“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 12 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
วันที่ 30 กันยายน 2558
1. เรื่ องทัว่ ไป
ก) ภูมิลำเนำและสถำนะทำงกฎหมำยของบริ ษทั
บริ ษ ัท ได้จ ดทะเบี ย นจัด ตั้ง เป็ นบริ ษ ัท จ ำกัด ตำมประมวลกฎหมำยแพ่ ง และพำณิ ช ย์ก ับ
กระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2535 และบริ ษทั ได้แปรสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด โดย
จดทะเบียนกับกรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำเมื่อวันที่ 19 สิ งหำคม 2547
บริ ษทั มีที่อยูต่ ำมที่ได้จดทะเบียนไว้ดงั นี้
สำนักงำนใหญ่ : ตั้งอยู่เลขที่ 455/1 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม
กรุ งเทพมหำนคร 10120 ประเทศไทย
สำนักงำนสำขำ : ตั้งอยู่เลขที่ 288/9 ถนนอโศก-ดิ นแดง แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง
กรุ งเทพมหำนคร 10400 ประเทศไทย
ข)

ลักษณะธุ รกิจ
บริ ษทั ประกอบธุ รกิ จให้เช่ำรถยนต์และจำหน่ ำยรถยนต์ที่ใช้งำนแล้วรวมถึ งกำรให้บริ กำรที่
เกี่ยวข้องกับรถยนต์ดงั กล่ำวทั้งสองประเภท

2. เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาล
2.1 เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำล
งบกำรเงิ นระหว่ำงกำลนี้ ได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง
“งบกำรเงินระหว่ำงกำล” และตำมประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งได้กำหนดเพื่อ
เป็ นกำรให้ข อ้ มูล เพิ ่ม เติม จำกงบกำรเงิ น ประจำปี ที่นำเสนอครั้ ง ล่ำ สุ ด โดยเน้น กำรให้ข อ้ มูล
เพิ่ม เติม ที่เ ป็ นปั จ จุบ นั เกี่ ย วกับ กิ จ กรรม เหตุก ำรณ์ และสถำนกำรณ์ ใ หม่ ๆ เพื่อ ไม่ใ ห้ข อ้ มูล ที่
นำเสนอซ้ ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รำยงำนไปแล้ว ดังนั้น งบกำรเงิ นระหว่ำงกำลนี้ ควรอ่ำนควบคู่กบั
งบกำรเงิ นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
งบกำรเงิน ระหว่ำ งกำลฉบับ ภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิน ฉบับ ที่บ ริ ษ ทั ใช้เ ป็ นทำงกำรตำม
กฎหมำย งบกำรเงิ นระหว่ำงกำลฉบับภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงิ นฉบับภำษำไทยดังกล่ำว
งบกำรเงิน ระหว่ำ งกำลนี้ ไ ด้จ ดั ทำขึ้ น โดยใช้เกณฑ์ร ำคำทุน เดิ ม เว้น แต่จ ะได้เปิ ดเผยเป็ น
อย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
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2.2 หลักเกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำลรวม
2.2.1 งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมนี้ ได้รวมงบกำรเงินของบริ ษทั กรุ งไทยคำร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด
(มหำชน) และบริ ษทั ย่อย ดังต่อไปนี้
อัตรำร้อยละของ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทย ออโตโมบิล จำกัด

ประเภทธุรกิจ

กำรถือหุน้

ซื้อ ขำย แลกเปลี่ยนรถยนต์และอุปกรณ์

100

รถยนต์ท้ งั เก่ำ-ใหม่, รับซ่อมรถยนต์

2.2.2 งบกำรเงิ น ระหว่ ำ งกำลของบริ ษัท ย่ อ ยได้ จ ัด ท ำขึ้ นโดยใช้ น โยบำยกำรบัญ ชี ที่ ส ำคัญ
เช่นเดียวกันกับของบริ ษทั
2.2.3 รำยกำรบัญชี ระหว่ำงกันของบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยที่มีสำระสำคัญได้ถูกหักออกจำกงบกำรเงิน
ระหว่ำงกำลรวมแล้ว
2.3 มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบนั
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้เปิ ดเผยมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น กำร
ตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับ
รอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2558 ไว้แล้วในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ประเมินแล้วเห็ นว่ำมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่องบกำรเงิน
2.4 สรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ใช้นโยบำยกำรบัญชี ที่สำคัญในกำรจัดทำงบกำรเงิ นระหว่ำ งกำล
เช่นเดียวกับที่ใช้สำหรับงบกำรเงินประจำปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
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3. รายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั มีรำยกำรธุ รกิจกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งสรุ ปรำยกำรที่สำคัญมีดงั ต่อไปนี้
ลักษณะธุรกิจ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
นำยไพฑูรย์ จันทรเสรี กุล
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทย ออโตโมบิล จำกัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั แกรนด์คำร์เร้นท์ จำกัด
บริ ษทั ธนภัทร พรอพเพอร์ ต้ ี จำกัด
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั โตโยต้ำกรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ ต จำกัด

ลักษณะควำมสัมพันธ์

บุคคลธรรมดำ

ผูถ้ ือหุ้นและกรรมกำร

ซื้อ ขำยแลกเปลี่ยนรถยนต์และอุปกรณ์
รถยนต์ท้ งั เก่ำ-ใหม่ และรับซ่อมรถยนต์

บริ ษทั ถือหุ้นเป็ นสัดส่ วน 100%

ให้เช่ำรถยนต์
ให้เช่ำอำคำรสำนักงำน
ขำยรถยนต์และศูนย์บริ กำรซ่อม
ขำยรถยนต์และศูนย์บริ กำรซ่อม
ธุรกิจนำเข้ำรถยนต์

กรรมกำรเป็ นบุตรของกรรมกำร / ผูถ้ ือหุ้น
ผูถ้ ือหุ้น / กรรมกำรกลุ่มเดียวกับบริ ษทั
ผูถ้ ือหุ้น / กรรมกำรกลุ่มเดียวกับบริ ษทั
ผูถ้ ือหุ้น / กรรมกำรกลุ่มเดียวกับบริ ษทั
ผูถ้ ือหุ้น / กรรมกำรกลุ่มเดียวกับบริ ษทั

ในระหว่ำงงวดบริ ษทั มีรำยกำรทำงธุ รกิจที่สำคัญกับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยสำมำรถ
สรุ ปได้ ดังนี้
บำท

นโยบำยรำคำ
งบกำรเงินรวม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้ :
รำยได้ค่ำขำยรถยนต์
บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด
รำยได้ค่ำนำยหน้ำ
บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด
รำยได้ค่ำเช่ำโชว์รูม
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด

รำคำทุน
อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกัน
อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกันโดย
พื้นที่ประมำณ 350 ตรม.
คิดค่ำเช่ำ 83,000 บำทต่อเดือน

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2558
2557

-

สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2558
2557

-

-

11,608,825.23

9,345.79

84,112.15

102,803.74

84,112.15

249,000.00

249,000.00

747,000.00

747,000.00

ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั โตโยต้ำ กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด

อัตรำร้อยละ 3.50 - 3.65 ต่อปี
อัตรำร้อยละ 3.50 - 3.65 ต่อปี

-

255,000.00
255,000.00

212,876.71
85,534.25
298,410.96

399,200.00
31,000.00
430,200.00

รำยได้ค่ำเช่ำพื้นที่
บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด

คิดค่ำเช่ำ 86,290 บำทต่อเดือน

258,870.00

258,870.00

776,610.00

776,610.00
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บำท

นโยบำยรำคำ
ค่ำใช้จ่ำย :
ซื้ อสิ นค้ำ
บริ ษทั โตโยต้ำ กรุ งไทย จำกัด
ค่ำเช่ำพื้นที่
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด

รำคำทุนหลังหักส่ วนลดพิเศษจำกกำรซื้ อ
อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกันโดย
พื้นที่ประมำณ 1,490 ตรม.
รวมที่จอดรถพื้นที่ประมำณ 3,000 ตรม.
คิดค่ำเช่ำ 100,000 บำทต่อเดือน

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2558
2557

สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2558
2557

1,179,439.25

-

1,179,439.25

-

300,000.00

300,000.00

900,000.00

900,000.00

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

คิดค่ำเช่ำ 150,000 - 300,000 บำทต่อเดือน
คิดค่ำเช่ำ 50,000 บำทต่อเดือน

450,000.00
150,000.00
600,000.00

450,000.00
150,000.00
600,000.00

1,350,000.00
450,000.00
1,800,000.00

1,950,000.00
450,000.00
2,400,000.00

ค่ำซ่ อมแซม
บริ ษทั โตโยต้ำ กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด

รำคำตลำด
รำคำตลำด

502,959.51
14,791.34
517,750.85

406,879.63
120,483.61
527,363.24

1,262,303.95
47,152.37
1,309,456.32

1,532,372.16
389,965.85
1,922,338.01

อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกัน

130,841.12

56,074.72

214,953.27

592,523.39

20,456,935.51
209,121,339.06
5,256,074.77
234,834,349.34

35,690,305.05
149,209,515.41
184,899,820.46

45,120,251.81
430,491,824.11
15,564,485.98
491,176,561.90

69,940,849.91
507,204,583.74
577,145,433.65

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
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บริ ษทั ย่อย
รำยได้ :
ดอกเบี้ยรับ
ค่ำใช้จ่ำย :
ค่ำนำยหน้ำ

ดอกเบี้ยจ่ำย
ซื้ อสิ นทรัพย์ :
รถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ

รำคำทุนหลังหักส่ วนลดพิเศษจำกกำรซื้ อ
รำคำทุนหลังหักส่ วนลดพิเศษจำกกำรซื้ อ
รำคำตลำดสำหรับลูกค้ำชั้นดี

อัตรำร้อยละ 3.3 ต่อปี
อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกันโดยขำยให้
บุคคลทัว่ ไปคิดคันละ 28,037.39 บำท
บุคคลทัว่ ไปคิดคันละ 14,018.69 บำท
บุคคลทัว่ ไปคิดคันละ 4,672.90 บำท

22,783.56

-

22,783.56

22,738,317.72
280,373.85
261,682.25
23,280,373.82

-

8,242,990.64
172,897.20
8,415,887.84

9,112,149.53
462,616.82
9,574,766.35

22,850,467.31
1,808,411.21
24,658,878.52

อัตรำร้อยละ 3.1 - 3.3 ต่อปี

-

766,465.76

-

1,824,246.66

รำคำทุนและรำคำตลำด ณ วันที่ขำย

-

2,342,345.80

2,685,537.38

5,953,943.93

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 16 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2558
บำท
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2558
2557

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

ค่ำใช้จ่ำย :
ค่ำเช่ำพื้นที่
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด

ค่ำซ่ อมแซม
บริ ษทั โตโยต้ำ กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั สยำมมินิสสัน กรุ งไทย จำกัด
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

สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2558
2557

อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกันโดย
พื้นที่ประมำณ 350 ตรม.
คิดค่ำเช่ำ 83,000 บำทต่อเดือน

249,000.00

249,000.00

747,000.00

747,000.00

อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกันโดย
พื้นที่ประมำณ 1,490 ตรม.
รวมที่จอดรถพื้นที่ประมำณ 3,000 ตรม.
คิดค่ำเช่ำ 100,000 บำทต่อเดือน

300,000.00

300,000.00

900,000.00

900,000.00

รำคำตลำด
รำคำตลำด

502,959.51
14,791.34
517,750.85

406,879.63
120,483.61
527,363.24

1,262,303.95
47,152.37
1,309,456.32

1,532,372.16
389,965.85
1,922,338.01

อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกัน

130,841.12

56,074.77

214,953.27

392,523.38

20,456,935.51
209,121,339.06
5,256,074.77
234,834,349.34

35,690,305.05
149,209,515.41
184,899,820.46

45,120,251.81
430,491,824.11
15,564,485.98
491,176,561.90

69,940,849.91
507,204,583.74
577,145,433.65

รำคำทุนหลังหักส่ วนลดพิเศษจำกกำรซื้ อ
รำคำทุนหลังหักส่ วนลดพิเศษจำกกำรซื้ อ
รำคำตลำดสำหรับลูกค้ำชั้นดี

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 และวันที่
31 ธันวำคม 2557 มีรำยละเอียดดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2558
ธันวำคม 2557
บริ ษทั ย่อย
ลูกหนี้ - เงินจอง
ค่ำนำยหน้ำค้ำงจ่ำย

-

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2558
ธันวำคม 2557
896,552.00
3,245,000.00

869,100.00
2,730,000.00

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 17 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2558
บำท
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2558
ธันวำคม 2557
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
ยอดคงเหลือยกมำ
เงินให้กยู้ มื เพิม่
เงินให้กยู้ มื รับคืน
ยอดคงเหลือยกไป
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
ยอดคงเหลือยกมำ
เงินกูย้ มื เพิ่ม
เงินกูย้ มื จ่ำยคืน
ยอดคงเหลือยกไป
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำนำยหน้ำค้ำงจ่ำย
บริ ษทั คำร์ ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ ต จำกัด
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั โตโยต้ำ กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั คำร์ ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ ต จำกัด
รวม
เจ้ำหนี้ค่ำซื้อสิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั โตโยต้ำ กรุ งไทย จำกัด
รวม
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
บริ ษทั โตโยต้ำ กรุ งไทย จำกัด
ยอดคงเหลือยกมำ
เงินให้กยู้ มื เพิ่ม
เงินให้กยู้ มื รับคืน
ยอดคงเหลือยกไป
บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด
ยอดคงเหลือยกมำ
เงินให้กยู้ มื เพิ่ม
เงินให้กยู้ มื รับคืน
ยอดคงเหลือยกไป

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2558
ธันวำคม 2557

-

-

7,000,000.00
(7,000,000.00)
-

-

-

-

60,000,000.00
115,000,000.00
(175,000,000.00)
-

80,000.00

-

80,000.00

-

15,826.73
185,313.48
50,609.32
251,749.53

1,337.50
85,939.27
39,999.45
127,276.22

15,826.73
185,313.48
50,609.32
251,749.53

1,337.50
85,939.27
39,999.45
127,276.22

7,127,073.48
12,407,440.58
19,534,514.06

770,463.18
5,684,524.71
6,454,987.89

7,127,073.48
12,407,440.58
19,534,514.06

770,463.18
5,684,524.71
6,454,987.89

50,000,000.00
(50,000,000.00)
-

90,000,000.00
(90,000,000.00)
-

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

-

17,000,000.00
(17,000,000.00)
-

10,000,000.00
(10,000,000.00)
-

-

-

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 18 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2558
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรสำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2558
และ 2557 มีดงั นี้

กรรมกำร
กรรมกำรบริ หำร
ผูบ้ ริ หำร
รวม

งบกำรเงินรวม (บำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
วันที่ 30 กันยำยน
2558
2557
2558
2557
177,800.32
175,106.36
593,677.92
553,176.91
2,470,634.78
2,245,978.04
7,426,796.08
7,081,444.54
2,402,822.98
2,548,564.53
7,112,021.80
8,216,494.81
5,051,258.08
4,969,648.93
15,132,495.80
15,851,116.26

กรรมกำร
กรรมกำรบริ หำร
ผูบ้ ริ หำร
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
วันที่ 30 กันยำยน
2558
2557
2558
2557
177,800.32
175,106.36
593,677.92
553,176.91
2,470,634.78
2,356,641.18
7,426,796.08
7,081,444.54
1,942,698.40
1,886,387.93
5,731,648.07
6,721,854.43
4,591,133.50
4,418,135.47
13,752,122.07
14,356,475.88

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร - บัญชีกระแสรำยวัน
เงินฝำกธนำคำร - บัญชีออมทรัพย์
รวม

บำท
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2558
ธันวำคม 2557
2,266,698.80
142,929.87
6,329,104.77
11,450,995.37
22,186,038.67
35,920,850.43
30,781,842.24
47,514,775.67

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2558
ธันวำคม 2557
72,535.31
12,929.86
6,329,104.77
11,450,995.37
14,722,812.21
28,412,293.36
21,124,452.29
39,876,218.59

บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยได้ทำสั ญญำโอนเงิ นอัตโนมัติจำกบัญชี ออมทรั พย์เข้ำบัญชี ก ระแสรำยวัน
ในกรณี เบิกเกินบัญชี (มีเช็คขึ้นเงิน)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 และวันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั มีเงินฝำกธนำคำร-บัญชีออมทรัพย์มี
ดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 0.25 - 0.50 ต่อปี และ 0.60 ต่อปี ตำมลำดับ

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 19 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2558
5. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ประเภทเผื่อขาย
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขำย - รำคำทุน
บวก กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจำกกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขำย - ตำมมูลค่ำยุติธรรม

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558
จำนวนหน่วย
บำท
2,731,414.8944
31,145,388.02

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
จำนวนหน่วย
บำท
2,000,032.1245
21,024,148.33

60,731.81
31,206,119.83

16,601.43
21,040,749.76

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
จำนวนหน่วย
บำท
จำนวนหน่วย
บำท
845,412.6702
11,123,846.15
3,852.5056
44,848.71

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขำย - รำคำทุน
บวก กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจำกกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขำย - ตำมมูลค่ำยุติธรรม

11,626.61
11,135,472.76

(714.65)
44,134.06

6. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น แยกตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 30
กันยำยน 2558

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2557

ณ วันที่ 30
กันยำยน 2558

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2557

ลูกหนี้กำรค้ำ
แยกตำมอำยุหนี้ ที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
มำกกว่ำ 0 เดือน ถึง 3 เดือน
มำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือนขึ้นไป

108,709,758.11
12,123,500.82
568,887.25
2,881,520.71
2,223,612.09

89,094,019.51
13,134,908.86
1,514,075.91
669,262.49
1,474,664.85

95,104,220.05
12,123,500.82
568,887.25
2,881,520.71
2,223,612.09

83,729,149.36
13,134,908.86
1,514,075.91
669,262.49
1,474,664.85

รวม
หัก ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ

126,507,278.98
(2,838,972.46)

105,886,931.62
(1,839,566.20)

112,901,740.92
(2,838,972.46)

100,522,061.47
(1,839,566.20)

ลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ

123,668,306.52

104,047,365.42

110,062,768.46

98,682,495.27

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
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- 20 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2558
บำท
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2558
ธันวำคม 2557

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2558
ธันวำคม 2557

ลูกหนี้อื่น
รำยได้คำ้ งรับ
ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ
อื่นๆ
รวมลูกหนี้ อื่น
รวมลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

3,346,938.47
15,180,026.88
8,822,708.47
27,349,673.82
151,017,980.34

2,409,148.39
15,026,770.51
19,820,531.03
37,256,449.93
141,303,815.35

3,346,938.47
14,994,671.89
7,589,587.46
25,931,197.82
135,993,966.28

2,409,148.39
14,918,584.13
19,147,053.82
36,474,786.34
135,157,281.61

ลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ ประกอบด้วย
ลูกหนี้จำกกำรเช่ำรถยนต์
ลูกหนี้จำกกำรขำยรถยนต์
รวม

80,228,142.94
43,440,163.58
123,668,306.52

78,950,605.44
25,096,759.98
104,047,365.42

80,228,142.94
29,834,625.52
110,062,768.46

78,950,605.44
19,731,889.83
98,682,495.27

รำยกำรเคลื่อนไหวของบัญชี ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ มีดงั นี้

ยอดยกมำต้นงวด
ยอดที่ต้ งั เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด
ยอดที่ลดลงระหว่ำงงวด
- รับชำระหนี้
- ตัดหนี้สูญ
ยอดคงเหลือปลำยงวด

บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2558
ธันวำคม 2557
1,839,566.20
1,770,548.33
999,406.26
3,008,183.06
2,838,972.46

7. สิ นค้ าคงเหลือ
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

รถยนต์(มือสอง)
อะไหล่รถยนต์
รวม

(110,600.00)
(2,828,565.19)
1,839,566.20

บำท
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2558
ธันวำคม 2557
157,165,614.37
142,909,677.17
2,348,736.51
2,672,965.85
159,514,350.88
145,582,643.02

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2558
ธันวำคม 2557
109,139,099.15
100,726,533.51
2,348,736.51
2,672,965.85
111,487,835.66
103,399,499.36

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 21 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2558
8. เงินฝากประจาธนาคารทีต่ ิดภาระคา้ ประกัน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 และวันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั มีบญั ชีเงินฝำกประจำกับธนำคำรพำณิ ชย์
ในประเทศสองแห่ง 3 วงเงิน และบัญชีเงินฝำกประจำธนำคำรติดภำระค้ ำประกัน ดังนี้
วงเงินที่
1

วงเงิน (ล้ำนบำท)
20

-

2

20
10
7

-

3

-

ค้ ำประกัน
ออกหนังสื อค้ ำประกันเพื่อทำสัญญำเช่ำและซองประกวดรำคำ
และค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำของบริ ษทั วงเงิน 100 ล้ำนบำท
เงินกูย้ มื ระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญำใช้เงินวงเงิน 80 ล้ำนบำท (ดูหมำยเหตุ 15)
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรจำนวน 20 ล้ำนบำท (ดูหมำยเหตุ 15)
วงเงินสิ นเชื่อเพื่อกำรซื้อรถยนต์กบั บริ ษทั ลิสซิ่งในประเทศแห่งหนึ่ง
จำนวนเงินร้อยละ 10 ของวงเงินที่เบิกซื้อรถยนต์
เงินกูย้ มื ระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญำใช้เงินวงเงิน 200 ล้ำนบำท
ในอัตรำร้อยละ 10 ของวงเงินสิ นเชื่อที่เบิกใช้ (ดูหมำยเหตุ 15)
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ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 และวันที่ 31 ธันวำคม 2557 เงินฝำกประจำธนำคำรข้ำงต้นมีดอกเบี้ยอัตรำ
ร้อยละ 1.125 - 1.40 ต่อปี และอัตรำร้อยละ 1.40-2.00 ต่อปี ตำมลำดับ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 และวันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ย่อยมีบญั ชี เงินฝำกประจำกับธนำคำร
พำณิ ชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ได้นำไปเป็ นหลักประกันกำรออกหนังสื อค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ ำจำนวนเงิน 0.50
ล้ำนบำท และมีดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 2.00 ต่อปี
9. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
บำท
จำนวนหุ ้น

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทย ออโตโมบิล จำกัด

มูลค่ำเงินลงทุน
ตำมวิธีส่วนได้เสี ย

% ถือหุ ้น

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วิธีรำคำทุน

ณ วันที่ 30

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 30

ณ วันที 31

ณ วันที่ 30

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 30

ณ วันที่ 31

กันยำยน 2558

ธันวำคม 2557

กันยำยน 2558

ธันวำคม 2557

กันยำยน 2558

ธันวำคม 2557

กันยำยน 2558

ธันวำคม 2557

400,000

400,000

100

100

252,333,710.78
252,333,710.78

243,735,794.60
243,735,794.60

48,812,300.00
48,812,300.00

48,812,300.00
48,812,300.00

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 22 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2558
10. สิ นทรัพย์ ทมี่ ีไว้เพื่อให้ เช่ า
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำสำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน
2558 สรุ ปได้ดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม/
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
4,535,386,565.61
ซื้ อเพิ่มระหว่ำงงวด
889,370,194.98
โอนเข้ำ(โอนออก)ระหว่ำงงวด
(662,887,674.76)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558
4,761,869,085.83
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
(1,611,810,944.14)
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวด
(477,478,106.74)
โอนเข้ำ(โอนออก)ระหว่ำงงวด
401,880,318.73
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558
(1,687,408,732.15)
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
2,923,575,621.47
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558
3,074,460,353.68
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 และวันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั มีรถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำอยูภ่ ำยใต้สัญญำ
เช่ำซื้ อ ดังนี้
จำนวน (คัน)
มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ (บำท)
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2558
ธันวำคม 2557
กันยำยน 2558
ธันวำคม 2557
รถยนต์
2,228
2,344
1,132,233,051.19
1,162,708,737.81
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 และวันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ได้ทำหนังสื อมอบอำนำจโอนทะเบียน
รถยนต์จำนวน 1,019 คัน และจำนวน 573 คัน ตำมลำดับ เป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกธนำคำร
พำณิ ชย์ในประเทศสี่ แห่ง ตำมลำดับ (ดูหมำยเหตุ 17)

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 23 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2558
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 และวันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั มีจำนวนเงิ นขั้นต่ำของรำยได้ค่ำเช่ ำ
ในอนำคตทั้งสิ้ นภำยใต้สัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนที่ไม่อำจบอกเลิ กได้ แสดงตำมจำนวนเงิ นในสัญญำดังนี้
บำท
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2558
ธันวำคม 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 วันที่ 30 กันยำยน 2558 และวันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั มีรถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำที่คิดค่ำเสื่ อม
รำคำหมดแล้ว แต่ยงั ใช้งำนอยู่ โดยมีมูลค่ำรำคำทุนเป็ นจำนวนเงิน 264.84 ล้ำนบำท และจำนวนเงิน 46.21
ล้ำนบำท ตำมลำดับ
11. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชี ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน
2558 สรุ ปได้ดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
179,378,513.29
27,378,295.85
ซื้ อเพิม่ ระหว่ำงงวด
1,035,546.25
866,073.21
ขำยและตัดจำหน่ำยระหว่ำงงวด
(6,976.64)
(6,976.64)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558
180,407,082.90
28,237,392.42
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
(29,714,813.94)
(23,962,854.06)
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวด
(2,250,102.89)
(1,404,620.51)
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสมส่ วนที่ขำยและตัดจำหน่ำย
1,466.95
1,466.95
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558
(31,963,449.88)
(25,366,007.62)

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 24 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2558
บำท
งบกำรเงินรวม
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558

149,663,699.35
148,443,633.02

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
3,415,441.79
2,871,384.80

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 และวันที่ 31 ธันวำคม 2557 อุปกรณ์ที่คิดค่ำเสื่ อมหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ มี
รำคำทุนในงบกำรเงินรวมจำนวนเงิน 22.82 ล้ำนบำท และ 18.56 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และในงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร จำนวนเงิน 19.61 ล้ำนบำท และ 16.44 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
12. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชี สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2558
สรุ ปได้ ดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
8,714,582.92
7,917,983.38
ซื้ อเพิ่มระหว่ำงงวด
1,085,000.00
885,000.00
ขำยและตัดจำหน่ำยระหว่ำงงวด
(575,000.00)
(575,000.00)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558
9,224,582.92
8,227,983.38
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
(5,402,474.46)
(4,721,791.48)
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับงวด
(253,629.11)
(215,505.38)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558
(5,656,103.57)
(4,937,296.86)
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
3,312,108.46
3,196,191.90
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558
3,568,479.35
3,290,686.52

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 25 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2558
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 และวันที่ 31 ธันวำคม 2557 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ตดั จำหน่ำยหมดแล้วแต่
ยังใช้งำนอยู่ มีรำคำทุนในงบกำรเงินรวมจำนวนเงิน 3.49 ล้ำนบำท และ 3.48 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และในงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรจำนวนเงิน 2.98 ล้ำนบำท
13. สิ ทธิการเช่ า
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีสิทธิ กำรเช่ำสำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2558 สรุ ปได้
ดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
107,544,326.85
38,564,127.31
ซื้ อเพิ่มระหว่ำงงวด
6,492.34
6,492.34
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558
107,550,819.19
38,570,619.65
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
(61,928,058.05)
(20,218,197.35)
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับงวด
(8,260,857.17)
(2,046,481.67)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558
(70,188,915.22)
(22,264,679.02)
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
45,616,268.80
18,345,929.96
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558
37,361,903.97
16,305,940.63
บริ ษทั ได้ทำสัญญำเช่ำที่ดินร่ วมกับบริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด อำยุสัญญำ 22 ปี สิ้ นสุ ดใน
เดือนมกรำคม 2566 โดยแบ่งจ่ำยสิ ทธิ กำรเช่ำด้วยจำนวนที่เท่ำกันและบริ ษทั จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำรำยเดือนตำม
สัญญำ และบริ ษทั ได้ก่อสร้ำงอำคำรสำนักงำนและโชว์รูมรถยนต์ส่วนบริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด ได้
ก่อสร้ำงอำคำรศูนย์บริ กำรและที่จอดรถ
อำคำรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตั้งบนที่ดินเช่ำ ตำมที่เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุ 24.1
ภำยใต้สัญญำเช่ำที่ดิน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะต้องโอนกรรมสิ ทธิ์ ในอำคำรบนที่ดินเช่ำให้แก่เจ้ำของ
ที่ดินเมื่อครบกำหนดอำยุของสัญญำเช่ำ

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 26 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2558
14. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและหนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี มีดงั นี้
บำท

สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2558
ธันวำคม 2557
323,433.93
421,837.58
(20,719,962.40)
(29,425,816.13)
(20,396,528.47)
(29,003,978.55)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2558
ธันวำคม 2557
933,789.95
855,895.53
(21,653,752.35)
(30,281,711.66)
(20,719,962.40)
(29,425,816.13)

กำรเปลี่ ย นแปลงของสิ นทรั พ ย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สิ นภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ค่ำเช่ำค้ำงจ่ำย
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
เงินลงทุนเผือ่ ขำย
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ
อุปกรณ์
รวม

431,406.19
849,647.20
1,281,053.39
3,320.28
2,674,151.37
27,491,963.82
115,596.47
30,285,031.94

บำท
งบกำรเงินรวม
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงงวด
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(68,483.07)
54,474.60
(14,008.47)
1,062,148.50
7,552,244.69
15,891.44
8,630,284.63

8,826.08
8,826.08

ยอดตำมบัญชี
ณ 30 ก.ย. 58

362,923.12
904,121.80
1,267,044.92
12,146.36
1,612,002.87
19,939,719.13
99,705.03
21,663,573.39

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 27 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2558

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
เงินลงทุนเผือ่ ขำย
ค่ำเช่ำค้ำงจ่ำย
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
เงินลงทุนเผือ่ ขำย
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ
อุปกรณ์
รวม

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงงวด
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดตำมบัญชี
ณ 30 ก.ย. 58

142.93
66,560.00
789,192.60
855,895.53

37,440.00
40,597.35
78,037.35

(142.93)
(142.93)

104,000.00
829,789.95
933,789.95

2,674,151.37
27,491,963.82
115,596.47
30,281,711.66

1,062,148.50
7,552,244.69
15,891.44
8,630,284.63

2,325.32
2,325.32

2,325.32
1,612,002.87
19,939,719.13
99,705.03
21,653,752.35

15. เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
บำท

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
ตัว๋ สัญญำใช้เงิน
รวม

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2558
ธันวำคม 2557
7,612,164.68
3,901,648.88
30,000,000.00
45,000,000.00
37,612,164.68
48,901,648.88

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2558
ธันวำคม 2557
5,734,956.44
2,489,195.77
30,000,000.00
45,000,000.00
35,734,956.44
47,489,195.77

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 และวันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั มีสัญญำเงิ นเบิกเกินบัญชี กบั ธนำคำร
พำณิ ชย์ในประเทศสองแห่ ง 2 วงเงิ นจำนวนเงิ นรวม 25 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นวงเงิ นแรก 20 ล้ำนบำท และ
วงเงิ นที่สอง 5 ล้ำนบำท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรำ MOR ต่อปี วงเงิ นแรกค้ ำประกันโดยกรรมกำรบริ ษทั
วงเงินที่สองไม่มีหลักประกัน

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 28 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2558
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 และวันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั มีเงินกูย้ ืมระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญำใช้
เงินกับธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศห้ำแห่งรวม 6 วงเงิน ดังนี้
วงเงินที่
1
2
3
4
5
6

วงเงิน
(ล้ำนบำท)
80
50
30
200
50
90
500

อัตรำดอกเบี้ย
ต่อปี
MMR
MMR
MMR
MMR
MMR
MMR

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

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 และวันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ย่อยมี สัญญำเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี กบั
ธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศแห่ งหนึ่ ง 1 วงเงิน จำนวนเงิน 20 ล้ำนบำท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรำ MOR ต่อปี
ค้ ำประกันโดยเงินฝำกธนำคำรประจำของกรรมกำร
16. ตั๋วแลกเงิน
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2558
ธันวำคม 2557
240,000,000.00
210,000,000.00
(681,412.08)
(422,567.00)
239,318,587.92
209,577,433.00

ตัว๋ แลกเงิน-ตำมมูลค่ำตรำไว้
หัก ส่ วนลดหน้ำตัว๋
ตัว๋ แลกเงิน-ตำมมูลค่ำตัดจ่ำย
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 มีรำยละเอียดตัว๋ แลกเงิน ดังนี้
ลำดับที่
1
2
3
4
5

วันที่ออก
9/7/2558
5/8/2558
19/8/2558
20/8/2558
26/8/2558

จำนวนเงิน
60,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
60,000,000.00
20,000,000.00
240,000,000.00

อัตรำดอกเบี้ยต่อปี
2.70% 2
2.60%
2.60%
2.60%
2.60%

วันครบกำหนด
9/10/2558
12/11/2558
25/11/2558
19/11/2588
25/11/2558

บริ ษทั มีกำรตัดจ่ำยส่ วนลดจำกหน้ำตัว๋ เพื่อรับรู ้ เป็ นต้นทุนทำงกำรเงินสำหรับงวดเก้ำเดื อนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน 2558 เป็ นจำนวนเงิน 5.03 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 29 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2558
17. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หัก ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สุ ทธิ

บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2558
ธันวำคม 2557
545,268,524.35
305,284,863.66
(168,704,883.73) (114,894,305.08)
376,563,640.62
190,390,558.58

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 บริ ษทั มีเงิ นกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินในประเทศสี่ แห่ งจำนวน 6
วงเงิน โดยแต่ละวงเงินจะมีกำรเบิกกูเ้ ป็ นจำนวนหลำย ๆ ครั้ง มีรำยละเอียดดังนี้
วงเงินที่
1
2
3
4
5
6

วงเงินใช้ได้
(ล้ำนบำท)
100
110
150
100
200
150
810

เงินกูท้ ี่เบิก
(ล้ำนบำท)
100
110
150
100
200
150
810

อัตรำดอกเบี้ย
ต่อปี
MLR-2.25%
Fixed Rate
Fixed Rate
MLR-2.375%
BIBOR(3M)+1.6%
MLR-2.5%

คืนเงินต้นงวดละ
(ล้ำนบำท)
1.94
2.20
2.20
1.94
4.00
2.92
15.20

วันที่กูข้ องเงินกูค้ รั้งแรก
และวันที่สิ้นสุ ดของ
เงินกูค้ รั้งสุ ดท้ำย
มิ.ย. 56 - พ.ย. 59
ส.ค. 55 - มี.ค. 59
มิ.ย. 54 - พ.ย. 59
มิ.ย. 57 - พ.ย. 60
มี.ค. 58 - มิ.ย. 61
ส.ค. 58 - ต.ค. 61

หลักประกัน
ทะเบียนรถยนต์ (คัน)
122
134
185
121
267
190
1,019

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั มีเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินในประเทศสำมแห่ งจำนวน 5
วงเงิน โดยแต่ละวงเงินจะมีกำรเบิกกูเ้ ป็ นจำนวนหลำย ๆ ครั้ง มีรำยละเอียดดังนี้
วงเงินที่
1
2
3
4
5

วงเงิน
(ล้ำนบำท)
50
100
110
150
100
510

เงินกูท้ ี่เบิก
(ล้ำนบำท)
50
100
110
150
100
510

อัตรำดอกเบี้ย
ต่อปี
MLR-1.5%
MLR-2.25%
Fixed Rate
Fixed Rate
MLR-2.375%

คืนเงินต้นงวดละ
(ล้ำนบำท)
0.97
1.94
2.20
2.20
1.94
9.25

วันที่กูข้ องเงินกูค้ รั้งแรก
และวันที่สิ้นสุ ดของ
เงินกูค้ รั้งสุ ดท้ำย
ก.ย. 54 - เม.ย. 58
มิ.ย. 56 - พ.ย. 59
ส.ค. 55 - มี.ค. 59
มิ.ย. 54 - พ.ย. 59
มิ.ย. 57 - ต.ค. 60

หลักประกัน
ทะเบียนรถยนต์ (คัน)
11
122
134
185
121
573

ภำยใต้เงื่อนไขของสัญญำดังกล่ำวข้ำงต้น บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขหรื อข้อกำหนดในสัญญำ
และต้องดำรงอัตรำส่ วนของหนี้สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในอัตรำที่กำหนดไว้ในสัญญำ (3.5 : 1 เท่ำ)

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 30 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2558
ส ำหรั บ งวดเก้ำ เดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2558 เงิ นกู้ยืม ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิ นมี ก ำร
เคลื่อนไหว ดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม/
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
305,284,863.66
บวก กูย้ มื เงินเพิ่มในระหว่ำงงวด
350,000,000.00
หัก จ่ำยชำระคืนในระหว่ำงงวด
(110,016,339.31)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558
545,268,524.35
18. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าซื้อ
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2558
ธันวำคม 2557
1,003,615,585.23
1,151,116,863.09
(52,825,505.47)
(64,359,320.13)
950,790,079.76
1,086,757,542.96
(430,536,179.33)
(469,261,651.29)
520,253,900.43
617,495,891.67

สัญญำเช่ำซื้ อรถยนต์
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
หัก ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สุ ทธิ

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 และวันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั มีหนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำซื้ อ ซึ่ งเป็ น
สัญญำเช่ำซื้ อรถยนต์กบั บริ ษทั ลิสซิ่ งในประเทศ 7 แห่ง จำนวน 2,237 สัญญำ และ 8 แห่ ง จำนวน 2,510 สัญญำ
ตำมลำดับ โดยมีรำยละเอียดของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยชำระดังนี้
บำท

ถึงกำหนดกำรจ่ำยชำระภำยในหนึ่งปี
ถึงกำหนดกำรจ่ำยชำระ
หลังจำกหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้ำปี
รวม

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558
เงินต้น
ดอกเบี้ยจ่ำย
ยอดที่ตอ้ งชำระ
430,536,179.33
31,219,008.05
461,755,187.38
520,253,900.43
950,790,079.76

21,606,497.42
52,825,505.47

541,860,397.85
1,003,615,585.23

เงินต้น
469,261,651.29
617,495,891.67
1,086,757,542.96

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ดอกเบี้ยจ่ำย
35,996,507.44
28,362,812.69
64,359,320.13

ยอดที่ตอ้ งชำระ
505,258,158.73
645,858,704.36
1,151,116,863.09

ภำยใต้เงื่ อนไขของสัญญำดังกล่ำวข้ำงต้น บริ ษทั จะต้องปฏิ บตั ิตำมเงื่ อนไขและข้อจำกัดต่ำง ๆ ที่
กำหนดไว้ในสัญญำ กรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินที่ซ้ื อภำยใต้สัญญำเช่ำซื้ อจะโอนกรรมสิ ทธิ์ เป็ นของบริ ษทั เมื่อ
บริ ษทั ได้ชำระเงินงวดสุ ดท้ำยแล้ว

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 31 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2558
19. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ภำระผลประโยชน์พนักงำน มีรำยละเอียดดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2558 และ 2557
บำท

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกรำคม
ผลประโยชน์จ่ำยโดยโครงกำร
ผลกำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั และดอกเบี้ย
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 30 กันยำยน

งบกำรเงินรวม
2558
2557
4,248,236.00 4,656,178.96
(353,300.00)
(672,055.96)
272,372.97
463,059.75
4,520,608.97 4,093,882.75

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
3,945,963.00 4,333,174.96
(353,300.00)
(566,045.96)
202,986.72
399,100.50
4,148,949.72 3,812,929.50

ค่ าใช้ จ่ายทีร่ ับรู้ ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2558 และ 2557

ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน
รวม

งบกำรเงินรวม (บำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
วันที่ 30 กันยำยน
2558
2557
2558
2557
65,177.24
104,815.25
195,531.72
314,445.75
25,613.75
49,538.00
76,841.25
148,614.00
90,790.99
154,353.25
272,372.97
463,059.75

ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
วันที่ 30 กันยำยน
2558
2557
2558
2557
46,298.49
86,749.50
138,895.47
260,248.50
21,363.75
46,284.00
64,091.25
138,852.00
67,662.24
133,033.50
202,986.72
399,100.50

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 32 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2558
20. รายได้ อื่น
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

ดอกเบี้ยรับ
ค่ำปรับเลิกสัญญำ
ค่ำบริ กำรของศูนย์บริ กำร
รำยได้ค่ำส่ งเสริ มกำรขำย
ค่ำนำยหน้ำรับ
อื่นๆ
รวม

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2558
2557
176,438.35
390,506.84
1,850,383.99
925,428.98
5,693,638.28
4,943,652.95
280,000.00
1,938,730.50
3,127,945.67
3,047,757.91
5,716,333.89
4,665,443.41
16,844,740.18
15,911,520.59

(บำท)
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2558
2557
914,316.71
1,259,770.82
3,159,641.38
3,195,736.49
15,939,818.81
15,073,192.05
1,070,661.99
2,372,468.09
7,379,460.86
11,757,165.24
14,892,460.85
16,594,996.07
43,356,360.60
50,253,328.76

ดอกเบี้ยรับ
ค่ำปรับเลิกสัญญำ
ค่ำบริ กำรของศูนย์บริ กำร
รำยได้ค่ำส่ งเสริ มกำรขำย
อื่นๆ
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
วันที่ 30 กันยำยน
2558
2557
2558
2557
199,221.91
135,506.84
814,806.41
802,638.36
1,850,383.99
925,428.98
3,159,641.38
3,195,736.49
5,693,638.28
4,943,652.95
15,939,818.81
15,073,192.05
280,000.00
1,937,609.00
1,070,661.99
2,361,609.00
3,077,811.15
2,300,360.77
7,930,998.34
8,353,286.15
11,101,055.33
10,242,558.54
28,915,926.93
29,786,462.05

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 33 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2558
21. ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ส่ ว นประกอบหลัก ของค่ ำ ใช้จ่ ำ ยภำษี เงิ น ได้ส ำหรั บงวดสำมเดื อ นและเก้ำ เดื อนสิ้ นสุ ด วัน ที่ 30
กันยำยน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม (บาท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุด
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
วันที่ 30 กันยำยน
2558
2557
2558
2557
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกาไรขาดทุน :
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับงวด
16,921,011.55
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
ที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรายการ
(2,191,978.85)
รวม
14,729,032.70
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลกาไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
การวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
8,457.48
รวม
8,457.48

18,392,559.85

46,230,698.83

51,906,765.14

(4,706,405.49)
13,686,154.36

(8,616,276.16)
37,614,422.67

(10,325,579.04)
41,581,186.10

(36,626.19)
(36,626.19)

8,826.08
8,826.08

134,411.19
(105,667.60)
28,743.59

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุด
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 30 กันยำยน
วันที่ 30 กันยำยน
2558
2557
2558
2557
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกาไรขาดทุน :
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับงวด
15,526,793.69
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
ที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรายการ
(2,222,660.79)
รวม
13,304,132.90
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลกาไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
การวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
512.84
รวม
512.84

17,001,560.40

44,144,883.10

48,721,894.39

(4,728,449.23)
12,273,111.17

(8,708,321.98)
35,436,561.12

(10,355,710.26)
38,366,184.13

(1,102.36)
(1,102.36)

2,468.25
2,468.25

113,209.19
(8,997.58)
104,211.61

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 34 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2558
22. เงินปันผล
ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2558 ผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติให้
จ่ำยเงินปั นผลจำกผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2557 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตรำหุ ้นละ 0.47 บำท คิดเป็ นจำนวน
เงิน 117.50 ล้ำนบำท โดยเงินปั นผลจำนวนเงิน 62.50 ล้ำนบำท (คิดเป็ นอัตรำหุ ้นละ 0.25 บำท จำนวน
250,000,000 หุ ้น) ได้จ่ำยแล้วในวันที่ 8 กันยำยน 2557 และเงินปั นผลที่เหลือจำนวนเงิน 55.00 ล้ำนบำท
(คิดเป็ นอัตรำหุน้ ละ 0.22 บำท จำนวน 250,000,000 หุน้ ) ได้จ่ำยให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในวันที่ 19 พฤษภำคม 2558
และตำมรำยงำนกำรประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ทั ครั้ ง ที ่ 3/2558 เมื่อ วัน ที ่ 14 สิ ง หำคม 2558
คณะกรรมกำรได้มีมติให้จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรดำเนิ นงำนสำหรับงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
2558 จำนวนเงิน 52.50 ล้ำนบำท (คิดเป็ นอัตรำหุ ้นละ 0.21 บำท จำนวน 250,000,000 หุ ้น) ได้จ่ำยให้ผถู ้ ือหุ ้น
ในวันที่ 11 กันยำยน 2558
รวมบริ ษทั จ่ำยเงินปั นผลสำหรับปี 2558 เป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้ น 107.50 ล้ำนบำท
23. กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้ นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไรสำหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นสำมัญของบริ ษ ทั
(ไม่รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนหุ น้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในระหว่ำงงวด
งบการเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
วันที่ 30 กันยำยน
2558
2557
2558
2557
กาไรสาหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญ (บาท)
กาไรสาหรับงวดส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในระหว่างงวด (หุ้น)
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)

59,667,978.24
250,000,000
0.24

54,283,978.39
250,000,000
0.22

150,090,590.85
250,000,000
0.60

164,914,157.92
250,000,000
0.66

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด
สำหรับงวดหเก้ำดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
วันที่ 30 กันยำยน
2558
2557
2558
2557
กาไรสาหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญ (บาท)
กาไรสาหรับงวดส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในระหว่างงวด (หุ้น)
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)

54,090,657.13
250,000,000
0.22

48,631,805.64
250,000,000
0.19

141,518,105.97
250,000,000
0.57

152,084,150.06
250,000,000
0.61

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 35 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2558
24. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจจะเกิดขึน้
24.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำดำเนินงำน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสัญญำเช่ำดำเนินงำน ดังนี้
ประเภทค่ำเช่ำ

ระยะเวลำ

บริ ษทั
สัญญำเช่ำที่ดิน - สร้ำงอำคำร (สำนักงำนใหญ่)

22 ม.ค. 2545 - 21 ม.ค. 2566

สัญญำเช่ำที่ดิน - สร้ำงอำคำร (สำขำอโศก)

1 ก.ย. 2556 - 31 ส.ค. 2561

สัญญำเช่ำพื้นที่ศูนย์บริ กำร
บริ ษทั ย่อย
สัญญำเช่ำที่ดิน - สำนักงำนขำย (สำนักงำนใหญ่)

20 ก.พ. 2558 - 19 ก.พ. 2561

สัญญำเช่ำที่ดิน - สำนักงำนขำย (สำขำรำมอินทรำ กม.9)

1 ม.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 2557
เป็ นต้นไป (จนกว่ำจะบอกเลิก
สัญญำ)
1 ก.พ. 2554 - 31 ก.ค. 2560

สัญญำเช่ำที่ดิน - สำนักงำนขำย (สำขำศรี นคริ นทร์ )

สัญญำเช่ำที่ดิน - สำนักงำนขำย (สำขำพหลโยธิน)

24 มิ.ย. 2548 - 23 ก.ย. 2559

1 ม.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2557 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. 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
100,000 บำทต่อเดือน
ปี ที่ 1-9
300,000 บำทต่อเดือน
ปี ที่ 10-11 330,000 บำทต่อเดือน
50,000 บำทต่อเดือน

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
เดือน ม.ค. 2556 - เม.ย. 2557 300,000 บำทต่อเดือน
เดือน พ.ค. 2557 - ธ.ค. 2557 150,000 บำทต่อเดือน

24.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำบริ กำร
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 บริ ษทั มีสัญญำบริ กำรจำนวน 5 สัญญำ ระยะเวลำ 1-2 ปี มีอตั รำ
ค่ำบริ กำรจำนวนเงิน 1.62 ล้ำนบำทต่อปี
24.3 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ ำยทุน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันเกี่ ยวกับสัญญำติดตั้งและพัฒนำ
โปรแกรมระบบงำน โดยมีภำระผูกพันคงเหลือที่จะต้องจ่ำยตำมสัญญำ จำนวนเงิน 3.90 ล้ำนบำท (รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม) และเฉพำะกิจกำร จำนวนเงิน 3.79 ล้ำนบำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)
24.4 ภำระค้ ำประกัน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 บริ ษทั มีหนังสื อค้ ำประกันกำรทำสัญญำเช่ำ และซองประกวดรำคำ
เป็ นจำนวนเงิน 61.30 ล้ำนบำท และหนังสื อค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ ำของบริ ษทั เป็ นจำนวนเงิน 0.19
ล้ำนบำท ออกโดยธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศสองแห่ง (วงเงินค้ ำประกันรวม 165 ล้ำนบำท)
และบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ ำของบริ ษทั 3 ฉบับที่ออกโดยธนำคำรพำณิ ชย์
ในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่ งมีภำระค้ ำประกันรวมทั้งสิ้ นจำนวนเงิน 0.19 ล้ำนบำท

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 36 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2558
25. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อ มู ล ส่ ว นงำนด ำเนิ น งำนที่ น ำเสนอสอดคล้อ งกับ รำยงำนภำยในของกลุ่ ม บริ ษ ัท ที่ ผู ้มี อ ำนำจ
ตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนินงำนได้รับและสอบทำนข้อมูลอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำร
จัดสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่ วนงำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนงำน 2 ส่ วนงำนหลัก คือ (1) ธุ รกิจให้เช่ำรถยนต์และ (2) ธุ รกิจจำหน่ำย
รถยนต์มือสอง ซึ่งดำเนินธุ รกิจในส่ วนงำนภูมิศำสตร์ หลักในประเทศไทย
ข้อมู ลทำงกำรเงิ นจำแนกตำมส่ วนงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสำหรั บงวดสำมเดื อนและเก้ำเดื อน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2558 และ 2557 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม (พันบำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน
ธุรกิจให้เช่ำรถยนต์
ธุรกิจจำหน่ำยรถยนต์มือสอง
2558
2557
2558
2557
2558

รำยได้
รำยได้จำกค่ำเช่ำรถยนต์
รำยได้จำกกำรขำยรถยนต์
รวม
ต้นทุน
ต้นทุนกำรให้เช่ำรถยนต์
ต้นทุนกำรขำยรถยนต์
รวม
กำไรขั้นต้น

2557

289,689
146,510
436,199

271,892
156,872
428,764

64,960
64,960

28,912
28,912

289,689
211,470
501,159

271,892
185,784
457,676

230,181
98,526
328,707
107,492

223,432
102,308
325,740
103,024

56,326
56,326
8,634

24,098
24,098
4,814

230,181
154,852
385,033
116,126

223,432
126,406
349,838
107,838

งบกำรเงินรวม (พันบำท)
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน
ธุรกิจให้เช่ำรถยนต์
ธุรกิจจำหน่ำยรถยนต์มือสอง
2558
2557
2558
2557
2558
รำยได้
รำยได้จำกค่ำเช่ำรถยนต์
รำยได้จำกกำรขำยรถยนต์
รวม
ต้นทุน
ต้นทุนกำรให้เช่ำรถยนต์
ต้นทุนกำรขำยรถยนต์
รวม
กำไรขั้นต้น

รวม

รวม
2557

846,814
384,184
1,230,998

811,025
446,471
1,257,496

151,630
151,630

120,958
120,958

846,814
535,814
1,382,628

811,025
567,429
1,378,454

676,997
251,099
928,096
302,902

657,323
280,750
938,073
319,423

133,668
133,668
17,962

109,087
109,087
11,871

676,997
384,767
1,061,764
320,864

657,323
389,837
1,047,160
331,294

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 37 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2558
งบกำรเงินรวม (พันบำท)
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน
ธุรกิจให้เช่ำรถยนต์

ธุรกิจจำหน่ำยรถยนต์มือสอง

2558

2557

2558

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

3,074,460
19,178
3,290
434,375

2,866,689
22,924
1,743
433,930

166,628
278
97,446

รวม

3,531,303

3,325,286

264,352

2557

รวม
2558

2557

136,417

3,074,460
185,806
3,568
531,821

2,866,689
54,855
1,849
570,347

168,454

3,795,655

3,493,740

31,931
106

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ไม่มีลูกค้ำรำยใดที่เป็ นลู กค้ำรำยใหญ่ (หมำยถึ งมีรำยได้ไม่เท่ำกับหรื อมำกกว่ำ
ร้อยละ 10 ของรำยได้ของกิจกำร)
26. การวัดมูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ยใช้ว ิธี ร าคาตลาดในการวัด มูล ค่า ยุต ิธ รรมของสิ น ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิ น ซึ่ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่
ไม่มีตลาดที่มีส ภาพคล่อง หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรื อวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินดังกล่าวแทน
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ระดับที่ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้ สินอย่างเดียวกัน
ระดับที่ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้
โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คานวณมาจากราคา
ตลาด) สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น
ระดับที่ 3 ใช้ขอ้ มูล ที่ไม่ส ามารถสัง เกตได้ เช่น ข้อมูล เกี่ยวกับ กระแสเงินในอนาคตที่กิจการ
ประมาณขึ้น

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 38 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2558
ณ วัน ที่ 30 กันยำยน 2558 บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ยมีสิ น ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิ นที ่ว ดั มูล ค่า ด้ว ยมูล ค่า
ยุติธรรม แยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับที่ 1
สินทรัพย์ ที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
- หน่วยลงทุน

-

ระดับที่ 1
สินทรัพย์ ที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
- หน่วยลงทุน

-

บาท
งบการเงินรวม
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

31,206,119.83

-

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

11,135,472.76

-

รวม

31,206,119.83

รวม

11,135,472.76

ในระหว่ำงงวดปั จจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับ 2
มูลค่ำยุติธรรมของเงิ นลงทุนในหน่ วยลงทุนที่มิได้จดทะเบี ยนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย คำนวณโดยใช้มูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วยที่ประกำศโดยผูจ้ ดั กำรกองทุน
27. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
รำยกำรในงบกำรเงิ นของปี 2557 บำงรำยกำรได้จดั ประเภทรำยกำรใหม่ให้สอดคล้องกับกำรจัด
ประเภทรำยกำรบัญชี ในปั จจุบนั โดยไม่มีผลกระทบต่อกำไร (ขำดทุ น) หรื อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นตำมที่ ได้
รำยงำนไว้ กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ มีดงั ต่อไปนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุด
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยำยน 2557
วันที่ 30 กันยำยน 2557
ตำมที่จดั
ตำมที่เคย
ตำมที่จดั
ตำมที่เคย
ประเภทใหม่
รำยงำนไว้
ประเภทใหม่
รำยงำนไว้

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร

12,785,415.53
22,483,335.65

7,759,130.09
27,509,621.09

41,967,395.32
69,696,158.73

26,349,671.32
85,313,882.73

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 39 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2558
28. มาตรฐานการบัญชี ปรับปรุ งใหม่ ที่ยงั ไม่ มีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
สภำวิชำชี พบัญชี ได้ออกประกำศสภำวิชำชี พบัญชี ซึ่ งลงประกำศในรำชกิ จจำนุ เบกษำแล้ว ให้ใช้
มำตรฐำนกำรบัญ ชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น กำรตี ควำมมำตรฐำนกำรบัญ ชี และกำรตี ค วำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่
โดยมี ผลบังคับใช้ถือปฏิ บตั ิ กบั งบกำรเงิ นสำหรั บรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1
มกรำคม 2559 เป็ นต้นไป มีดงั ต่อไปนี้
กรอบแนวคิดสำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง กำรนำเสนองบกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง สิ นค้ำคงเหลือ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อ ง นโยบำยกำรบัญ ชี กำรเปลี่ ย นแปลง
ประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง สัญญำก่อสร้ำง
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง ภำษีเงินได้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง สัญญำเช่ำ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง รำยได้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง กำรบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจำก
รัฐบำลและเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำม
ช่วยเหลือจำกรัฐบำล
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของ
อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง ต้นทุนกำรกูย้ มื
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำร
ผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 40 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2558
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 41
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 6
(ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
เรื่ อง กำไรต่อหุ น้
เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล
เรื่ อง กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
เรื่ อง กำรประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจ
เกิดขึ้นและสิ นทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เรื่ อง เกษตรกรรม
เรื่ องกำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง กำรรวมธุ รกิจ
เรื่ อง สัญญำประกันภัย
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย
และกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
เรื่ อง กำรสำรวจและประเมินค่ำแหล่ง
ทรัพยำกรแร่
เรื่ อง ส่ วนงำนดำเนิ นงำน
เรื่ อง งบกำรเงินรวม
เรื่ อง กำรร่ วมกำรงำน
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยใน
กิจกำรอื่น
เรื่ อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 41 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2558
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล-กรณี ที่ไม่มี
ควำมเกี่ยวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจงกับ
กิจกรรมดำเนิ นงำน
เรื่ อง สัญญำเช่ำดำเนินงำน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผู ้
เช่ำ
เรื่ อง ภำษีเงินได้-กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพ
ทำงภำษีของกิจกำรหรื อของผูถ้ ือหุ น้
เรื่ อง กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ทำขึ้น
ตำมรู ปแบบกฎหมำย
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงเรื่ อง
สัมปทำนบริ กำร
เรื่ อง รำยได้-รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ กำรโฆษณำ
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 1 เรื่ อง กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำก
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรรื้ อถอน กำรบูรณะและหนี้สินที่มีลกั ษณะ
คล้ำยคลึงกัน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4 เรื่ อง กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วย
(ปรับปรุ ง 2558)
สัญญำเช่ำหรื อไม่
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5 เรื่ อง สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจำกกองทุนกำรรื้ อ
(ปรับปรุ ง 2558)
ถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุ งสภำพ
แวดล้อม
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 7 เรื่ อง กำรปรับปรุ งย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำน
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง
กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่
มีเงินเฟ้อรุ นแรง
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10 เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 12 เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
(ปรับปรุ ง 2558)

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 42 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 30 กันยายน 2558
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13 เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้ำ
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 14 เรื่ อง ข้อจำกัดสิ นทรัพย์ตำมโครงกำร
(ปรับปรุ ง 2558)
ผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและ
ปฏิสัมพันธ์ของรำยกำรเหล่ำนี้ สำหรับ
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง
2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 เรื่ อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำง
(ปรับปรุ ง 2558)
อสังหำริ มทรัพย์
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 17 เรื่ อง กำรจ่ำยสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้
(ปรับปรุ ง 2558)
เจ้ำของ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 18 เรื่ อง กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 20 เรื่ อง ต้นทุนกำรเปิ ดหน้ำดิ นในช่ วงกำรผลิ ต
(ปรับปรุ ง 2558)
สำหรับเหมืองผิวดิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 21 เรื่ อง เงินที่นำส่ งรัฐ
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเชื่ อว่ำมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น กำร
ตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ขำ้ งต้นจะไม่
มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินเมื่อนำมำถือปฏิบตั ิ
29. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ได้รับอนุ มตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั แล้วเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน
2558

