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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
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 

  บริษทัประกอบธุรกิจให้เช่ำรถยนต ์ และจ ำหน่ำยรถยนตท่ี์ใชง้ำนแลว้รวมถึงกำรให้บริกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัรถยนตด์งักล่ำวทั้งสองประเภท 

 
2. เกณฑ์ในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน 
 2.1 หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 

  งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีกฎหมำยก ำหนดตำมพระรำชบญัญติัวิชำชีพ
บญัชี พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรแสดงรำยกำรไดท้  ำ
ข้ึนตำมแบบก ำหนดรำยกำรย่อท่ีต้องมีในงบกำรเงินส ำหรับบริษทัมหำชนจ ำกัด ท่ีก ำหนดโดย
ประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 
2543  

  งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำย
กำรบญัชี 

  งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิน
ฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดงักล่ำว 

 
 2.2 หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 
  2.2.1 งบกำรเงินรวมน้ีไดร้วมบญัชีต่ำงๆ ของบริษทั กรุงไทยคำร์เร้นท ์แอนด์ ลีส จ ำกดั (มหำชน) และ

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทั กรุงไทยคำร์เร้นท ์แอนด์ ลีส จ ำกดั (มหำชน) ถือหุ้นตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 
2548 ดงัต่อไปน้ี 

 
บริษทัยอ่ย 

  
ประเภทธุรกิจ 

 อตัรำร้อยละของ
กำรถือหุน้ 

บริษทั กรุงไทย ออโตโมบิล จ ำกดั  ซ้ือ ขำย แลกเปล่ียนรถยนตแ์ละอุปกรณ์
รถยนตท์ั้งเก่ำ-ใหม่, รับซ่อมรถยนต ์

 100 
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  2.2.2 บริษทับนัทึกบญัชีโดยวธีิซ้ือ ส ำหรับกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

 2.2.3 รำยกำรบญัชีระหวำ่งกนัของบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กหกัออกจำกงบกำรเงิน
รวมแลว้ 

  
 2.3 มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

   สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงใหม่มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 ดงัต่อไปน้ี 

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 นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลง

ประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผดิพลำด 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำ

รำยงำน 
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)  เ ร่ือง กำรบัญชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำก

รัฐบำลและเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับควำม
ช่วยเหลือจำกรัฐบำล 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของ
อตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

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

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำร
ผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เ ร่ือง 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 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อ
ขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 6 
(ปรับปรุง 2558) 

เ ร่ือง 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 กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สีย
ในกิจกำรอ่ืน 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 10       
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล-กรณีท่ี
ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งอย่ำงเฉพำะเจำะจง
กบักิจกรรมด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 15        
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สัญญำเช่ำด ำเนินงำน-ส่ิงจูงใจ 
ใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 25      
(ปรับปรุง 2558) 

เ ร่ือง ภำษี เ งินได้-กำรเปล่ียนแปลง
สถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือของ
ผูถื้อหุน้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27       
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท ำ
ข้ึนตำมรูปแบบกฎหมำย 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29       
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลง
เร่ืองสัมปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 31      
(ปรับปรุง 2558) 

เ ร่ื อ ง  ร ำยได้ -รำยกำรแลก เป ล่ี ยน
เก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32       
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 1 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึน
จำกกำรร้ือถอน กำรบูรณะและหน้ีสินท่ี
มีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย
สัญญำเช่ำหรือไม่ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุน
กำรร้ือถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุง
สภำพ แวดลอ้ม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2558) 

เ ร่ือง กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 
2558) เร่ืองกำรรำยงำนทำงกำรเงินใน
สภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำร
ดอ้ยค่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2558)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ข้อจ ำกัดสินทรัพย์ตำมโครงกำร
ผลประโยชน์ ข้อก ำหนดเงินทุนขั้นต ่ ำ
และปฏิสัมพันธ์ของรำยกำรเหล่ำน้ี 
ส ำหรับมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 19 
(ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของ
พนกังำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2558) 

เ ร่ื อ ง  สัญญำส ำห รับกำร ก่ อส ร้ ำ ง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้
เจำ้ของ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 20 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ตน้ทุนกำรเปิดหน้ำดินในช่วงกำร
ผลิตส ำหรับเหมืองผวิดิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 21  เร่ือง เงินท่ีน ำส่งรัฐ 
 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินแลว้เห็นวำ่มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่ขำ้งตน้ไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินส ำหรับปีปัจจุบนั 

 
3. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
 3.1 กำรรับรู้รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย 

รำยไดจ้ำกค่ำเช่ำรถยนต์รับรู้รำยไดต้ำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ ซ่ึงจะหยุดรับรู้ 
รำยไดเ้ม่ือลูกคำ้ไม่ช ำระค่ำเช่ำเป็นเวลำเกินกวำ่ 3 เดือน  

รำยไดจ้ำกกำรขำยรถยนตรั์บรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดส่้งมอบสินคำ้ใหลู้กคำ้แลว้  
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ดอกเบ้ียรับรับรู้เป็นรำยไดต้ำมเกณฑส์ัดส่วนของเวลำโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง

ของสินทรัพย ์ 
เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 
รำยไดอ่ื้นและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

 
 3.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
    เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ และเงินฝำกสถำบนักำรเงินซ่ึง
  มีอำยคุรบก ำหนดไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่รวมรำยกำรเงินฝำกธนำคำรท่ีมีกำรค ้ำประกนั 
 
 3.3 เงินลงทุนชัว่ครำว 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทเผื่อขำย แสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำ
ยติุธรรมของหลกัทรัพยบ์นัทึกเป็นรำยกำรต่ำงหำกในส่วนของผูถื้อหุ้น และจะบนัทึกเป็นก ำไรหรือ
ขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเม่ือไดจ้  ำหน่ำยหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 
 มูลค่ำยติุธรรมของหน่วยลงทุนค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

  
 3.4 ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยตั้งค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ป็นจ ำนวนเงินเท่ำกบัผลขำดทุนโดยประมำณ
ท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีทั้งส้ินไม่ได ้ผลขำดทุนน้ีประมำณข้ึนจำกประสบกำรณ์ในกำร
เก็บหน้ีและกำรพิจำรณำฐำนะของลูกหน้ีในปัจจุบนั 

 
 3.5 สินคำ้คงเหลือ 
    สินคำ้คงเหลือแสดงในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีคำดวำ่จะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 
    บริษทัแสดงในรำคำทุนโดยวิธีดงัน้ี 
    อะไหล่รถยนต ์ โดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 
   บริษทัยอ่ยแสดงในรำคำทุนโดยวธีิดงัน้ี 
    รถยนต ์ โดยวธีิเฉพำะเจำะจง 

 มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ ประมำณจำกรำคำท่ีคำดวำ่จะขำยไดต้ำมปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำย
ในกำรขำยสินคำ้นั้น 
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 3.6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
   บริษทัยอ่ย หมำยถึง กิจกำรท่ีบริษทัมีอ ำนำจในกำรควบคุมนโยบำยกำรเงินและกำรด ำเนินงำน 

ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้บริษทัจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงมำกกว่ำก่ึงหน่ึง บริษทัได้รวมงบกำรเงินของ
บริษทัยอ่ยไวใ้นงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัควบคุมบริษทัยอ่ยจนกระทัง่อ ำนำจควบคุมหมดไป 

   เงินลงทุนในบริษทัย่อย ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร แสดงตำมวิธีรำคำทุนหลงัหักค่ำเผื่อกำร
ดอ้ยค่ำของเงินลงทุน (ถำ้มี) 

 
 3.7 สินทรัพยร์อกำรขำย 
   สินทรัพยร์อกำรขำยแสดงในรำคำทุนหลงัหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
 
 3.8 สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อให้เช่ำ 
       สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อให้เช่ำ (รถยนต)์ แสดงในรำคำทุนหลงัหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อ

กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณจำกรำคำทุนหกัมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำม
อำยกุำรใหป้ระโยชน์เป็นเวลำ 5 ปี 

  บริษทัมีกำรทบทวนมูลค่ำคงเหลือและอำยกุำรใหป้ระโยชน์ทุกปี 
 
 3.9 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
   ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงในรำคำทุนหลงัหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม
  และค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
  รำคำทุนรับรู้เม่ือเร่ิมแรกท่ีได้สินทรัพยม์ำรวมถึงตน้ทุนทำงตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบักำรจดัหำ

สินทรัพยเ์พื่อใหสิ้นทรัพยอ์ยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมวตัถุประสงคร์วมทั้งตน้ทุนในกำรร้ือถอน 
ขนยำ้ย และกำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภำระผกูพนัของกิจกำร (ถำ้มี) 

   ค่ำเส่ือมรำคำของอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนหักมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรง
ตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกำรทบทวนมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรใหป้ระโยชน์ทุกปี 
   ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน สินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำงและอุปกรณ์ระหวำ่งติดตั้ง 
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 บริษทัและบริษทัยอ่ยคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนประกอบของรำยกำรสินทรัพยแ์ต่ละส่วน
แยกต่ำงหำกจำกกนัเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัส ำคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมด
ของสินทรัพยน์ั้น 
 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

รำยกำร ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ตดัออกจำกบญัชีเม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยหรือตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็แสร็จ 

 
 3.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรใชง้ำนจ ำกดั ซ่ึงไดแ้ก่ โปรแกรมส ำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ แสดง
ในรำคำทุนหลงัหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)    
 ค่ำตดัจ ำหน่ำยบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุน ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำย ุ
กำรให้ประโยชน์โดยประมำณของโปรแกรมส ำเร็จรูปคอมพิวเตอร์เป็นเวลำ 10 ปี (นับแต่วนัท่ี
สำมำรถใชง้ำนได)้ 
 

 3.11 สิทธิกำรเช่ำ 
 สิทธิกำรเช่ำ สิทธิกำรใชอ้ำคำรและส่วนปรับปรุงบนท่ีดินเช่ำแสดงในรำคำทุนหลงัหกัค่ำตดั
จ ำหน่ำยสะสม ค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยวธีิเส้นตรงตำมอำยขุองสัญญำเช่ำ ดงัน้ี 

   สิทธิกำรเช่ำท่ีดิน ตดัจ่ำยตำมอำยสุัญญำเช่ำเป็นเวลำ 22 ปี  
   สิทธิกำรใชอ้ำคำรบนสิทธิกำรเช่ำ ตดัจ่ำยตำมอำยสุัญญำเช่ำท่ีเหลืออยูเ่ป็นเวลำ 20 ปี  
   สิทธิกำรใชอ้ำคำรบนท่ีดินเช่ำ ตดัจ่ำยโดยวธีิเส้นตรงตำมอำยสุัญญำเช่ำ  
   สิทธิกำรใชส่้วนปรับปรุงบนท่ีดินเช่ำ ตดัจ่ำยตำมอำยกุำรใชง้ำนเป็นเวลำ 10 ปี 

 
 3.12 ตน้ทุนกำรกูย้มื   

ตน้ทุนกำรกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นกำรจดัหำหรือก่อสร้ำงสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำร
ท ำใหอ้ยูใ่นสภำพพร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกวำ่สินทรัพยน์ั้นจะ
อยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมประสงค ์ส่วนตน้ทุนกำรกูย้มือ่ืนถือเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร 
ตน้ทุนกำรกูย้มื ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น 

 
 3.13 สัญญำเช่ำซ้ือ 

บริษทับนัทึกยำนพำหนะตำมสัญญำเช่ำซ้ือดว้ยรำคำยุติธรรมของยำนพำหนะท่ีเช่ำซ้ือ ณ วนัท่ี
เร่ิมตน้ของสัญญำพร้อมกบัภำระหน้ีสินท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำซ้ือในอนำคต (หกัส่วนท่ีเป็นดอกเบ้ีย) เป็น
หน้ีสิน บริษทัตดัจ่ำยดอกเบ้ียเช่ำซ้ือ โดยวธีิอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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 3.14 สัญญำเช่ำกำรเงิน 

สัญญำเช่ำทรัพย์สินท่ีได้โอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนในควำมเป็นเจ้ำของในทรัพย์สิน
ให้กบับริษทั และบริษทัมีควำมตั้งใจท่ีจะใช้สิทธิในกำรซ้ือทรัพยสิ์นเม่ือถึงวนัท่ีครบก ำหนดของ
สัญญำเช่ำ ถูกบนัทึกเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน  

ณ วนัเร่ิมต้นสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ต้นทุนของทรัพย์สินถูกบนัทึกไวพ้ร้อมกบัภำระผูกพนั
ส ำหรับกำรจ่ำยค่ำเช่ำในอนำคตโดยไม่รวมจ ำนวนดอกเบ้ีย ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำย
ในงวดปีปัจจุบนัตำมสัดส่วนของยอดคงเหลือ 

 
 3.15 กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
   ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประเมินวำ่มีขอ้บ่งช้ีของสินทรัพยว์ำ่

มีกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ หำกสินทรัพยน์ั้นมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ บริษทัจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะ
ไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หำกมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน บริษทัและ
บริษทัย่อยจะรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ผลขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยจ์ะถูกกลบัรำยกำรเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนเพิ่มข้ึนในภำยหลงัและจะ
กลบัรำยกำรไดไ้ม่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีภำยหลงัหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมหรือค่ำตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำท่ี
จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมำยถึง มูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย ์หรือมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์
หกัตน้ทุนในกำรขำย 

   เม่ือมีกำรลดลงในมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินเผือ่ขำย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อ
หุน้ และมีควำมชดัเจนวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวมีกำรดอ้ยค่ำ ยอดขำดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น
จะถูกรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ยอดขำดทุนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเป็นผลต่ำง
ระหวำ่งรำคำทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ำยติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพยท์ำงกำรเงินหกัขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
ของสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

 
 3.16 ผลประโยชน์พนกังำน 
  ผลประโยชน์ระยะสั้น 
   บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ โบนัส เงินกองทุนประกันสังคม และ

เงินกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 
  ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรผลประโยชน์) 
   บริษทัและบริษทัย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำม

กฎหมำยแรงงำน และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนกังำนอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็น
โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  
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   บริษทัและบริษทัยอ่ยค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน

โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระ
ได้ท ำกำรประเมินภำระผูกพนัดงักล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภยั ซ่ึงหลักกำรประมำณกำร
ดงักล่ำวตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลำกหลำย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนใน
อนำคต อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน อตัรำกำรมรณะและอตัรำเงินเฟ้อ 

   ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 
losses) ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

  
 3.17 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทั ถูกควบคุม

โดยบริษทัไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึง
บริษทัท่ีท ำหนำ้ท่ีถือหุน้ บริษทัยอ่ย และกิจกำรท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจำกน้ีบุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่ำทำงตรง
หรือทำงออ้มและมีอิทธิพลอย่ำงมีนยัส ำคญักบับริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของ
บริษทัตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกบับุคคลดงักล่ำว และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคล
เหล่ำนั้น 

   ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรำยกำร 
  บริษทัค ำนึงถึงเน้ือหำของควำมสัมพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 
 
 3.18 กำรใชป้ระมำณกำรทำงบญัชี 
   ในกำรจดัท ำงบกำรเงินเพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยจดักำรของ

บริษทัต้องใช้กำรประมำณและตั้งข้อสมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ี
เก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รำยไดค้่ำใชจ่้ำย และกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
อำจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีไดป้ระมำณไว ้

 
 3.19 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้

  ภำษีเงินได ้ประกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  
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   ภำษีเงินไดปั้จจุบนั 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดต้ำมจ ำนวนท่ีจะตอ้งจ่ำย ค ำนวณตำมหลกัเกณฑ์แห่ง

ประมวลรัษฎำกรในอตัรำภำษีเงินไดร้้อยละ 20 ของก ำไรก่อนภำษีเงินได ้หลงัจำกปรับปรุงบวกกลบั 
 ดว้ยค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ซ่ึงไม่สำมำรถถือเป็นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณภำษีและหกัออกดว้ยรำยกำรท่ีไดรั้บ

ยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรำยไดใ้นกำรค ำนวณภำษี 
    
   ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะค ำนวณข้ึนจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่ง
มูลค่ำตำมบญัชีกบัฐำนภำษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน รำยกำร
เปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรำยไดภ้ำษีเงินไดร้อ
กำรตดับญัชีหรือค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีโดยจะรับรู้ในก ำไรขำดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัรำยกำรท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเม่ือมีควำม
เป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะมีก ำไรทำงภำษีจำกกำรด ำเนินงำนในอนำคตเพียง
พอท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมำใชป้ระโยชน์ได ้และผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสีย
ภำษีทุกรำยกำรจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

         สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีถูกวดัมูลค่ำโดยใชอ้ตัรำภำษีเงินไดส้ ำหรับงวด
ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีหรือจะจ่ำย
ช ำระหน้ีสินภำษีเงินได้ โดยใช้อตัรำภำษีและกฎหมำยภำษีอำกรท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่หรือท่ีคำดได้
ค่อนขำ้งแน่วำ่จะมีผลบงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน  

  ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่ำ เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะไม่มีก ำไรทำง
ภำษีในอนำคตเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้
ประโยชน์ได ้

  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะหักกลบกนัไดก้็
ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยและภำษีเงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำน
เดียวกนั 
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3.20 กำรใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั 
  ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลย

พินิจและกำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำร
ดังกล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใช้ดุลยพินิจ
และกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 
 สัญญำเช่ำ  
  ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำวำ่เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 

ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำวำ่บริษทั
ไดโ้อนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

 
 ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 
  ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำร

ประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน
ในอดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 
 ค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ  
   ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ ฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้ดุลยพินิจในกำร

ประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกสินคำ้คงเหลือนั้น โดยค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บพิจำรณำจำกรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยไดต้ำมปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยสินคำ้
นั้น จ ำนวนค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือท่ีประมำณได ้ เม่ือน ำมำเปรียบเทียบกบัจ ำนวน
เดิมท่ีมีในบญัชี ค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือทั้งท่ีลดลงและเพิ่มข้ึนจะแสดงเป็นค่ำใชจ่้ำย
ภำยใตห้วัขอ้ตน้ทุนขำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 
 สินทรัพยท่ี์มีไวใ้หเ้ช่ำและค่ำเส่ือมรำคำ 
   ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยท่ี์มีไวใ้ห้เช่ำ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณ

อำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของสินทรัพยท่ี์มีไวใ้ห้เช่ำ และตอ้งทบทวน
อำยกุำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน  
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 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 
   ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุ

กำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำร
ใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

   นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยได้
และค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 
 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี   
   สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะรับรู้ส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษีและ

ขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียง
พอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณ
กำรวำ่ควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวน
ก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 
 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  
   หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณข้ึนตำมหลัก

คณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

 
4. รายการธุรกจิกบับุคคลและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั  

 บริษทัมีรำยกำรธุรกิจกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ซ่ึงสรุปรำยกำรท่ีส ำคญัมีดงัต่อไปน้ี 
  ลกัษณะธุรกิจ  ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 

บริษทัยอ่ย     

บริษทั กรุงไทย ออโตโมบิล จ ำกดั  ซ้ือ ขำยแลกเปล่ียนรถยนตแ์ละอุปกรณ์  บริษทัถือหุ้นเป็นสดัส่วนร้อยละ 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 
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ในระหวำ่งปี บริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยสำมำรถสรุป
ไดด้งัน้ี 

   บำท 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 นโยบำยรำคำ  2559  2558  2559  2558 
รายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          
บริษทัยอ่ย          
   รำยได ้:          
   ดอกเบ้ียรับ อตัรำร้อยละ 3.30 ต่อปี  -  -  -  22,783.56 
    ค่ำใชจ่้ำย :          
  ค่ำนำยหนำ้ อตัรำตำมท่ีตกลงร่วมกนั  -  -  22,037,383.19  31,803,738.30 
   ดอกเบ้ียจ่ำย อตัรำร้อยละ 2.30 -2.45 ต่อปี  -  -  80,000.00  - 
    ซ้ือสินทรัพย ์:          
   รถยนตท่ี์มีไวเ้พื่อให้เช่ำ รำคำทุนและรำคำตลำด ณ วนัท่ีขำย  -  -  602,859.81  2,685,537.38 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั          
   รำยได ้:          
 รำยไดค่้ำเช่ำโชวรู์ม          
 บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั อตัรำตำมท่ีตกลงร่วมกนัโดย         
 พื้นท่ีประมำณ 350 ตรม.         
 คิดค่ำเช่ำ 83,000 บำทต่อเดือน  996,000.00  996,000.00  996,000.00  996,000.00 
 ดอกเบ้ียรับ          
 บริษทั โตโยตำ้กรุงไทย จ ำกดั อตัรำร้อยละ 3.50  ต่อปี  -  212,876.71  -  188,904.11 
 บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั อตัรำร้อยละ 2.95 - 3.50 ต่อปี  208,172.00  216,328.77  -  84,931.51 
   208,172.00  429,205.48  -  273,835.62 

 รำยไดค่้ำเช่ำพื้นท่ี          
 บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ  ำกดั คิดค่ำเช่ำ 86,290 บำทต่อเดือน  1,035,480.00  1,035,480.00  1,035,480.00  1,035,480.00 
 ค่ำใชจ่้ำย :          
     ซ้ือสินคำ้          
   บริษทั โตโยตำ้กรุงไทย จ ำกดั รำคำทุนหลงัหักส่วนลดพิเศษจำกกำรซ้ือ  396,261.68  4,779,439.25  -  - 
  ค่ำเช่ำพื้นท่ี          
          บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั อตัรำตำมท่ีตกลงร่วมกนัโดย         
 พื้นท่ีประมำณ 1,490 ตรม.         
 รวมท่ีจอดรถพื้นท่ีประมำณ 3,000 ตรม.           
 คิดค่ำเช่ำ 100,000 บำทต่อเดือน  1,200,000.00  1,200,000.00  1,200,000.00  1,200,000.00 
  ค่ำเช่ำท่ีดิน          
   บริษทั โตโยตำ้กรุงไทย จ ำกดั คิดค่ำเช่ำ 150,000 บำทต่อเดือน  1,800,000.00  1,800,000.00  -  - 
   บริษทั ธนภทัร พรอพเพอร์ต้ี จ  ำกดั คิดค่ำเช่ำ 50,000-70,000 บำทต่อเดือน  840,000.00  600,000.00  -  - 
   2,640,000.00  2,400,000.00  -  - 

  ค่ำซ่อมแซม          
   บริษทั โตโยตำ้กรุงไทย จ ำกดั รำคำตลำดส ำหรับลูกคำ้ชั้นดี  1,758,620.42  1,550,218.16  1,758,620.42  1,550,218.16 
   บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั รำคำตลำดส ำหรับลูกคำ้ชั้นดี  971,441.92  47,152.37  971,441.92  47,152.37 
   2,730,062.34  1,597,370.53  2,730,062.34  1,597,370.53 
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   บำท 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 นโยบำยรำคำ  2559  2558  2559  2558 
ค่ำนำยหนำ้          

บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั ตำมอตัรำท่ีตกลงร่วมกนั  542,056.06  401,869.13  542,056.06  280,373.81 
บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั ตำมอตัรำท่ีตกลงร่วมกนั  28,037.38  -  28,037.38  - 

   570,093.44  401,869.13  570,093.44  280,373.81 

ซ้ือสินทรัพย ์:          
รถยนตท่ี์มีไวเ้พื่อให้เช่ำ          
บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั รำคำทุนหลงัหักส่วนลดพิเศษจำกกำรซ้ือ  34,991,702.79  49,815,005.83  34,991,702.79  49,815,005.83 
บริษทั โตโยตำ้กรุงไทย จ ำกดั รำคำทุนหลงัหักส่วนลดพิเศษจำกกำรซ้ือ  969,037,230.37  546,866,119.90  969,037,230.37  546,866,119.90 
บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั รำคำตลำดส ำหรับลูกคำ้ชั้นดี  38,074,906.54  24,344,859.81  38,074,906.54  24,344,859.81 

   1,042,103,839.70  621,025,985.54  1,042,103,839.70  621,025,985.54 

 
 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทั บริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน        
บริษทัยอ่ย        
 ลูกหน้ี - เงินจอง -  -  836,646.00  604,848.00 
 ค่ำนำยหนำ้คำ้งจ่ำย -  -  1,770,000.00  2,575,152.00 
 เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน        
  ยอดคงเหลือยกมำ -  -  -  - 
  เงินใหกู้ย้มืเพ่ิม -  -  -  7,000,000.00 
  เงินใหกู้ย้มืรับคืน -  -  -  (7,000,000.00) 
  ยอดคงเหลือยกไป -  -  -  - 

 เงินกูย้มืระยะส้ัน        
  ยอดคงเหลือยกมำ -  -  -  - 
  เงินกูย้มืเพ่ิม -  -  70,000,000.00  - 
  เงินกูย้มืจ่ำยคืน -  -  (70,000,000.00)  - 
  ยอดคงเหลือยกไป -  -  -  - 
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 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

 เจำ้หน้ีกำรคำ้        

  บริษทั สยำมนิสสัน กรุงไทย จ ำกดั 117,789.10  -  117,789.10  - 

  บริษทั โตโยตำ้กรุงไทย จ ำกดั 130,543.18  194,356.12  130,543.18  194,356.12 

  บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั 54,967.99  29,380.76  54,967.99  29,380.76 

   รวม 303,300.27  223,736.88  303,300.27  223,736.88 

 เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือใหเ้ช่ำ        

  บริษทั โตโยตำ้กรุงไทย จ ำกดั -  9,395,000.00  -  9,395,000.00 

  บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั -  15,487,486.21  -  15,487,486.21 

   รวม -  24,882,486.21  -  24,882,486.21 

 เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน        

  บริษทั โตโยตำ้กรุงไทย จ ำกดั        

   ยอดคงเหลือยกมำ -  -  -  - 

   เงินใหกู้ย้มืเพ่ิม -  50,000,000.00  -  40,000,000.00 

   เงินใหกู้ย้มืรับคืน -  (50,000,000.00)  -  (40,000,000.00) 

   ยอดคงเหลือยกไป -  -  -  - 

  บริษทั คำร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ำกดั        

   ยอดคงเหลือยกมำ -  -  -  - 

   เงินใหกู้ย้มืเพ่ิม 40,000,000.00  47,000,000.00  -  20,000,000.00 

   เงินใหกู้ย้มืรับคืน (40,000,000.00)  (47,000,000.00)  -  (20,000,000.00) 

   ยอดคงเหลือยกไป -  -  -  - 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรของ

บริษทัและบริษทัย่อย ประกอบด้วยค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีกรรมกำรและผูบ้ริหำรหมำยถึงบุคคลท่ี
ก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ได้แก่ คณะกรรมกำร ประธำน
กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำร ผูช่้วยกรรมกำร และผูจ้ดักำร 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
   บำท 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   2559  2558  2559  2558 
กรรมกำร  wz 970,863.84  915,940.98  970,863.84  915,940.98 
กรรมกำรบริหำร   9,525,094.37  10,072,450.98  9,525,094.37  10,072,450.98 
ผูบ้ริหำร   10,374,233.61  9,514,844.47  8,362,759.20  7,674,346.47 
  รวม   20,870,191.82  20,503,236.43  18,858,717.41  18,662,738.43 

 
5. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559  2558  2559  2558 

เงินสด 479,218.01  232,979.57  150,001.20  78,410.75 

เช็คในมือ 163,950.00   -   -   - 

เงินฝำกธนำคำร - บญัชีกระแสรำยวนั 7,998,965.16  8,172,906.60  7,998,965.16  8,172,906.60 

เงินฝำกธนำคำร - บญัชีออมทรัพย ์ 153,536,850.07  49,438,647.06  112,480,226.64  18,495,423.50 

      รวม 162,178,983.24  57,844,533.23  120,629,193.00  26,746,740.85 

 
 บริษทัและบริษทัย่อยไดท้  ำสัญญำโอนเงินอตัโนมติัจำกบญัชีออมทรัพยเ์ขำ้บญัชีกระแสรำยวนัใน
กรณีเบิกเกินบญัชี (มีเช็คข้ึนเงิน) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บริษทัมีเงินฝำกธนำคำร-บญัชีออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 
0.25 - 0.50 ต่อปี  
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6. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทเผ่ือขาย 
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 งบกำรเงินรวม  
 2559  2558 
 จ ำนวนหน่วย  บำท  จ ำนวนหน่วย  บำท 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทเผื่อขำย - รำคำทุน 4,624,792.7797  55,529,760.82  4,425,678.7718  55,548,053.41 
บวก  ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกกำรเปล่ียนแปลง        
 มูลค่ำเงินลงทุน   20,449.19    61,873.60 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทเผื่อขำย - แสดงตำมมูลค่ำยติุธรรม   55,550,210.01    55,609,927.01 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558 
 จ ำนวนหน่วย  บำท  จ ำนวนหน่วย  บำท 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทเผื่อขำย - รำคำทุน 2,178,600.1399  29,105,034.72  3,292,044.4288  43,477,964.80 
บวก  ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกกำรเปล่ียนแปลง        
    มูลค่ำเงินลงทุน   6,236.00    28,715.15 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทเผื่อขำย - แสดงตำมมูลค่ำยติุธรรม   29,111,270.72    43,506,679.95 

 
7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559  2558  2559  2558 

ลูกหน้ีกำรคำ้        

แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี        

 ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 101,037,389.31  111,752,148.42  93,794,528.09  97,664,265.75 

 มำกกวำ่   0 เดือน ถึง 3 เดือน 30,995,323.95  12,845,970.19  30,995,323.95  12,845,970.19 

 มำกกวำ่   3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,727,027.17  990,015.79  1,727,027.17  990,015.79 

 มำกกวำ่   6 เดือน ถึง 12 เดือน 948,215.40  383,314.84  948,215.40  383,314.84 

 มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 2,043,158.33  2,202,746.32  2,043,158.33  2,202,746.32 

        รวม 136,751,114.16  128,174,195.56  129,508,252.94  114,086,312.89 

หกั  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (6,179,557.98)  (2,838,972.46)  (6,179,557.98)  (2,838,972.46) 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 130,571,556.18  125,335,223.10  123,328,694.96  111,247,340.43 
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 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559  2558  2559  2558 

ลูกหน้ีอ่ืน        

 รำยไดค้ำ้งรับ 4,879,770.32  3,781,661.28  4,879,770.32  3,781,661.28 

 ค่ำใชจ่้ำยล่วงหนำ้ 14,954,497.23  14,061,406.05  14,896,114.38  13,990,989.53 

 อ่ืนๆ 11,416,633.51  8,923,754.13  11,005,673.19  6,669,682.18 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 31,250,901.06  26,766,821.46  30,781,557.89  24,442,332.99 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 161,822,457.24  152,102,044.56  154,110,252.85  135,689,673.42 

        

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ  ประกอบดว้ย        

 ลูกหน้ีจำกกำรเช่ำรถยนต ์ 85,869,933.94  83,847,387.53  85,869,933.94  83,847,387.53 

 ลูกหน้ีจำกกำรขำยรถยนต ์ 44,701,622.24  41,487,835.57  37,458,761.02  27,399,952.90 

 รวม 130,571,556.18  125,335,223.10  123,328,694.96  111,247,340.43 

 
  รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ มีดงัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558 
ยอดยกมำตน้ปี 2,838,972.46  1,839,566.20 
ยอดท่ีตั้งเพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 3,340,585.52  999,406.26 
ยอดคงเหลือปลำยปี 6,179,557.98  2,838,972.46 

  
8. สินค้าคงเหลือ 
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559  2558  2559  2558 

รถยนต ์(มือสอง) 218,563,846.91  131,929,983.28  177,353,712.71  85,682,455.26 
อะไหล่รถยนต ์ 1,347,123.01  2,081,732.46  1,347,123.01  2,081,732.46 

      รวม 219,910,969.92  134,011,715.74  178,700,835.72  87,764,187.72 
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9. เงินฝากธนาคารทีต่ิดภาระค า้ประกนั 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บริษทัมีบญัชีเงินฝำกประจ ำกบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศสอง

แห่ง 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 16) 
  10  - เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรจ ำนวน 20 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 16) 

3  7  - วงเงินสินเช่ือเพ่ือกำรซ้ือรถยนตก์บับริษทัลิสซ่ิงในประเทศแห่งหน่ึง 
     จ ำนวนเงินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีเบิกซ้ือรถยนต ์
    - เงินกูย้มืระยะสั้นในรูปตัว๋สญัญำใชเ้งินวงเงิน 200 ลำ้นบำท 

     ในอตัรำร้อยละ 10 ของวงเงินสินเช่ือท่ีเบิกใช ้(ดูหมำยเหตุ 16) 
  57   

 
  ในระหว่ำงปี 2559 และ 2558 เงินฝำกประจ ำธนำคำรมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.80 - 1.40 ต่อปี และ

อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.125 - 1.40  ต่อปี ตำมล ำดบั 
  
10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

  บำท 

    มูลค่ำเงินลงทุน งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 จ ำนวนหุ้น  % ถือหุ้น  วธีิส่วนไดเ้สีย  วธีิรำคำทุน 

 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

บริษทัยอ่ย                
 บริษทั กรุงไทย ออโตโมบิล จ ำกดั 400,000  400,000  100  100  270,959,667.34  261,035,233.01  48,812,300.00  48,812,300.00 

         270,959,667.34  261,035,233.01  48,812,300.00  48,812,300.00 
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11. สินทรัพย์ทีม่ีไว้เพ่ือให้เช่า 
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

  บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  จ ำนวนท่ี  โอนเขำ้  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 58  เพ่ิมข้ึน  (โอนออก)  ณ 31 ธ.ค. 59 
รำคำทุน        
รถยนต ์ 4,765,547,179.98  1,574,253,504.59  (1,384,380,770.98)  4,955,419,913.59 
อุปกรณ์รถยนต ์ 78,266,335.62  94,922,910.18  (8,884,905.31)  164,304,340.49 
 รวม 4,843,813,515.60  1,669,176,414.77  (1,393,265,676.29)  5,119,724,254.08 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
รถยนต ์ 1,707,722,826.91  631,440,069.59  (906,970,261.84)  1,432,192,634.66 
อุปกรณ์รถยนต ์ 38,642,343.10  20,568,740.85  (7,031,385.40)  52,179,698.55 
 รวม 1,746,365,170.01  652,008,810.44  (914,001,647.24)  1,484,372,333.21 
สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือให้เช่ำ - สุทธิ 3,097,448,345.59      3,635,351,920.87 

 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  จ ำนวนท่ี  โอนเขำ้  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 57  เพ่ิมข้ึน  (โอนออก)  ณ 31 ธ.ค. 58 
รำคำทุน        
รถยนต ์ 4,454,662,410.40  1,134,686,896.12  (823,802,126.54)  4,765,547,179.98 
อุปกรณ์รถยนต ์ 80,724,155.21  13,300,786.05  (15,758,605.64)  78,266,335.62 
 รวม 4,535,386,565.61  1,147,987,682.17  (839,560,732.18)  4,843,813,515.60 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
รถยนต ์ 1,573,078,946.51  632,140,606.51  (497,496,726.11)  1,707,722,826.91 
อุปกรณ์รถยนต ์ 38,731,997.63  13,689,934.55  (13,779,589.08)  38,642,343.10 
 รวม 1,611,810,944.14  645,830,541.06  (511,276,315.19)  1,746,365,170.01 
สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือให้เช่ำ - สุทธิ 2,923,575,621.47      3,097,448,345.59 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บริษทัมีรถยนตท่ี์มีไวเ้พื่อใหเ้ช่ำอยูภ่ำยใตส้ัญญำเช่ำซ้ือ ดงัน้ี 

   บำท 
 จ ำนวนคนั  มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ 

 2559  2558  2559  2558 
รถยนต ์ 1,719  2,200  849,154,306.08  1,112,052,537.28 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

ในระหวำ่งปี 2559 บริษทัไดท้บทวนมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพยท่ี์มีไวใ้ห้เช่ำโดยเร่ิมคิดตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกรำคม 2559 โดยใชว้ธีิกำรเปล่ียนทนัทีส่งผลท ำให้ค่ำเส่ือมรำคำในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จลดลงจ ำนวน
เงิน 40.38 ลำ้นบำท และก ำไรส ำหรับปีเพิ่มข้ึนดว้ยจ ำนวนเดียวกนัส ำหรับงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บริษทัไดท้  ำหนงัสือมอบอ ำนำจโอนทะเบียนรถยนต์ จ ำนวน
2,304 คนั และ จ ำนวน 1,019 คนั ตำมล ำดบั เป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำรพำณิชยใ์น
ประเทศ 5 แห่ง และ 4 แห่ง ตำมล ำดบั (ดูหมำยเหตุ 18) 

   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษทัมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำของรำยไดค้่ำเช่ำในอนำคตทั้งส้ิน
ภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีไม่อำจบอกเลิกได ้แสดงตำมจ ำนวนเงินในสัญญำดงัน้ี 

 บำท 
 2559  2558 

ไม่เกิน 1 ปี 971,334,652.70  919,062,847.96 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,569,418,792.57  1,218,809,906.63 
  รวม 2,540,753,445.27  2,137,872,754.59 

 
   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษทัมีรถยนตท่ี์มีไวเ้พื่อให้เช่ำท่ีคิดค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้ แต่

ยงัใชง้ำนอยู ่โดยมีมูลค่ำรำคำทุนเป็นจ ำนวนเงิน 201.03 ลำ้นบำท และจ ำนวนเงิน 245.86 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 

12. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 58      ณ 31 ธ.ค. 59 

รำคำทุน        
ท่ีดิน 143,650,000.00  -  -  143,650,000.00 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 7,816,867.91  176,035.00  -  7,992,902.91 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 28,956,549.24  937,964.63  (601,602.34)  29,292,911.53 
ยำนพำหนะ 260,003.74  -  -  260,003.74 
 รวม 180,683,420.89  1,113,999.63  (601,602.34)  181,195,818.18 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 6,949,702.20  347,221.97  -  7,296,924.17 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 25,346,176.22  1,661,904.43  (601,596.34)  26,406,484.31 
ยำนพำหนะ 249,845.27  7,186.56  -  257,031.83 
 รวม 32,545,723.69  2,016,312.96  (601,596.34)  33,960,440.31 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ 148,137,697.20      147,235,377.87 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 57      ณ 31 ธ.ค. 58 

รำคำทุน        
ท่ีดิน 143,650,000.00  -  -  143,650,000.00 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 7,326,278.49  490,589.42  -  7,816,867.91 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 28,142,231.06  814,318.18  -  28,956,549.24 
ยำนพำหนะ 260,003.74  -  -  260,003.74 
 รวม 179,378,513.29  1,304,907.60  -  180,683,420.89 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 6,208,900.62  740,801.58  -  6,949,702.20 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 23,263,234.96  2,082,941.26  -  25,346,176.22 
ยำนพำหนะ 242,678.36  7,166.91  -  249,845.27 
 รวม 29,714,813.94  2,830,909.75  -  32,545,723.69 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ 149,663,699.35      148,137,697.20 

 
 บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 58      ณ 31 ธ.ค. 59 

รำคำทุน        
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 6,691,714.97  146,590.00  -  6,838,304.97 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 21,350,625.72  767,785.55  (601,602.34)  21,516,808.93 
ยำนพำหนะ 260,003.74  -  -  260,003.74 
 รวม 28,302,344.43  914,375.55  (601,602.34)  28,615,117.64 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 6,001,526.34  244,561.25  -  6,246,087.59 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 19,455,248.50  873,576.85  (601,596.34)  19,727,229.01 
ยำนพำหนะ 249,845.27  7,186.56  -  257,031.83 
 รวม 25,706,620.11  1,125,324.66  (601,596.34)  26,230,348.43 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ 2,595,724.32      2,384,769.21 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

  บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 57      ณ 31 ธ.ค. 58 

รำคำทุน        
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 6,210,125.55  481,589.42  -  6,691,714.97 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 20,908,166.56  449,435.80  (6,976.64)  21,350,625.72 
ยำนพำหนะ 260,003.74  -  -  260,003.74 
 รวม 27,378,295.85  931,025.22  (6,976.64)  28,302,344.43 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 5,427,013.73  574,512.61  -  6,001,526.34 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 18,293,161.97  1,163,553.48  (1,466.95)  19,455,248.50 
ยำนพำหนะ 242,678.36  7,166.91  -  249,845.27 
 รวม 23,962,854.06  1,745,233.00  (1,466.95)  25,706,620.11 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ 3,415,441.79      2,595,724.32 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 อุปกรณ์ท่ีคิดค่ำเส่ือมหมดแล้วแต่ยงัใช้งำนอยู่มีรำคำทุนใน 

งบกำรเงินรวมจ ำนวนเงิน 27.69 ลำ้นบำท และ 25.20 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จ ำนวนเงิน 22.67 ลำ้นบำท และ 21.99 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 
13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
  บำท 

 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  จ ำนวนท่ี  จ ำนวนท่ี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 58  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  ณ 31 ธ.ค. 59 

รำคำทุน        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6,864,582.92  131,396.70  -  6,995,979.62 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่งพฒันำ 2,360,000.00  -  -  2,360,000.00 
 รวม 9,224,582.92  131,396.70  -  9,355,979.62 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม 5,740,619.46  330,119.27  -  6,070,738.73 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 3,483,963.46      3,285,240.89 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

  บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  จ ำนวนท่ี  จ ำนวนท่ี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 57  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  ณ 31 ธ.ค. 58 

รำคำทุน        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 7,239,582.92  200,000.00  (575,000.00)  6,864,582.92 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่งพฒันำ 1,475,000.00  885,000.00  -  2,360,000.00 
 รวม 8,714,582.92  1,085,000.00  (575,000.00)  9,224,582.92 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม 5,402,474.46  338,145.00  -  5,740,619.46 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 3,312,108.46      3,483,963.46 

 
  บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  จ ำนวนท่ี  จ ำนวนท่ี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 58  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  ณ 31 ธ.ค. 59 

รำคำทุน        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5,867,983.38  131,396.70  -  5,999,380.08 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่งพฒันำ 2,360,000.00  -  -  2,360,000.00 
 รวม 8,227,983.38  131,396.70  -  8,359,380.08 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม 5,009,974.42  293,451.92  -  5,303,426.34 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 3,218,008.96      3,055,953.74 

 
  บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  จ ำนวนท่ี  จ ำนวนท่ี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 57  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  ณ 31 ธ.ค. 58 

รำคำทุน        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6,442,983.38  -  (575,000.00)  5,867,983.38 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่งพฒันำ 1,475,000.00  885,000.00  -  2,360,000.00 
 รวม 7,917,983.38  885,000.00  (575,000.00)  8,227,983.38 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม 4,721,791.48  288,182.94  -  5,009,974.42 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 3,196,191.90      3,218,008.96 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีตดัจ ำหน่ำยหมดแลว้แต่ยงัใช้งำนอยู ่ 

มีรำคำทุนในงบกำรเงินรวมจ ำนวนเงิน 3.71 ลำ้นบำท และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวนเงิน 2.98 ลำ้นบำท  
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

14. สิทธิการเช่า 
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

  บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 58      ณ 31 ธ.ค. 59 

รำคำทุน        
สิทธิกำรเช่ำท่ีดิน 14,875,335.00  1,100,000.00  -  15,975,335.00 
สิทธิกำรใชอ้ำคำรบนสิทธิกำรเช่ำ 86,701,322.23  239,894.75  -  86,941,216.98 
สิทธิกำรใชส่้วนปรับปรุงบนท่ีดินเช่ำ 5,974,161.96  -  -  5,974,161.96 
 รวม 107,550,819.19  1,339,894.75  -  108,890,713.94 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม        
สิทธิกำรเช่ำท่ีดิน 10,231,447.34  1,385,517.69  -  11,616,965.03 
สิทธิกำรใชอ้ำคำรบนสิทธิกำรเช่ำ 60,411,349.23  7,969,992.28  -  68,381,341.51 
สิทธิกำรใชส่้วนปรับปรุงบนท่ีดินเช่ำ 2,301,550.50  1,143,902.81  -  3,445,453.31 
 รวม 72,944,347.07  10,499,412.78  -  83,443,759.85 
สิทธิกำรเช่ำ-สุทธิ 34,606,472.12      25,446,954.09 

 
    บำท 

 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 57      ณ 31 ธ.ค. 58 

รำคำทุน        
สิทธิกำรเช่ำท่ีดิน 14,875,335.00  -  -  14,875,335.00 
สิทธิกำรใชอ้ำคำรบนสิทธิกำรเช่ำ 86,701,322.23  -  -  86,701,322.23 
สิทธิกำรใชส่้วนปรับปรุงบนท่ีดินเช่ำ 5,967,669.62  6,492.34  -  5,974,161.96 
 รวม 107,544,326.85  6,492.34  -  107,550,819.19 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม        
สิทธิกำรเช่ำท่ีดิน 8,864,262.98  1,367,184.36  -  10,231,447.34 
สิทธิกำรใชอ้ำคำรบนสิทธิกำรเช่ำ 51,902,382.41  8,508,966.82  -  60,411,349.23 
สิทธิกำรใชส่้วนปรับปรุงบนท่ีดินเช่ำ 1,161,412.66  1,140,137.84  -  2,301,550.50 
 รวม 61,928,058.05  11,016,289.02  -  72,944,347.07 
สิทธิกำรเช่ำ-สุทธิ 45,616,268.80      34,606,472.12 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

  บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 58      ณ 31 ธ.ค. 59 

รำคำทุน        
สิทธิกำรเช่ำท่ีดิน 8,500,000.00  -  -  8,500,000.00 
สิทธิกำรใชอ้ำคำรบนสิทธิกำรเช่ำ 24,096,457.69  -  -  24,096,457.69 
สิทธิกำรใชส่้วนปรับปรุงบนท่ีดินเช่ำ 5,974,161.96  -  -  5,974,161.96 
 รวม 38,570,619.65  -  -  38,570,619.65 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม        
สิทธิกำรเช่ำท่ีดิน 5,409,078.80  386,363.64  -  5,795,442.44 
สิทธิกำรใชอ้ำคำรบนสิทธิกำรเช่ำ 15,238,886.26  1,208,117.63  -  16,447,003.89 
สิทธิกำรใชส่้วนปรับปรุงบนท่ีดินเช่ำ 2,301,550.50  1,143,902.81  -  3,445,453.31 
 รวม 22,949,515.56  2,738,384.08  -  25,687,899.64 
สิทธิกำรเช่ำ-สุทธิ 15,621,104.09      12,882,720.01 

 
  บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 57      ณ 31 ธ.ค. 58 

รำคำทุน        
สิทธิกำรเช่ำท่ีดิน 8,500,000.00  -  -  8,500,000.00 
สิทธิกำรใชอ้ำคำรบนสิทธิกำรเช่ำ 24,096,457.69  -  -  24,096,457.69 
สิทธิกำรใชส่้วนปรับปรุงบนท่ีดินเช่ำ 5,967,669.62  6,492.34  -  5,974,161.96 
 รวม 38,564,127.31  6,492.34  -  38,570,619.65 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม        
สิทธิกำรเช่ำท่ีดิน 5,022,715.16  386,363.64  -  5,409,078.80 
สิทธิกำรใชอ้ำคำรบนสิทธิกำรเช่ำ 14,034,069.53  1,204,816.73  -  15,238,886.26 
สิทธิกำรใชส่้วนปรับปรุงบนท่ีดินเช่ำ 1,161,412.66  1,140,137.84  -  2,301,550.50 
 รวม 20,218,197.35  2,731,318.21  -  22,949,515.56 
สิทธิกำรเช่ำ-สุทธิ 18,345,929.96      15,621,104.09 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

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 28.1 
ภำยใตส้ัญญำเช่ำท่ีดิน บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิในอำคำรบนท่ีดินเช่ำให้แก่เจำ้ของ

ท่ีดินเม่ือครบก ำหนดอำยขุองสัญญำเช่ำ 
 

15. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี มีดงัน้ี 

    บำท 
    งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
    2559   2558   2559   2558 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี   174,303.43  295,941.34  1,036,029.60  959,802.39 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  (11,922,501.86)  (18,926,865.17)  (12,958,531.46)  (19,886,667.56) 

  (11,748,198.43)  (18,630,923.83)  (11,922,501.86)  (18,926,865.17) 

 
กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 58 

 
 ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 59 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ค่ำเช่ำคำ้งจ่ำย 340,095.43  (123,310.76)  -  216,784.67 
 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 922,279.99  74,111.01  -  996,391.00 
  รวม 1,262,375.42           (49,199.75)  - - 1,213,175.67 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
  เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย 12,374.72  -  8,284.88  4,089.84 
 สินคำ้คงเหลือ 1,015,733.62  (7,293,868.82)  -  8,309,602.44 
 สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือใหเ้ช่ำ 18,772,713.13  14,195,038.74  -  4,577,674.39 
   อุปกรณ์ 92,477.78  22,470.35  -  70,007.43 
  รวม 19,893,299.25  6,923,640.27  8,284.88 - 12,961,374.10 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 57 

 
 ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 58 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ค่ำเช่ำคำ้งจ่ำย 431,406.19  (91,310.76)  -  340,095.43 
 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 849,647.20  72,632.79  -  922,279.99 
  รวม 1,281,053.39  (18,677.97)  -  1,262,375.42 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
  เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย 3,320.28  -  (9,054.44)  12,374.72 
 สินคำ้คงเหลือ 2,674,151.37  1,658,417.75  -  1,015,733.62 
 สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือใหเ้ช่ำ 27,491,963.82  8,719,250.69  -  18,772,713.13 
   อุปกรณ์ 115,596.47  23,118.69  -  92,477.78 
  รวม 30,285,031.94  10,400,787.13  (9,054.44)  19,893,299.25 

 
 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 58  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 59 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ค่ำเช่ำคำ้งจ่ำย 116,480.00  17,920.00  -  134,400.00 
 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 843,322.39  58,307.21  -  901,629.60 
  รวม 959,802.39  76,227.21  -  1,036,029.60 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
        เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย 5,743.03  -  4,495.83  1,247.20 
 สินคำ้คงเหลือ 1,015,733.62  (7,293,868.82)  -  8,309,602.44 
 สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือใหเ้ช่ำ 18,772,713.13  14,195,038.74  -  4,577,674.39 
 อุปกรณ์ 92,477.78  22,470.35  -  70,007.43 
  รวม 19,886,667.56  6,923,640.27  4,495.83  12,958,531.46 

 
 
 
 



- 44 - 

 

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 57  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 58 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย 142.93  -  (142.93)  - 
 ค่ำเช่ำคำ้งจ่ำย 66,560.00  49,920.00  -  116,480.00 
 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 789,192.60  54,129.79  -  843,322.39 
  รวม 855,895.53  104,049.79    (142.93)  959,802.39 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
        เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย -  -  (5,743.03)  5,743.03 
 สินคำ้คงเหลือ 2,674,151.37  1,658,417.75  -  1,015,733.62 
 สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือใหเ้ช่ำ 27,491,963.82  8,719,250.69  -  18,772,713.13 
 อุปกรณ์ 115,596.47  23,118.69  -  92,477.78 
  รวม 30,281,711.66  10,400,787.13  (5,743.03)  19,886,667.56 

 
16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 173,856,328.75  8,811,300.96  172,572,798.23  6,715,075.31 
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน  -  30,000,000.00   -  30,000,000.00 
 รวม 173,856,328.75  38,811,300.96  172,572,798.23  36,715,075.31 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัมีสัญญำเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนำคำร

พำณิชยใ์นประเทศสองแห่ง 2 วงเงินจ ำนวนเงินรวม 25 ลำ้นบำท แบ่งเป็นวงเงินแรก 20 ลำ้นบำท และวงเงิน
ท่ีสอง 5 ลำ้นบำท โดยคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ Fixed+1 และอตัรำร้อยละ MOR ต่อปี วงเงินเบิกเกินบญัชี
แรกค ้ำประกนัโดยเงินฝำกประจ ำของบริษทัจ ำนวน 10 ลำ้นบำท และวงเงินท่ีสองไม่มีหลกัประกนั 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นในรูปตัว๋สัญญำใช้เงิน กบัธนำคำร
พำณิชยใ์นประเทศหำ้แห่งรวม 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 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษทัย่อยมีสัญญำเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนำคำรพำณิชยใ์น

ประเทศแห่งหน่ึง 1 วงเงิน จ ำนวนเงิน 20 ลำ้นบำท โดยคิดดอกเบ้ียในอตัรำ MOR ต่อปี ค ้ำประกนัโดยเงิน
ฝำกธนำคำรประจ ำของกรรมกำร 

 
17. ตั๋วแลกเงิน 
   บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 บำท 
   งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
     2559  2558 
ตัว๋แลกเงิน-ตำมมูลค่ำตรำไว ้     500,000,000.00  240,000,000.00 
หกั ส่วนลดหนำ้ตัว๋     (1,904,991.57)  (655,229.53) 
ตัว๋แลกเงิน-ตำมมูลค่ำตดัจ่ำย     498,095,008.43  239,344,770.47 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บริษทัมีตัว๋แลกเงินคงเหลือ 5 ฉบบั จ ำนวนเงิน 500.00 ลำ้นบำท

(ในวงเงิน 800 ลำ้นบำท) และจ ำนวนเงิน 240.00 ลำ้นบำท(ในวงเงิน 300 ลำ้นบำท) ตำมล ำดบั โดยคิด
ดอกเบ้ียในอตัรำคงท่ี ครบก ำหนดคืนตำมท่ีระบุไวห้นำ้ตัว๋แลกเงินและมีกำรตดัจ่ำยส่วนลดจำกหนำ้ตัว๋ รับรู้
เป็นตน้ทุนทำงกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 เป็นจ ำนวนเงิน 5.20 ลำ้นบำท 
และ 6.63 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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18. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 บำท 
  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
    2559  2558 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน    1,172,673,222.24  501,791,936.95 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี    (276,975,058.56)  (124,783,876.30) 
 สุทธิ    895,698,163.68  377,008,060.65 

 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินในประเทศห้ำแห่งจ ำนวน 7

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-2.375%  1.94  มิ.ย. 57 - พ.ย. 60  119 
2  200  200  BIBOR(3M)+1.6%  4.00  มี.ค. 58 - มิ.ย. 61  267 
3  150  150  MLR-2.5%  2.92  ส.ค. 58 - ต.ค. 61  190 
4  150  150  MLR-2.5%  2.92  พ.ค. 59 - ส.ค. 62  203 
5  630  546.83  Fixed Rate  5.96  ส.ค. 59 - ก.ค. 64  1,192 
6  100  100  MLR-2.7625%  1.94  ส.ค. 59 - ก.ย. 62  129 
7  150  150  Fixed Rate  4.80    ก.ย. 59 - ธ.ค. 62  204 
  1,480  1,396.83    24.48    2,304 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 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 

  
   เง่ือนไขของสัญญำดงักล่ำวขำ้งตน้ บริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขหรือขอ้ก ำหนดในสัญญำและตอ้ง

ด ำรงอตัรำส่วนของหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในอตัรำท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำ (3.5 : 1 เท่ำ) 
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 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินมีกำร
เคล่ือนไหว ดงัน้ี 

 บำท  
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558 
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 501,791,936.95  305,284,863.66 
บวก กูย้มืเงินเพิ่มในระหวำ่งปี 946,834,000.00  350,000,000.00 
หกั จ่ำยช ำระคืนในระหวำ่งปี (275,952,714.71)  (153,492,926.71) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 1,172,673,222.24  501,791,936.95 

 
19. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าซ้ือ 

  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 บำท 
   งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
     2559  2558 
สัญญำเช่ำซ้ือรถยนต ์     713,379,618.12  1,054,394,279.85 
หกั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี     (35,071,621.78)  (57,832,667.82) 
     678,307,996.34  996,561,612.03 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี     (329,775,943.69)  (424,472,989.94) 

สุทธิ     348,532,052.65  572,088,622.09 
 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บริษทัมีหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ ซ่ึงเป็นสัญญำเช่ำซ้ือรถยนต์
กบับริษทัลิสซ่ิงในประเทศ 8 แห่ง จ ำนวน 2,207 สัญญำ และ 8 แห่ง จ  ำนวน 2,510 สัญญำ ตำมล ำดบั โดยมี
รำยละเอียดของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระดงัน้ี 

 บำท 

 2559  2558 

 เงินตน้  ดอกเบ้ียจ่ำย  ยอดท่ีตอ้งช ำระ   เงินตน้  ดอกเบ้ียรอจ่ำย  ยอดท่ีตอ้งช ำระ  

ถึงก ำหนดกำรจ่ำยช ำระภำยในหน่ึงปี 329,775,943.69  20,776,819.33  350,552,763.02  424,472,989.94  30,122,451.63  454,595,441.57 

ถึงก ำหนดกำรจ่ำยช ำระ            

   หลงัจำกหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้ำปี 348,532,052.65  14,294,802.45  362,826,855.10  572,088,622.09  27,710,216.19  599,798,838.28 

 รวม 678,307,996.34  35,071,621.78  713,379,618.12  996,561,612.03  57,832,667.82  1,054,394,279.85 
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  ภำยใตเ้ง่ือนไขของสัญญำดงักล่ำวขำ้งตน้ บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขและขอ้จ ำกดัต่ำง ๆ ท่ี

ก ำหนดไวใ้นสัญญำกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นท่ีซ้ือภำยใตส้ัญญำเช่ำซ้ือจะโอนกรรมสิทธ์ิเป็นของบริษทั เม่ือ
บริษทัไดช้ ำระเงินงวดสุดทำ้ยแลว้ 

 
20. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน มีรำยละเอียดดงัน้ี 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 
 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559  2558  2559  2558 

ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  4,611,399.96  4,248,236.00  4,216,611.96  3,945,963.00 
ตน้ทุนบริกำรและดอกเบ้ียงวดปัจจุบนั 370,555.04  363,163.96  291,536.04  270,648.96 

ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  4,981,955.00  4,611,399.96  4,508,148.00  4,216,611.96 

    
   ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
   ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559  2558  2559  2558 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 254,500.00  260,708.96  193,527.00  185,193.96 
ดอกเบ้ียจำกภำระผกูพนั 116,055.04  102,455.00  98,009.04  85,455.00 

     รวม 370,555.04  363,163.96  291,536.04  270,648.96 

 

    ขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกักำรคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 

   ร้อยละ 
   งบกำรเงินรวม/ 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
อตัรำคิดลด   4.50 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน   7.00 
อตัรำกำรหมุนเวยีนพนกังำน   0 - 44 
อตัรำทุพพลภำพ   10 ของอตัรำมรณะ 
อตัรำมรณะ   ตำมตำรำงมรณะไทยปี 2551 
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กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหว 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพัน
ผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 สรุปไดด้งัน้ี  

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.50  ลดลงร้อยละ 0.50  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.50  ลดลงร้อยละ 0.50 
อตัรำคิดลด (142,671.00)  152,161.00  (123,172.00)  131,510.00 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 190,574.00  (178,914.00)  164,895.00  (154,680.00) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน  (221,326.00)  239,928.00  (191,443.00)  207,793.00 

 
21. รายได้อ่ืน 

  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
ดอกเบ้ียรับ 779,603.70  1,335,607.59  518,512.45  1,144,955.79 
ค่ำปรับเลิกสัญญำ 8,977,933.33  5,191,282.83  8,977,933.33  5,191,282.83 
ค่ำบริกำรของศูนยบ์ริกำร 11,822,334.77  21,811,585.45  11,822,334.77  21,811,585.45 
ค่ำนำยหนำ้รับ 10,826,999.84  10,516,924.03  -  - 
รำยไดค่้ำส่งเสริมกำรขำย 4,081,443.06  1,501,561.99  3,740,700.00  1,501,561.99 
อ่ืนๆ 26,148,475.40  20,578,899.22  14,235,815.80  10,609,680.19 
 รวม 62,636,790.10  60,935,861.11  39,295,296.35  40,259,066.25 

 
22. ค่าใช้จ่ายแบ่งตามลกัษณะ 

  รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้คงเหลือ 85,193,572.49  16,697,603.76  90,936,648.00  12,633,219.40 
มูลค่ำคงเหลือตน้ทุนรถยนตท่ี์ขำย 383,595,326.33  341,349,289.61  383,595,326.33  341,349,289.61 
ค่ำซ้ือรถยนตมื์อสอง 147,409,545.76  194,181,904.97  -  - 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 87,307,312.89  90,230,966.31  60,447,130.07  61,986,746.18 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 664,854,655.45  659,611,531.06  656,165,971.10  651,170,275.21 
ค่ำเบ้ียประกนัยำนพำหนะ 94,923,176.24  103,879,821.19  94,923,176.24  103,879,821.19 
ค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ 102,125,465.04  111,149,517.84  102,125,465.04  111,149,517.84 
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23.  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

23.1 ส่วนประกอบหลกัของค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 
2558 ประกอบดว้ย 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559  2558  2559  2558 

  ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน :        
   ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        

   ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 8,910,356.20  59,176,035.79  6,478,828.19  54,942,332.10 
   ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        

  กำรเปล่ียนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำว        

  ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรำยกำร (6,874,440.52)  (10,382,109.16)  (6,999,867.48)  (10,504,836.92) 

   รวม 2,035,915.68   48,793,926.63  (521,039.29)  44,437,495.18 

 ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :      

   ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        
  กำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย (8,284.88)  9,054.44   (4,495.83)  5,885.96 

  รวม (8,284.88)  9,054.44  (4,495.83)  5,885.96 

 
23.2 กำรกระทบยอดระหว่ำงจ ำนวนค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ และผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ีใช้

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
ก ำไรทำงบญัชีส ำหรับปี 332,638,815.62  252,229,320.33  320,142,270.11  230,586,124.37 
อตัรำภำษีท่ีใช ้(ร้อยละ)    20     20     20     20 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดค้  ำนวณตำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 66,527,763.12  50,445,864.07  64,028,454.02  46,117,224.87 
รำยกำรกระทบยอด        
ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถ        
น ำมำหกัในกำรค ำนวณก ำไรทำงภำษี        
-  ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่อนุญำตใหถื้อเป็นรำยจ่ำยใน        
 กำรค ำนวณก ำไรทำงภำษี 988,960.49  96,325.72  923,329.65  65,374.58 

ผลกระทบทำงภำษีของรำยไดห้รือก ำไรท่ีตอ้ง        
น ำมำค ำนวณก ำไรทำงภำษี        
- ค่ำใชจ่้ำยท่ีหกัเป็นรำยจ่ำยไดเ้พิม่ในทำงภำษี (65,339,377.59)  (53,036.45)  (65,331,392.62)  (49,877.56) 

อ่ืนๆ (141,430.34)  (1,695,226.71)  (141,430.34)  (1,695,226.71) 
รวมรำยกำรกระทบยอด (64,491,847.44)  (1,651,937.44)  (64,549,493.31)  (1,679,729.69) 
รวมค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 2,035,915.68  48,793,926.63   (521,039.29)  44,437,495.18 
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23.3 กำรกระทบยอดระหว่ำงอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัรำภำษีท่ีใช้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
    งบกำรเงินรวม 
 2559  2558 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี 332,638,815.62    252,229,320.33   
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 66,527,763.12  20.00  50,445,864.07  20.00 
รำยกำรกระทบยอด (64,491,847.44)  (19.39)  (1,651,937.44)  (0.66) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 2,035,915.68  0.61  48,793,926.63  19.34 

 
    งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี 320,142,270.11    230,586,124.37   
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 64,028,454.02  20.00  46,117,224.87  20.00 
รำยกำรกระทบยอด (64,549,493.31)  (20.16)  (1,679,729.69)  (0.73) 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย (521,039.29)  (0.16)  44,437,495.18  19.27 

 
24. ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 

  ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทั (ไม่
รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในระหวำ่งปี 

 งบกำรเงินรวม 
 2559  2558 
ก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั  (บำท) 330,602,899.94  203,663,309.40 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียท่ีถ่วงน ้ำหนกัในระหวำ่งปี (หุน้) 250,000,000  250,000,000 
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน (บำทต่อหุ้น) 1.32  0.81 
    
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559  2558 
ก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั  (บำท) 320,663,309.40  186,148,629.19 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียท่ีถ่วงน ้ำหนกัในระหวำ่งปี (หุน้) 250,000,000  250,000,000 
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน (บำทต่อหุ้น) 1.28  0.74 
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25. ส ารองตามกฎหมาย 
 บริษทั 
   ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดัซ่ึงก ำหนดให้บริษทัจดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยดว้ยจ ำนวน

เงินไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีจนกว่ำส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนเท่ำกบัร้อยละ 10 ของทุน 
จดทะเบียน ส ำรองดงักล่ำวจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 บริษทัยอ่ย 
    ตำมบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ซ่ึงก ำหนดให้บริษัทจดัสรรส ำรองตำม

กฎหมำยดว้ยจ ำนวนเงินไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิทุกครำวท่ีมีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผลจนกวำ่
ส ำรองน้ีจะมียอดเท่ำกบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองดงักล่ำวจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
26. การจัดสรรก าไรสะสม 

 ส ำหรับปี 2559 
  ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2559 เม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2559 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติให้
จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2558 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.45 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 
112.50 ลำ้นบำท โดยเงินปันผลจ ำนวนเงิน 52.50 ลำ้นบำท (คิดเป็นอตัรำหุ้นละ 0.21 บำท จ ำนวน 250,000,000 
หุ้น) ไดจ่้ำยแลว้ในวนัท่ี 11 กนัยำยน 2558 และเงินปันผลท่ีเหลือจ ำนวนเงิน 60.00 ลำ้นบำท (คิดเป็นอตัรำหุ้น
ละ 0.24 บำท จ ำนวน 250,000,000 หุน้) ไดจ่้ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 19 พฤษภำคม 2559 

  และตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังที่ 3/2559 เมื่อวนัที่ 10 สิงหำคม 2559 
คณะกรรมกำรได้มีมติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2559 จ ำนวนเงิน 75.00 ลำ้นบำท ( คิดเป็นอตัรำหุน้ละ 0.30 บำท จ ำนวน 250,000,000 หุ้น) ไดจ่้ำย
ใหผู้ถื้อหุน้ในวนัท่ี 9 กนัยำยน 2559  

  รวมบริษทัจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2559 เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 135.00 ลำ้นบำท 
 ส ำหรับปี 2558 

  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 และเงินปันผลที่เหลือจ ำนวนเงิน 55.00 ลำ้นบำท 
(คิดเป็นอตัรำหุน้ละ 0.22 บำท จ ำนวน 250,000,000 หุน้) ไดจ่้ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 19 พฤษภำคม 2558 

  และตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษ ัท  ค ร้ัง ที ่ 3/2558 เ มื ่อวนัที ่ 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 
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27. เงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพพนักงาน 

  บริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพพนกังำนส ำหรับพนกังำนประจ ำทั้งหมดของ
บริษทัตำมควำมในพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยเขำ้ร่วมในกองทุนจดทะเบียน
ประเภทหลำยนำยจำ้ง ช่ือกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ทิสโก้ ร่วมทุน 2 ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว 

  พนกังำนและบริษทัจ่ำยเงินสะสมและเงินสมทบเขำ้เงินกองทุนตำมโครงกำรน้ีในอตัรำร้อยละของ
เงินเดือนของพนกังำนแต่ละคนโดยคิดตำมระยะเวลำกำรท ำงำน พนกังำนจะไดรั้บส่วนท่ีบริษทัสมทบตำม
ระเบียบและขอ้บงัคบัของกองทุนและตำมระยะเวลำกำรท ำงำนกบับริษทั  

  บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559
และ 2558 เป็นจ ำนวนเงิน 1.61 ลำ้นบำท และ 1.71 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะกิจกำรจ ำนวนเงิน 1.45
ลำ้นบำท และ 1.45 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั)  

 
28. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
  28.1 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 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 ก.ย. 2559 - 23 ก.ย. 2574  ปีท่ี 1 - 3  450,000 บำทต่อเดือน 
    ปีท่ี 4 - 6 483,750 บำทต่อเดือน 
    ปีท่ี 7 - 9 520,031 บำทต่อเดือน 
    ปีท่ี 10 - 12 559,033 บำทต่อเดือน 
    ปีท่ี 13 - 15 600,960 บำทต่อเดือน 
สัญญำเช่ำท่ีดิน - ส ำนกังำนขำย (สำขำรำมอินทรำ กม.9)  1 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2561  70,000 บำทต่อเดือน 
  เป็นตน้ไป (จนกวำ่จะบอกเลิกสัญญำ)   
     
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  150,000  บำทต่อเดือน 
  เป็นตน้ไป (จนกวำ่จะบอกเลิกสัญญำ)   
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 28.2 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญำบริกำร  
  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัมีสัญญำบริกำรจ ำนวน 7 สัญญำ ระยะเวลำ 1-2 ปี มีอตัรำ

ค่ำบริกำรจ ำนวนเงิน 1.60 ลำ้นบำทต่อปี 
 

 28.3 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัและบริษทัย่อยมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญำติดตั้งและพฒันำ

โปรแกรมระบบงำน โดยมีภำระผูกพนัคงเหลือท่ีจะตอ้งจ่ำยตำมสัญญำ จ ำนวนเงิน 4.00 ลำ้นบำท (รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม) และเฉพำะกิจกำร จ ำนวนเงิน 3.79 ลำ้นบำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 

 
 28.4 ภำระค ้ำประกนั 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัมีหนงัสือค ้ำประกนักำรท ำสัญญำเช่ำ และซองประกวดรำคำ
เป็นจ ำนวนเงิน 70.33 ลำ้นบำท และหนงัสือค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำของบริษทัเป็นจ ำนวนเงิน 0.19 
ลำ้นบำท ออกโดยธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศสองแห่ง (วงเงินค ้ำประกนัรวม 185 ลำ้นบำท)  

  และบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำของบริษทั 2 ฉบบัท่ีออกโดยธนำคำรพำณิชย์
ในประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงค ้ำประกนั โดยเงินฝำกประจ ำธนำคำรกรรมกำรจ ำนวนเงิน 0.14 ลำ้นบำท  

 
29. 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 ำแนกตำมส่วนงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559
และ 2558 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 
 ธุรกิจให้เช่ำรถยนต ์  ธุรกิจจ ำหน่ำยรถยนตมื์อสอง  รวม 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558 
รำยได ้            
 รำยไดจ้ำกค่ำเช่ำรถยนต ์ 1,132,801  1,138,014  -  -  1,132,801  1,138,014 
 รำยไดจ้ำกกำรขำยรถยนต ์ 628,660  517,589  178,854  229,249  807,514  746,838 
  รวม 1,761,461  1,655,603  178,854  229,249  1,940,315  1,884,852 
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 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 
 ธุรกิจให้เช่ำรถยนต ์  ธุรกิจจ ำหน่ำยรถยนตมื์อสอง  รวม 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558 
ตน้ทุน            
 ตน้ทุนกำรให้เช่ำรถยนต ์ 895,528  914,758  -  -  895,528  914,758 
 ตน้ทุนกำรขำยรถยนต ์ 383,595  341,349  150,973  199,091  534,568  540,440 
  รวม 1,279,123  1,256,107  150,973  199,091  1,430,096  1,455,198 
ก ำไรขั้นตน้ 482,338  399,496  27,881  30,158  510,219  429,654 

รวมสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม            
สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือให้เช่ำ  3,635,352  3,097,448  -  -  3,635,352  3,097,448 
สินทรัพยถ์ำวรอ่ืน  15,267  18,217  157,415  164,527  172,682  182,744 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  3,056  3,218  229  266  3,285  3,484 
สินทรัพยอ่ื์น 703,650  425,836  124,534  109,687  828,184  535,523 
รวม 4,357,325  3,544,719  282,178  274,480  4,639,503  3,819,199 

 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

  ในปี 2559 และ 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่มีลูกคำ้รำยใดท่ีเป็นลูกคำ้รำยใหญ่ (หมำยถึงมีรำยไดไ้ม่
เท่ำกบัหรือมำกกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกิจกำร) 

 
30. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 30.1 นโยบำยกำรบญัชี 
  รำยละเอียดของนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั วิธีกำรท่ีใช ้ซ่ึงรวมถึงเกณฑ์ในกำรรับรู้รำยไดแ้ละ

ค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินแต่ละประเภทได้เปิดเผยไวแ้ลว้ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 3 

 
 30.2  ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำร

ควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดใหมี้นโยบำยและวธีิกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้น 
บริษทัและบริษทัย่อยไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ี
ดงักล่ำว 
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 30.3  ควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ีย 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินสดและเงิน

ฝำกสถำบนักำรเงิน เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ ำประกัน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ระยะสั้ นจำก
สถำบนักำรเงินเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ และภำระผูกพนั
ผลประโยชน์พนักงำน อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำ
ดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของบริษทัจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถ จดัตำมประเภท
อตัรำดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 อตัรำดอกเบ้ีย  อตัรำดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 
 ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัรำดอกเบ้ีย   
 ตำมอตัรำตลำด       
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 153,536,850.07       -  8,642,133.17  162,178,983.24 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั -  57,879,158.81              -  57,879,158.81 
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 173,856,328.75             -             -  173,856,328.75 
ตัว๋แลกเงิน -  498,095,008.43             -  498,095,008.43 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 526,779,307.34  645,893,914.90              -  1,172,673,222.24 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 678,307,996.34             -              -  678,307,996.34 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 4,981,955.00             -              -  4,981,955.00 

 
 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อตัรำดอกเบ้ีย  อตัรำดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 
 ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัรำดอกเบ้ีย   
 ตำมอตัรำตลำด       
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 112,480,226.64       -  8,148,966.36  120,629,193.00 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั -  57,879,158.81              -  57,879,158.81 
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 172,572,798.23             -             -  172,572,798.23 
ตัว๋แลกเงิน -  498,095,008.43              -  498,095,008.43 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 526,779,307.34  645,893,914.90              -  1,172,673,222.24 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 678,307,996.34              -              -  678,307,996.34 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 4,508,148.00              -              -  4,508,148.00 
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 30.4 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีรำคำตลำดในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึง

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ใน
กรณีที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได ้
บริษทัและบริษทัยอ่ยจะใชว้ิธีรำคำทุนหรือวิธีรำยไดใ้นกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินดงักล่ำวแทน 

   ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 
ระดบัท่ี 1 ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับ

สินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนั 
ระดบัท่ี 2 ใชข้อ้มูลอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ที่สำมำรถ

สังเกตได ้ โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลรำคำตลำด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ี
ค ำนวณมำจำกรำคำ ตลำด) ส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น  

ระดบัท่ี 3 ใชข้อ้มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได  ้ เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกบักระแสเงินในอนำคตท่ี
กิจกำรประมำณข้ึน  

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ

ยุติธรรม แยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดงัน้ี  
      บำท  
  งบกำรเงินรวม 

  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
 สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         
          เงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทเผื่อขำย 
                   - หน่วยลงทุน 

  
- 

  
55,550,210.01 

  
- 

  
55,550,210.01 

 

  บำท 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
 สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมู 
ลค่ายุติธรรม 

        

          เงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทเผื่อขำย 
                   - หน่วยลงทุน 

  
- 

  
29,111,270.72 

  
- 

  
29,111,270.72 

  
 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ ำหรับกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบั 2 
  มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมิได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ค ำนวณโดยใชมู้ลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยท่ีประกำศโดยผูจ้ดักำรกองทุน  
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31. การบริหารจัดการทุน 
  วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดัทุนท่ีส ำคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ยคือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทำง

กำรเงินท่ีเหมำะสมและกำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง 
 ตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 

1.34 : 1 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 : 1.14 : 1) และบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.50 : 1 (ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2558 : 1.28 : 1) 

 
32.  มาตรฐานการบัญชีปรับปรุงใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
  สภำวิชำชีพบญัชีได้ออกประกำศสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ ให้ใช ้ 

มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีปรับปรุงใหม่  

 โดยมีผลบงัคบัใช้ถือปฏิบติักบังบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกรำคม 2560 เป็นตน้ไป มีดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินคำ้คงเหลือ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เ ร่ือง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปล่ียนแปลง

ประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผดิพลำด 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รำยได ้
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล

และเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัควำมช่วยเหลือจำก
รัฐบำล 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำ
แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง ตน้ทุนกำรกูย้มื 
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มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจกำร
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) เ ร่ื อ ง  ก ำ รบัญ ชีและกำรรำยง ำนโครงกำร
ผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ี

เงินเฟ้อรุนแรง 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ก ำไรต่อหุน้ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน

และสินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เกษตรกรรม 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีท่ีมี

ปัญหำ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ี

และตรำสำรทุน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูล

ส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สัญญำประกนัภยั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขำยและ
กำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 6 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่ 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ส่วนงำนด ำเนินงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง งบกำรเงินรวม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง กำรร่วมกำรงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27       
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท ำข้ึน
ตำมรูปแบบกฎหมำย 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29      
(ปรับปรุง 2559) 

เ ร่ื อ ง  ก ำร เ ปิ ด เผยข้อ มู ลของข้อตกลง
สัมปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 31       
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง รำยได้-รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกับ
บริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32       
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 1 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำก
กำร ร้ือถอน  กำรบูรณะและหน้ี สิน ท่ี มี
ลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง กำรประเมินว่ำขอ้ตกลงประกอบด้วย
สัญญำเช่ำหรือไม่ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรร้ือ
ถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุงสภำพ 
แวดลอ้ม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำน
กำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง
กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ี
เงินเฟ้อรุนแรง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
และกำรดอ้ยค่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2559)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 
14 (ปรับปรุง 2559) 

เ ร่ื อง  ข้อจ ำกัดสินทรัพย์ตำมโครงกำร
ผลประโยชน์ ข้อก ำหนดเงินทุนขั้นต ่ ำและ
ปฏิสัมพันธ์ของรำยกำรเหล่ ำน้ี  ส ำหรับ
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) 
เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 
15 (ปรับปรุง 2559) 

เ ร่ื อ ง  สั ญ ญ ำ ส ำ ห รั บ ก ำ ร ก่ อ ส ร้ ำ ง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 
17 (ปรับปรุง 2559) 

เ ร่ือง กำรจ่ำยสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินสดให้
เจำ้ของ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 
18 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 
20 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ตน้ทุนกำรเปิดหน้ำดินในช่วงกำรผลิต
ส ำหรับเหมืองผวิดิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 
21 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง เงินท่ีน ำส่งรัฐ 

 
ฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัย่อยเชื่อว่ำมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีปรับปรุงใหม่ขำ้งตน้จะไม่มี
ผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั 

 
33. การอนุมัติงบการเงิน 

  งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2560 


