตัรำดอกเบ้ีย 

ต่อปี 

  
คืนเงินตน้งวดละ 

 (ลำ้นบำท) 

 วนัท่ีกูข้องเงินกูค้ร้ังแรก
และวนัท่ีส้ินสุดของ
เงินกูค้ร้ังสุดทำ้ย 

  
หลกัประกนั 

ทะเบียนรถยนต ์(คนั) 
1  50  50  MLR-1.5%  0.97  ก.ย. 54 - เม.ย. 58  11 
2  100  100  MLR-2.25%  1.94  มิ.ย. 56 -  พ.ย. 59  122 
3  110  110  Fixed Rate  2.20  ส.ค. 55 - มี.ค. 59  134 
4  150  150  Fixed Rate  2.20  มิ.ย. 54 - พ.ย. 59  185 
5  100  100  MLR-2.375%  1.94  มิ.ย. 57 - ต.ค. 60  121 
  510  510    9.25    573 

 
 ภำยใตเ้ง่ือนไขของสัญญำดงักล่ำวขำ้งตน้ บริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขหรือขอ้ก ำหนดในสัญญำ
และตอ้งด ำรงอตัรำส่วนของหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในอตัรำท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำ (3.5 : 1 เท่ำ) 
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 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2558 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินมีกำร
เคล่ือนไหว ดงัน้ี 

 บำท  
 งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 305,284,863.66 
บวก กูย้มืเงินเพิ่มในระหวำ่งงวด 350,000,000.00 
หกั จ่ำยช ำระคืนในระหวำ่งงวด (110,016,339.31) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 545,268,524.35 

 
18.  หนีสิ้นตามสัญญาเช่าซ้ือ 
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยำยน 2558 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2557 
สัญญำเช่ำซ้ือรถยนต ์ 1,003,615,585.23  1,151,116,863.09 
หกั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (52,825,505.47)  (64,359,320.13) 
 950,790,079.76  1,086,757,542.96 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (430,536,179.33)  (469,261,651.29) 

สุทธิ 520,253,900.43  617,495,891.67 
   
  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษทัมีหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ ซ่ึงเป็น
สัญญำเช่ำซ้ือรถยนตก์บับริษทัลิสซ่ิงในประเทศ 7 แห่ง จ ำนวน 2,237 สัญญำ และ 8 แห่ง จ ำนวน 2,510 สัญญำ 
ตำมล ำดบั โดยมีรำยละเอียดของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระดงัน้ี 

 บำท 
 ณ วนัท่ี 30  กนัยำยน  2558  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 
 เงินตน้  ดอกเบ้ียจ่ำย  ยอดท่ีตอ้งช ำระ   เงินตน้  ดอกเบ้ียจ่ำย  ยอดท่ีตอ้งช ำระ  

ถึงก ำหนดกำรจ่ำยช ำระภำยในหน่ึงปี 430,536,179.33  31,219,008.05  461,755,187.38  469,261,651.29  35,996,507.44  505,258,158.73 
ถึงก ำหนดกำรจ่ำยช ำระ            
   หลงัจำกหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้ำปี 520,253,900.43  21,606,497.42  541,860,397.85  617,495,891.67  28,362,812.69  645,858,704.36 
 รวม 950,790,079.76  52,825,505.47  1,003,615,585.23  1,086,757,542.96  64,359,320.13  1,151,116,863.09 

 
  ภำยใตเ้ง่ือนไขของสัญญำดงักล่ำวขำ้งตน้ บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขและขอ้จ ำกดัต่ำง ๆ ท่ี

ก ำหนดไวใ้นสัญญำ กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นท่ีซ้ือภำยใตส้ัญญำเช่ำซ้ือจะโอนกรรมสิทธ์ิเป็นของบริษทั เม่ือ
บริษทัไดช้ ำระเงินงวดสุดทำ้ยแลว้ 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 31 - 
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วนัที ่30 กนัยายน 2558 
 

19. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
   ภำระผลประโยชน์พนกังำน มีรำยละเอียดดงัน้ี  
   งบแสดงฐานะการเงิน  
   ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และ 2557 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558  2557  2558  2557 

ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  4,248,236.00  4,656,178.96  3,945,963.00  4,333,174.96 
ผลประโยชน์จ่ำยโดยโครงกำร -  (353,300.00)  -  (353,300.00) 
ผลก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั -  (672,055.96)  -  (566,045.96) 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 272,372.97  463,059.75  202,986.72  399,100.50 

ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 4,520,608.97  4,093,882.75  4,148,949.72  3,812,929.50 

 
   ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
   ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และ 2557 

 งบกำรเงินรวม  (บำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 กนัยำยน 

 2558  2557  2558  2557 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 65,177.24  104,815.25  195,531.72  314,445.75 
ดอกเบ้ียจำกภำระผกูพนั 25,613.75  49,538.00  76,841.25  148,614.00 
รวม 90,790.99  154,353.25  272,372.97  463,059.75 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  (บำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 กนัยำยน 
 2558  2557  2558  2557 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 46,298.49  86,749.50  138,895.47  260,248.50 
ดอกเบ้ียจำกภำระผกูพนั 21,363.75  46,284.00  64,091.25  138,852.00 
รวม 67,662.24  133,033.50  202,986.72  399,100.50 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 กนัยายน 2558 
 

20. รายได้อ่ืน 
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 งบกำรเงินรวม  (บำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 กนัยำยน 
 2558  2557  2558  2557 

ดอกเบ้ียรับ 176,438.35  390,506.84  914,316.71  1,259,770.82 
ค่ำปรับเลิกสัญญำ 1,850,383.99  925,428.98  3,159,641.38  3,195,736.49 
ค่ำบริกำรของศูนยบ์ริกำร 5,693,638.28  4,943,652.95  15,939,818.81  15,073,192.05 
รำยไดค่้ำส่งเสริมกำรขำย 280,000.00  1,938,730.50  1,070,661.99  2,372,468.09 
ค่ำนำยหนำ้รับ 3,127,945.67  3,047,757.91  7,379,460.86  11,757,165.24 
อ่ืนๆ 5,716,333.89  4,665,443.41  14,892,460.85  16,594,996.07 
 รวม 16,844,740.18  15,911,520.59  43,356,360.60  50,253,328.76 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
วนัที่ 30 กนัยำยน 

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 
วนัที่ 30 กนัยำยน 

 2558  2557  2558  2557 
ดอกเบ้ียรับ 199,221.91  135,506.84  814,806.41  802,638.36 
ค่ำปรับเลิกสัญญำ 1,850,383.99  925,428.98  3,159,641.38  3,195,736.49 
ค่ำบริกำรของศูนยบ์ริกำร 5,693,638.28  4,943,652.95  15,939,818.81  15,073,192.05 
รำยไดค่้ำส่งเสริมกำรขำย 280,000.00  1,937,609.00  1,070,661.99  2,361,609.00 
อ่ืนๆ 3,077,811.15  2,300,360.77  7,930,998.34  8,353,286.15 

 รวม 11,101,055.33  10,242,558.54  28,915,926.93  29,786,462.05 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 กนัยายน 2558 
 

21. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 ส่วนประกอบหลักของค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยำยน 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย  

 งบการเงินรวม  (บาท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
 2558  2557  2558  2557 
  ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน :        

   ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        
   ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 16,921,011.55  18,392,559.85  46,230,698.83  51,906,765.14 

   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
  การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

  ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (2,191,978.85)  (4,706,405.49)  (8,616,276.16)  (10,325,579.04) 
   รวม 14,729,032.70  13,686,154.36  37,614,422.67  41,581,186.10 

  ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน : 
  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        
  ผลก าไรจากการประมาณการ         

   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  -  -  134,411.19 
  การวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 8,457.48  (36,626.19)  8,826.08  (105,667.60) 

     รวม 8,457.48  (36,626.19)  8,826.08  28,743.59 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
 2558  2557  2558  2557 
  ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน :        

   ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        
    ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 15,526,793.69  17,001,560.40  44,144,883.10  48,721,894.39 

   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
   การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

    ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (2,222,660.79)  (4,728,449.23)  (8,708,321.98)  (10,355,710.26) 
      รวม 13,304,132.90  12,273,111.17  35,436,561.12  38,366,184.13 

  ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน : 
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        
   ผลก าไรจากการประมาณการ         

    ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  -  -  113,209.19 
   การวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 512.84  (1,102.36)  2,468.25  (8,997.58) 

     รวม 512.84  (1,102.36)  2,468.25  104,211.61 
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22. เงินปันผล 
  ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2558 เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2558 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติให้
จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2557 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.47 บำท คิดเป็นจ ำนวน
เงิน 117.50 ลำ้นบำท โดยเงินปันผลจ ำนวนเงิน 62.50 ลำ้นบำท (คิดเป็นอตัรำหุ้นละ 0.25 บำท จ ำนวน 
250,000,000 หุ้น) ไดจ่้ำยแลว้ในวนัท่ี 8 กนัยำยน 2557 และเงินปันผลท่ีเหลือจ ำนวนเงิน 55.00 ลำ้นบำท 
(คิดเป็นอตัรำหุน้ละ 0.22 บำท จ ำนวน 250,000,000 หุน้) ไดจ่้ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 19 พฤษภำคม 2558 

  และตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังที่ 3/2558 เมื่อวนัที่ 14 สิงหำคม 2558 
คณะกรรมกำรไดมี้มติให้จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
2558 จ ำนวนเงิน 52.50 ลำ้นบำท (คิดเป็นอตัรำหุ้นละ 0.21 บำท จ ำนวน 250,000,000 หุ้น) ไดจ่้ำยให้ผูถื้อหุ้น
ในวนัท่ี 11 กนัยำยน 2558 

  รวมบริษทัจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2558 เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 107.50 ลำ้นบำท 
 

23.  ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 
  ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับงวดที่เป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทั 
(ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในระหวำ่งงวด 
 งบการเงินรวม  

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยำยน 

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยำยน 

 2558  2557  2558  2557 

ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั  (บาท)        
 ก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 59,667,978.24  54,283,978.39  150,090,590.85  164,914,157.92 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในระหวา่งงวด (หุ้น) 250,000,000  250,000,000  250,000,000  250,000,000 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.24  0.22  0.60  0.66 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยำยน 

 ส ำหรับงวดหเกำ้ดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยำยน 

 2558  2557  2558  2557 

ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั  (บาท)        
 ก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 54,090,657.13  48,631,805.64  141,518,105.97  152,084,150.06 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในระหวา่งงวด (หุ้น) 250,000,000  250,000,000  250,000,000  250,000,000 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.22  0.19  0.57  0.61 
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24.  ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
  24.1 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

   ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสัญญำเช่ำด ำเนินงำน ดงัน้ี 
ประเภทค่ำเช่ำ  ระยะเวลำ  ค่ำเช่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคต 

บริษทั     
สัญญำเช่ำท่ีดิน - สร้ำงอำคำร (ส ำนกังำนใหญ่)  22 ม.ค. 2545 - 21 ม.ค. 2566  ปีท่ี 1  ไม่คิดค่ำเช่ำ 
    ปีท่ี 2-11  30,000 บำทต่อเดือน 
    ปีท่ี 12-22  45,000 บำทต่อเดือน 
สัญญำเช่ำท่ีดิน - สร้ำงอำคำร (สำขำอโศก)  1 ก.ย. 2556 - 31 ส.ค. 2561  เดือน ก.ย. 2556 - ส.ค. 2559 200,000 บำทต่อเดือน 
    เดือน ก.ย. 2559 - ส.ค. 2560 240,000 บำทต่อเดือน 
    เดือน ก.ย. 2560 - ส.ค. 2561 264,000 บำทต่อเดือน 
สัญญำเช่ำพื้นท่ีศูนยบ์ริกำร  20 ก.พ. 2558 - 19 ก.พ. 2561  100,000 บำทต่อเดือน 
บริษทัยอ่ย     
สัญญำเช่ำท่ีดิน - ส ำนกังำนขำย (ส ำนกังำนใหญ่)  24 มิ.ย. 2548 - 23 ก.ย. 2559  ปีท่ี 1-9  300,000 บำทต่อเดือน 
    ปีท่ี 10-11  330,000 บำทต่อเดือน 
สัญญำเช่ำท่ีดิน - ส ำนกังำนขำย (สำขำรำมอินทรำ กม.9)  1 ม.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 2557  50,000 บำทต่อเดือน 
  เป็นตน้ไป (จนกวำ่จะบอกเลิก   
  สัญญำ)   
สัญญำเช่ำท่ีดิน - ส ำนกังำนขำย (สำขำศรีนครินทร์)  1 ก.พ. 2554 - 31 ก.ค. 2560  เดือน ก.พ. - ก.ค. 2554 ไม่คิดค่ำเช่ำ 
    เดือน ส.ค. 2554 - ก.ค. 2557  450,000 บำทต่อเดือน 
    เดือน ส.ค. 2556 - ก.ค. 2560  495,000 บำทต่อเดือน 
สัญญำเช่ำท่ีดิน - ส ำนกังำนขำย (สำขำพหลโยธิน)  1 ม.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2557 เป็นตน้ไป  เดือน ม.ค. 2556 - เม.ย. 2557  300,000  บำทต่อเดือน 
   (จนกวำ่จะบอกเลิกสัญญำ)  เดือน พ.ค. 2557 - ธ.ค. 2557  150,000  บำทต่อเดือน 

 
 24.2 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญำบริกำร  

  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 บริษทัมีสัญญำบริกำรจ ำนวน 5 สัญญำ ระยะเวลำ 1-2 ปี มีอตัรำ
ค่ำบริกำรจ ำนวนเงิน 1.62 ลำ้นบำทต่อปี 

 
24.3 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 บริษทัและบริษทัย่อยมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญำติดตั้งและพฒันำ
โปรแกรมระบบงำน โดยมีภำระผูกพนัคงเหลือท่ีจะตอ้งจ่ำยตำมสัญญำ จ ำนวนเงิน 3.90 ลำ้นบำท (รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม) และเฉพำะกิจกำร จ ำนวนเงิน 3.79 ลำ้นบำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 

 
 24.4 ภำระค ้ำประกนั 

   ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 บริษทัมีหนงัสือค ้ำประกนักำรท ำสัญญำเช่ำ และซองประกวดรำคำ
เป็นจ ำนวนเงิน 61.30 ลำ้นบำท และหนงัสือค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำของบริษทัเป็นจ ำนวนเงิน 0.19 
ลำ้นบำท ออกโดยธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศสองแห่ง (วงเงินค ้ำประกนัรวม 165 ลำ้นบำท)  

  และบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำของบริษทั 3 ฉบบัท่ีออกโดยธนำคำรพำณิชย์
ในประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงมีภำระค ้ำประกนัรวมทั้งส้ินจ ำนวนเงิน 0.19 ลำ้นบำท 
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25.  ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
  ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอสอดคล้องกับรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษัทท่ีผู ้มีอ  ำนำจ

ตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนขอ้มูลอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำร
จดัสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนงำน 2 ส่วนงำนหลกั คือ (1) ธุรกิจให้เช่ำรถยนตแ์ละ (2) ธุรกิจจ ำหน่ำย
รถยนตมื์อสอง ซ่ึงด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนภูมิศำสตร์หลกัในประเทศไทย 

  ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนของบริษทัและบริษทัย่อยส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 ธุรกิจใหเ้ช่ำรถยนต์  ธุรกิจจ ำหน่ำยรถยนตมื์อสอง  รวม 
 2558  2557  2558  2557  2558  2557 
รำยได ้            
 รำยไดจ้ำกค่ำเช่ำรถยนต์ 289,689  271,892  -  -  289,689  271,892 
 รำยไดจ้ำกกำรขำยรถยนต์ 146,510  156,872  64,960  28,912  211,470  185,784 
  รวม 436,199  428,764  64,960  28,912  501,159  457,676 
ตน้ทุน            
 ตน้ทุนกำรใหเ้ช่ำรถยนต์ 230,181  223,432  -  -  230,181  223,432 
 ตน้ทุนกำรขำยรถยนต์ 98,526  102,308  56,326  24,098  154,852  126,406 
  รวม 328,707  325,740  56,326  24,098  385,033  349,838 
ก ำไรขั้นตน้ 107,492  103,024  8,634  4,814  116,126  107,838 

 
 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 ธุรกิจใหเ้ช่ำรถยนต์  ธุรกิจจ ำหน่ำยรถยนตมื์อสอง  รวม 
 2558  2557  2558  2557  2558  2557 
รำยได ้            
 รำยไดจ้ำกค่ำเช่ำรถยนต์ 846,814  811,025  -  -  846,814  811,025 
 รำยไดจ้ำกกำรขำยรถยนต์ 384,184  446,471  151,630  120,958  535,814  567,429 
  รวม 1,230,998  1,257,496  151,630  120,958  1,382,628  1,378,454 
ตน้ทุน            
 ตน้ทุนกำรใหเ้ช่ำรถยนต์ 676,997  657,323  -  -  676,997  657,323 
 ตน้ทุนกำรขำยรถยนต์ 251,099  280,750  133,668  109,087  384,767  389,837 
  รวม 928,096  938,073  133,668  109,087  1,061,764  1,047,160 
ก ำไรขั้นตน้ 302,902  319,423  17,962  11,871  320,864  331,294 
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 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 ธุรกิจใหเ้ช่ำรถยนต์  ธุรกิจจ ำหน่ำยรถยนตมื์อสอง  รวม 

 2558  2557  2558  2557  2558  2557 

รวมสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน            
สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อใหเ้ช่ำ  3,074,460  2,866,689  -  -  3,074,460  2,866,689 
สินทรัพยถ์ำวรอื่น  19,178  22,924  166,628  31,931  185,806  54,855 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  3,290  1,743  278  106  3,568  1,849 
สินทรัพยอ์ื่น 434,375  433,930  97,446  136,417  531,821  570,347 

รวม 3,531,303  3,325,286  264,352  168,454  3,795,655  3,493,740 

 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

  บริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่มีลูกคำ้รำยใดท่ีเป็นลูกคำ้รำยใหญ่ (หมำยถึงมีรำยไดไ้ม่เท่ำกบัหรือมำกกว่ำ
ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกิจกำร) 

 
26.  การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยใชว้ ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่าย ุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ี
ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได ้บริษทัและ
บริษทัยอ่ยจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 
 ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
  ระดบัท่ี 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์

หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
  ระดบัท่ี 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ที่สามารถสังเกตได ้ 

โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลที่ค  านวณมาจากราคา 
ตลาด) ส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น  

     ระดบัท่ี 3 ใชข้อ้มูลที่ไม่สามารถสังเกตได  ้ เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกบักระแสเงินในอนาคตที่กิจการ
ประมาณข้ึน  
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  ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรม แยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดงัน้ี  

      บาท  
  งบการเงินรวม 

  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
 สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         
          เงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทเผื่อขาย 
                   - หน่วยลงทุน 

  
- 

  
31,206,119.83 

  
- 

  
31,206,119.83 

 
  บาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
 สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         
          เงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทเผื่อขาย 
                   - หน่วยลงทุน 

  
- 

  
11,135,472.76 

  
- 

  
11,135,472.76 

 
 ในระหวำ่งงวดปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 

 
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ ำหรับกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบั 2 

  มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมิได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ค ำนวณโดยใชมู้ลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยท่ีประกำศโดยผูจ้ดักำรกองทุน  

 
27.  การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

  รำยกำรในงบกำรเงินของปี 2557 บำงรำยกำรได้จดัประเภทรำยกำรใหม่ให้สอดคล้องกบักำรจดั
ประเภทรำยกำรบญัชีในปัจจุบนั โดยไม่มีผลกระทบต่อก ำไร (ขำดทุน) หรือส่วนของผูถื้อหุ้นตำมท่ีได้
รำยงำนไว ้กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ มีดงัต่อไปน้ี 

  บำท 
  งบกำรเงินรวม 

  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 

  ตำมท่ีจดั 
ประเภทใหม่ 

 ตำมท่ีเคย 
รำยงำนไว ้

 ตำมท่ีจดั 
ประเภทใหม่ 

 ตำมท่ีเคย 
รำยงำนไว ้

 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ         
          ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย  12,785,415.53  7,759,130.09  41,967,395.32  26,349,671.32 
          ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร  22,483,335.65  27,509,621.09  69,696,158.73  85,313,882.73 
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28.  มาตรฐานการบัญชีปรับปรุงใหม่ที่ยงัไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

   สภำวิชำชีพบญัชีได้ออกประกำศสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ ให้ใช้
มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่  

   โดยมีผลบงัคบัใช้ถือปฏิบติักบังบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกรำคม 2559 เป็นตน้ไป มีดงัต่อไปน้ี 

กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2558)  
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคำ้คงเหลือ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปล่ียนแปลง

ประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผดิพลำด 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รำยได ้
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำก

รัฐบำลและเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัควำม
ช่วยเหลือจำกรัฐบำล 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของ
อตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง ตน้ทุนกำรกูย้มื 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรบญัชีและกำรรำยงำนโครงกำร

ผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
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มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพ
เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ก ำไรต่อหุน้ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจ

เกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ืองกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สัญญำประกนัภยั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขำย
และกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 6 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่ง
ทรัพยำกรแร่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ส่วนงำนด ำเนินงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบกำรเงินรวม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรร่วมกำรงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียใน
กิจกำรอ่ืน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 10      
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล-กรณีท่ีไม่มี
ควำมเก่ียวขอ้งอยำ่งเฉพำะเจำะจงกบั
กิจกรรมด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 15       
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สัญญำเช่ำด ำเนินงำน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผู ้
เช่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 25       
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ภำษีเงินได-้กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพ
ทำงภำษีของกิจกำรหรือของผูถื้อหุน้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27      
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท ำข้ึน
ตำมรูปแบบกฎหมำย 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29      
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงเร่ือง 
สัมปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 31      
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง รำยได-้รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั
บริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32      
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 1 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำก
กำรร้ือถอน กำรบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
คลำ้ยคลึงกนั 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย
สัญญำเช่ำหรือไม่ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือ
ถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุงสภำพ 
แวดลอ้ม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำน
กำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง
กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ี
มีเงินเฟ้อรุนแรง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2558)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้จ ำกดัสินทรัพยต์ำมโครงกำร
ผลประโยชน์ ขอ้ก ำหนดเงินทุนขั้นต ่ำและ
ปฏิสัมพนัธ์ของรำยกำรเหล่ำน้ี ส ำหรับ
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้
เจำ้ของ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 20 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ตน้ทุนกำรเปิดหน้ำดินในช่วงกำรผลิต
ส ำหรับเหมืองผวิดิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 21  เร่ือง เงินท่ีน ำส่งรัฐ 
 
          ฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัย่อยเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำร

ตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขำ้งตน้จะไม่
มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั 

 
29.  การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 
2558 


