- 15 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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 รกิจให้เช่ำรถยนต์ และจำหน่ำยรถยนต์ที่ใช้งำนแล้วรวมถึงกำรให้บริ กำรที่
เกี่ยวข้องกับรถยนต์ดงั กล่ำวทั้งสองประเภท

2. เกณฑ์ ในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน
2.1 หลักเกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงิ นนี้ จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ที่กฎหมำยกำหนดตำมพระรำชบัญญัติวิชำชี พ
บัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น และกำรแสดงรำยกำรได้ทำ
ขึ้ นตำมแบบก ำหนดรำยกำรย่อที่ ต้องมี ใ นงบกำรเงิ นส ำหรั บ บริ ษ ทั มหำชนจำกัด ที่ ก ำหนดโดย
ประกำศกรมพัฒนำธุ รกิ จกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ.
2543
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำย
กำรบัญชี
งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็ นงบกำรเงินฉบับที่บริ ษทั ใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิน
ฉบับภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยดังกล่ำว
2.2 หลักเกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
2.2.1 งบกำรเงินรวมนี้ ได้รวมบัญชี ต่ำงๆ ของบริ ษทั กรุ งไทยคำร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหำชน) และ
บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั กรุ งไทยคำร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหำชน) ถือหุ ้นตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกำยน
2548 ดังต่อไปนี้
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทย ออโตโมบิล จำกัด

ประเภทธุรกิจ
ซื้อ ขำย แลกเปลี่ยนรถยนต์และอุปกรณ์
รถยนต์ท้ งั เก่ำ-ใหม่, รับซ่อมรถยนต์

อัตรำร้อยละของ
กำรถือหุน้
100
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2.2.2 บริ ษทั บันทึกบัญชีโดยวิธีซ้ื อ สำหรับกำรซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
2.2.3 รำยกำรบัญชี ระหว่ำงกันของบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยที่มีสำระสำคัญได้ถูกหักออกจำกงบกำรเงิน
รวมแล้ว
2.3 มำตรฐำนกำรบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
สภำวิช ำชี พ บัญชี ไ ด้ออกและปรับ ปรุ ง ใหม่ม ำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิ น กำรตีค วำมมำตรฐำนกำรบัญชี และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่รอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2559 ดังต่อไปนี้
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 อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ ยนแปลง
ประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อ ง เหตุ ก ำรณ์ ภ ำยหลัง รอบระยะเวลำ
รำยงำน
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 กำรบัญ ชี ส ำหรั บ เงิ น อุ ด หนุ น จำก
รั ฐ บำลและเปิ ดเผยข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ควำม
ช่วยเหลือจำกรัฐบำล
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ ยนแปลงของ
อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ต้นทุนกำรกูย้ มื
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ ยวกับบุ คคลหรื อ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
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มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 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)

เรื่ อง กำรบัญชี แ ละกำรรำยงำนโครงกำร
ผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน
เรื่ อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ
เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ในสภำพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื่ อง กำไรต่อหุ น้
เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล
เรื่ อง กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
เรื่ อง กำรประมำณกำรหนี้ สิน หนี้ สินที่อำจ
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 อ ง สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ ห มุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว้เ พื่ อ
ขำยและกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
เรื่ อง กำรส ำรวจและประเมิ น ค่ ำ แหล่ ง
ทรัพยำกรแร่
เรื่ อง ส่ วนงำนดำเนินงำน
เรื่ อง งบกำรเงินรวม
เรื่ อง กำรร่ วมกำรงำน
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ ยวกับส่ วนได้เสี ย
ในกิจกำรอื่น
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
เรื่ อง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล-กรณี ที่
ไม่มีควำมเกี่ ยวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจง
กับกิจกรรมดำเนินงำน
เรื่ อง สัญญำเช่ำดำเนินงำน-สิ่ งจูงใจ
ให้แก่ผเู ้ ช่ำ
เรื่ อง ภำษี เ งิ น ได้ -กำรเปลี่ ย นแปลง
สถำนภำพทำงภำษีของกิ จกำรหรื อของ
ผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง กำรประเมินเนื้ อหำสัญญำเช่ำที่ทำ
ขึ้นตำมรู ปแบบกฎหมำย
เรื่ อ ง กำรเปิ ดเผยข้อ มู ล ของข้อ ตกลง
เรื่ องสัมปทำนบริ กำร
เรื่ อง รำยได้ -รำยกำรแล กเปลี่ ย น
เกี่ยวกับบริ กำรโฆษณำ
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 1 เรื่ อง กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดขึ้น
(ปรับปรุ ง 2558)
จำกกำรรื้ อถอน กำรบูรณะและหนี้ สินที่
มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกัน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4 เรื่ อง กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วย
(ปรับปรุ ง 2558)
สัญญำเช่ำหรื อไม่
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5 เรื่ อ ง สิ ท ธิ ใ นส่ ว นได้เ สี ย จำกกองทุ น
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรรื้ อถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุ ง
สภำพ แวดล้อม
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 7 เรื่ อง กำรปรั บ ปรุ งย้ อ นหลั ง ภำยใต้
(ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง
2558) เรื่ องกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นใน
สภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 14
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อ ง งบกำรเงิ น ระหว่ำ งกำลและกำร
ด้อยค่ำ
เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้ำ

เรื่ อง ข้อจ ำกัดสิ นทรั พย์ตำมโครงกำร
ผลประโยชน์ ข้อก ำหนดเงิ นทุ นขั้นต่ ำ
และปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องรำยกำรเหล่ ำ นี้
ส ำหรั บมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19
(ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ของ
พนักงำน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 เรื่ อง สั ญ ญำส ำหรั บกำรก่ อส ร้ ำง
(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 ดหน้ำดินในช่วงกำร
(ปรับปรุ ง 2558)
ผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 21 เรื่ อง เงินที่นำส่ งรัฐ
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ประเมินแล้วเห็นว่ำมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่
ออกและปรับปรุ งใหม่ขำ้ งต้นไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินสำหรับปี ปั จจุบนั
3. นโยบายการบัญชี ทสี่ าคัญ
3.1 กำรรับรู ้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย
รำยได้จำกค่ำเช่ ำรถยนต์รับรู ้รำยได้ตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ ำ ซึ่ งจะหยุดรับรู ้
รำยได้เมื่อลูกค้ำไม่ชำระค่ำเช่ำเป็ นเวลำเกินกว่ำ 3 เดือน
รำยได้จำกกำรขำยรถยนต์รับรู ้เป็ นรำยได้เมื่อได้ส่งมอบสิ นค้ำให้ลูกค้ำแล้ว

- 20 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ดอกเบี้ยรับรับรู ้เป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์สัดส่ วนของเวลำโดยคำนึ งถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง
ของสิ นทรัพย์
เงินปันผลรับถือเป็ นรำยได้เมื่อมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล
รำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำยอื่นรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
3.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ และเงินฝำกสถำบันกำรเงินซึ่ ง
มีอำยุครบกำหนดไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่รวมรำยกำรเงินฝำกธนำคำรที่มีกำรค้ ำประกัน
3.3 เงินลงทุนชัว่ ครำว
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขำย แสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำ
ยุติธรรมของหลักทรัพย์บนั ทึกเป็ นรำยกำรต่ำงหำกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และจะบันทึกเป็ นกำไรหรื อ
ขำดทุนในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อได้จำหน่ำยหลักทรัพย์น้ นั ออกไป
มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจำกมูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุน
3.4 ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตั้งค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญไว้เป็ นจำนวนเงินเท่ำกับผลขำดทุนโดยประมำณ
ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ ท้ งั สิ้ นไม่ได้ ผลขำดทุนนี้ ประมำณขึ้นจำกประสบกำรณ์ในกำร
เก็บหนี้และกำรพิจำรณำฐำนะของลูกหนี้ในปั จจุบนั
3.5 สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือแสดงในรำคำทุนหรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่คำดว่ำจะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ
บริ ษทั แสดงในรำคำทุนโดยวิธีดงั นี้
อะไหล่รถยนต์
โดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
บริ ษทั ย่อยแสดงในรำคำทุนโดยวิธีดงั นี้
รถยนต์
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
มูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ ประมำณจำกรำคำที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติของธุ รกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรขำยสิ นค้ำนั้น
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3.6 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย หมำยถึง กิจกำรที่บริ ษทั มีอำนำจในกำรควบคุมนโยบำยกำรเงินและกำรดำเนิ นงำน
ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วบริ ษทั จะถื อหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงมำกกว่ำกึ่ งหนึ่ ง บริ ษทั ได้รวมงบกำรเงิ นของ
บริ ษทั ย่อยไว้ในงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ควบคุมบริ ษทั ย่อยจนกระทัง่ อำนำจควบคุมหมดไป
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย ในงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร แสดงตำมวิธีรำคำทุนหลังหักค่ำเผื่อกำร
ด้อยค่ำของเงินลงทุน (ถ้ำมี)
3.7 สิ นทรัพย์รอกำรขำย
สิ นทรัพย์รอกำรขำยแสดงในรำคำทุนหลังหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
3.8 สิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ
สิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ (รถยนต์) แสดงในรำคำทุนหลังหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อ
กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ค่ำเสื่ อมรำคำคำนวณจำกรำคำทุนหักมูลค่ำคงเหลือของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำม
อำยุกำรให้ประโยชน์เป็ นเวลำ 5 ปี
บริ ษทั มีกำรทบทวนมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ทุกปี
3.9 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงในรำคำทุนหลังหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
รำคำทุ นรั บรู ้ เมื่ อเริ่ มแรกที่ ไ ด้สินทรั พ ย์มำรวมถึ งต้นทุ นทำงตรงอื่ นๆ ที่ เกี่ ย วกับ กำรจัดหำ
สิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์อยูใ่ นสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมวัตถุประสงค์รวมทั้งต้นทุนในกำรรื้ อถอน
ขนย้ำย และกำรบูรณะสถำนที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นภำระผูกพันของกิจกำร (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำของอุปกรณ์ คำนวณจำกรำคำทุนหักมูลค่ำคงเหลื อของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรง
ตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี้
เครื่ องมือเครื่ องใช้
5 ปี
เครื่ องตกแต่งติดตั้งและเครื่ องใช้สำนักงำน 5 ปี
ยำนพำหนะ
5 ปี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกำรทบทวนมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ทุกปี
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดิน สิ นทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและอุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง
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บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนประกอบของรำยกำรสิ นทรัพย์แต่ละส่ วน
แยกต่ำงหำกจำกกันเมื่อส่ วนประกอบแต่ละส่ วนนั้นมีตน้ ทุนที่มีนยั สำคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมด
ของสิ นทรัพย์น้ นั
ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
รำยกำร ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ตัดออกจำกบัญชีเมื่อจำหน่ำยสิ นทรัพย์ รำยกำรผลกำไรหรื อ
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยหรื อตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ จะรับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดแสร็ จ
3.10 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรใช้งำนจำกัด ซึ่ งได้แก่ โปรแกรมสำเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์ แสดง
ในรำคำทุนหลังหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
ค่ำตัดจำหน่ ำยบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุ
กำรให้ป ระโยชน์โดยประมำณของโปรแกรมส ำเร็ จรู ปคอมพิ วเตอร์ เป็ นเวลำ 10 ปี (นับ แต่ วนั ที่
สำมำรถใช้งำนได้)
3.11 สิ ทธิ กำรเช่ำ
สิ ทธิ กำรเช่ำ สิ ทธิ กำรใช้อำคำรและส่ วนปรับปรุ งบนที่ดินเช่ำแสดงในรำคำทุนหลังหักค่ำตัด
จำหน่ำยสะสม ค่ำตัดจำหน่ำยคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุของสัญญำเช่ำ ดังนี้
สิ ทธิ กำรเช่ำที่ดิน ตัดจ่ำยตำมอำยุสัญญำเช่ำเป็ นเวลำ 22 ปี
สิ ทธิกำรใช้อำคำรบนสิ ทธิ กำรเช่ำ ตัดจ่ำยตำมอำยุสัญญำเช่ำที่เหลืออยูเ่ ป็ นเวลำ 20 ปี
สิ ทธิกำรใช้อำคำรบนที่ดินเช่ำ ตัดจ่ำยโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำ
สิ ทธิกำรใช้ส่วนปรับปรุ งบนที่ดินเช่ำ ตัดจ่ำยตำมอำยุกำรใช้งำนเป็ นเวลำ 10 ปี
3.12 ต้นทุนกำรกูย้ มื
ต้นทุนกำรกูย้ มื ของเงินกูท้ ี่ใช้ในกำรจัดหำหรื อก่อสร้ำงสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลำนำนในกำร
ทำให้อยูใ่ นสภำพพร้อมใช้หรื อขำย ได้ถูกนำไปรวมเป็ นรำคำทุนของสิ นทรัพย์จนกว่ำสิ นทรัพย์น้ นั จะ
อยูใ่ นสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมประสงค์ ส่ วนต้นทุนกำรกูย้ มื อื่นถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เกิดรำยกำร
ต้นทุนกำรกูย้ มื ประกอบด้วย ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกูย้ มื นั้น
3.13 สัญญำเช่ำซื้ อ
บริ ษทั บันทึกยำนพำหนะตำมสัญญำเช่ำซื้ อด้วยรำคำยุติธรรมของยำนพำหนะที่เช่ำซื้ อ ณ วันที่
เริ่ มต้นของสัญญำพร้อมกับภำระหนี้ สินที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำซื้ อในอนำคต (หักส่ วนที่เป็ นดอกเบี้ย) เป็ น
หนี้สิน บริ ษทั ตัดจ่ำยดอกเบี้ยเช่ำซื้ อ โดยวิธีอตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
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3.14 สัญญำเช่ำกำรเงิน
สัญญำเช่ ำทรั พย์สิ นที่ ได้โอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนในควำมเป็ นเจ้ำของในทรั พย์สิ น
ให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั มี ควำมตั้งใจที่ จะใช้สิทธิ ในกำรซื้ อทรั พย์สินเมื่ อถึ งวันที่ ครบกำหนดของ
สัญญำเช่ำ ถูกบันทึกเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน
ณ วันเริ่ มต้นสัญญำเช่ ำทำงกำรเงิ น ต้นทุ นของทรั พย์สินถู กบันทึ กไว้พร้ อมกับภำระผูกพัน
สำหรับกำรจ่ำยค่ำเช่ำในอนำคตโดยไม่รวมจำนวนดอกเบี้ย ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำย
ในงวดปี ปั จจุบนั ตำมสัดส่ วนของยอดคงเหลือ
3.15 กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะประเมินว่ำมีขอ้ บ่งชี้ ของสิ นทรัพย์วำ่
มีกำรด้อยค่ำหรื อไม่ หำกสิ นทรัพย์น้ นั มีขอ้ บ่งชี้ ของกำรด้อยค่ำ บริ ษทั จะประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะ
ได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หำกมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยจะรับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ ผลขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์จะถู กกลับรำยกำรเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภำยหลังและจะ
กลับรำยกำรได้ไม่เกิ นกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ภำยหลังหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมหรื อค่ำตัดจำหน่ำย มูลค่ำที่
จะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมำยถึ ง มูลค่ำจำกกำรใช้ของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์
หักต้นทุนในกำรขำย
เมื่อมีกำรลดลงในมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินเผือ่ ขำย ซึ่ งได้บนั ทึกในส่ วนของผูถ้ ือ
หุ น้ และมีควำมชัดเจนว่ำสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีกำรด้อยค่ำ ยอดขำดทุนซึ่ งเคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
จะถู กรั บรู ้ ในงบกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จ ยอดขำดทุ นที่ รับรู ้ ในงบกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จเป็ นผลต่ ำง
ระหว่ำงรำคำทุนที่ซ้ื อกับมูลค่ำยุติธรรมในปั จจุบนั ของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหักขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินนั้นๆ ซึ่ งเคยรับรู ้แล้วในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
3.16 ผลประโยชน์พนักงำน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่ อ ยรั บ รู ้ เงิ น เดื อ น ค่ ำ ล่ ว งเวลำ โบนัส เงิ นกองทุ น ประกัน สั ง คม และ
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรผลประโยชน์)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภำระสำหรับเงิ นชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำม
กฎหมำยแรงงำน และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนอื่นๆ ซึ่ งบริ ษทั ถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ น
โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
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บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคำนวณหนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน
โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชำญอิสระ
ได้ทำกำรประเมิ นภำระผูกพันดังกล่ ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ซึ่ งหลักกำรประมำณกำร
ดังกล่ำวต้องใช้ขอ้ สมมติที่หลำกหลำย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนใน
อนำคต อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน อัตรำกำรมรณะและอัตรำเงินเฟ้อ
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and
losses) สำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรั บรู ้ ในงบก ำไรขำดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่น
3.17 บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันหมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ถูกควบคุม
โดยบริ ษทั ไม่ว่ำจะเป็ นทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยู่ภำยใต้กำรควบคุ มเดี ยวกันกับบริ ษทั รวมถึ ง
บริ ษทั ที่ทำหน้ำที่ถือหุน้ บริ ษทั ย่อย และกิจกำรที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจำกนี้ บุคคลหรื อ
กิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกันยังหมำยรวมถึ งบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถื อหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่ำทำงตรง
หรื อทำงอ้อมและมีอิทธิ พลอย่ำงมีนยั สำคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำนของ
บริ ษทั ตลอดทั้งสมำชิ กในครอบครั วที่ ใกล้ชิดกับบุ คคลดังกล่ ำว และกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกับบุ คคล
เหล่ำนั้น
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรำยกำร
บริ ษทั คำนึงถึงเนื้ อหำของควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรู ปแบบทำงกฎหมำย
3.18 กำรใช้ประมำณกำรทำงบัญชี
ในกำรจัดทำงบกำรเงินเพื่อให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยจัดกำรของ
บริ ษ ทั ต้องใช้ก ำรประมำณและตั้ง ข้อสมมติ ฐ ำนหลำยประกำร ซึ่ งมี ผ ลกระทบต่ อจำนวนเงิ น ที่
เกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้ สิน รำยได้ค่ำใช้จ่ำย และกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่
อำจเกิดขึ้น ซึ่ งผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ได้ประมำณไว้
3.19 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
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ภำษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกภำษีเงินได้ตำมจำนวนที่จะต้องจ่ำย คำนวณตำมหลักเกณฑ์แห่ ง
ประมวลรัษฎำกรในอัตรำภำษีเงินได้ร้อยละ 20 ของกำไรก่อนภำษีเงินได้ หลังจำกปรับปรุ งบวกกลับ
ด้วยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ซึ่ งไม่สำมำรถถือเป็ นรำยจ่ำยในกำรคำนวณภำษีและหักออกด้วยรำยกำรที่ได้รับ
ยกเว้นหรื อไม่ถือเป็ นรำยได้ในกำรคำนวณภำษี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จะคำนวณขึ้นจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำง
มูลค่ำตำมบัญชี กบั ฐำนภำษีของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน รำยกำร
เปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้ สินภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี จะถูกรับรู ้เป็ นรำยได้ภำษีเงิ นได้รอ
กำรตัดบัญชี หรื อค่ำใช้จ่ำยภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี โดยจะรั บรู ้ ในกำไรขำดทุ น เว้นแต่ในส่ วนที่
เกี่ยวกับรำยกำรที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ หรื อกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีจะถูกรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เมื่อมีควำม
เป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ วำ่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะมีกำไรทำงภำษีจำกกำรดำเนิ นงำนในอนำคตเพียง
พอที่จะนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี มำใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ตอ้ งเสี ย
ภำษีทุกรำยกำรจะถูกรับรู ้เป็ นหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีถูกวัดมูลค่ำโดยใช้อตั รำภำษีเงินได้สำหรับงวด
ที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี หรื อจะจ่ำย
ชำระหนี้ สินภำษี เงิ นได้ โดยใช้อตั รำภำษี และกฎหมำยภำษี อำกรที่ มีผลบังคับใช้อยู่หรื อที่ คำดได้
ค่อนข้ำงแน่วำ่ จะมีผลบังคับใช้ภำยในสิ้ นรอบระยะเวลำที่รำยงำน
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่ำ เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกำไรทำง
ภำษี ในอนำคตเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรั พย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้
ประโยชน์ได้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จะหักกลบกันได้ก็
ต่อเมื่ อกิ จกำรมี สิ ทธิ ตำมกฎหมำยและภำษี เงิ นได้น้ ี ป ระเมิ นโดยหน่ วยงำนจัดเก็บภำษี หน่ วยงำน
เดียวกัน
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3.20 กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลย
พินิจและกำรประมำณกำรในเรื่ องที่มีควำมไม่แน่ นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำร
ดัง กล่ ำ วนี้ ส่ ง ผลกระทบต่ อจ ำนวนเงิ นที่ แสดงในงบกำรเงิ นและต่ อข้อมู ล ที่ แ สดงในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ น ผลที่เกิ ดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจ
และกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้
สัญญำเช่ำ
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนหรื อสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริ ษทั
ได้โอนหรื อรับโอนควำมเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรื อไม่
ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลู กหนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำร
ประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยคำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน
ในอดีต อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่ำเผือ่ กำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ
ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมู ลค่ำสิ นค้ำคงเหลื อ ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำร
ประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกสิ นค้ำคงเหลือนั้น โดยค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสุ ทธิ
ที่จะได้รับพิจำรณำจำกรำคำที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติของธุ รกิ จหักด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยสิ นค้ำ
นั้น จำนวนค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือที่ประมำณได้ เมื่อนำมำเปรี ยบเทียบกับจำนวน
เดิมที่มีในบัญชี ค่ำเผือ่ กำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือทั้งที่ลดลงและเพิ่มขึ้นจะแสดงเป็ นค่ำใช้จ่ำย
ภำยใต้หวั ข้อต้นทุนขำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
สิ นทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่ำและค่ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่ำ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณ
อำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลื อเมื่อเลิ กใช้งำนของสิ นทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่ ำ และต้องทบทวน
อำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
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ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุ
กำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำร
ให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ในแต่ละ
ช่ วงเวลำและบันทึกขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมู ลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคืนต่ ำกว่ำมู ลค่ำตำม
บัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในกำรนี้ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้
และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ น ทรั พ ย์ภำษี เ งิ น ได้รอกำรตัดบัญชี จะรั บ รู ้ ส ำหรั บ ผลแตกต่ ำ งชั่ว ครำวที่ ใ ช้หัก ภำษี และ
ขำดทุ นทำงภำษี ที่ไม่ได้ใ ช้เมื่ อมี ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำจะมี กำไรทำงภำษี ในอนำคตเพีย ง
พอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณ
กำรว่ำควรรับรู ้จำนวนสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวน
กำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตำมโครงกำรผลประโยชน์ หลัง ออกจำกงำนของพนัก งำนประมำณขึ้ น ตำมหลัก
คณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่ น อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น
4. รายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั มีรำยกำรธุ รกิจกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งสรุ ปรำยกำรที่สำคัญมีดงั ต่อไปนี้
ลักษณะธุรกิจ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทย ออโตโมบิล จำกัด

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ซื้อ ขำยแลกเปลี่ยนรถยนต์และอุปกรณ์
รถยนต์ท้ งั เก่ำ-ใหม่ และรับซ่อมรถยนต์

บริ ษทั ถือหุ้นเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั แกรนด์คำร์เร้นท์ จำกัด

ให้เช่ำรถยนต์

บริ ษทั ธนภัทร พรอพเพอร์ต้ ี จำกัด
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั โตโยต้ำกรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั คำร์ ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด

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
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ในระหว่ำงปี บริ ษทั มีรำยกำรธุ รกิจที่สำคัญกับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยสำมำรถสรุ ป
ได้ดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม
นโยบำยรำคำ
รายการในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริ ษทั ย่อย
รำยได้ :
ดอกเบี้ยรับ
ค่ำใช้จ่ำย :
ค่ำนำยหน้ำ
ดอกเบี้ยจ่ำย
ซื้ อสิ นทรัพย์ :
รถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้ :
รำยได้ค่ำเช่ำโชว์รูม
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด

ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั โตโยต้ำกรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ ต จำกัด
รำยได้ค่ำเช่ำพื้นที่
บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด
ค่ำใช้จ่ำย :
ซื้ อสิ นค้ำ
บริ ษทั โตโยต้ำกรุ งไทย จำกัด
ค่ำเช่ำพื้นที่
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558

2559

2558

อัตรำร้อยละ 3.30 ต่อปี

-

-

อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกัน
อัตรำร้อยละ 2.30 -2.45 ต่อปี

-

-

22,037,383.19
80,000.00

31,803,738.30
-

รำคำทุนและรำคำตลำด ณ วันที่ขำย

-

-

602,859.81

2,685,537.38

996,000.00

996,000.00

996,000.00

996,000.00

อัตรำร้อยละ 3.50 ต่อปี
อัตรำร้อยละ 2.95 - 3.50 ต่อปี

208,172.00
208,172.00

212,876.71
216,328.77
429,205.48

-

188,904.11
84,931.51
273,835.62

คิดค่ำเช่ำ 86,290 บำทต่อเดือน

1,035,480.00

1,035,480.00

1,035,480.00

1,035,480.00

396,261.68

4,779,439.25

-

-

1,200,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00

อัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกันโดย
พื้นที่ประมำณ 350 ตรม.
คิดค่ำเช่ำ 83,000 บำทต่อเดือน

รำคำทุนหลังหักส่ วนลดพิเศษจำกกำรซื้ อ

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

-

22,783.56

ค่ำเช่ำที่ดิน
บริ ษทั โตโยต้ำกรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั ธนภัทร พรอพเพอร์ต้ ี จำกัด

คิดค่ำเช่ำ 150,000 บำทต่อเดือน
คิดค่ำเช่ำ 50,000-70,000 บำทต่อเดือน

1,800,000.00
840,000.00
2,640,000.00

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

-

-

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

รำคำตลำดสำหรับลูกค้ำชั้นดี
รำคำตลำดสำหรับลูกค้ำชั้นดี

1,758,620.42
971,441.92
2,730,062.34

1,550,218.16
47,152.37
1,597,370.53

1,758,620.42
971,441.92
2,730,062.34

1,550,218.16
47,152.37
1,597,370.53
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บำท
งบกำรเงินรวม
2559
2558

นโยบำยรำคำ
ค่ำนำยหน้ำ
บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด ตำมอัตรำที่ตกลงร่ วมกัน
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
ตำมอัตรำที่ตกลงร่ วมกัน

542,056.06
28,037.38
570,093.44

ซื้ อสิ นทรัพย์ :
รถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
รำคำทุนหลังหักส่ วนลดพิเศษจำกกำรซื้ อ
บริ ษทั โตโยต้ำกรุ งไทย จำกัด
รำคำทุนหลังหักส่ วนลดพิเศษจำกกำรซื้ อ
บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด รำคำตลำดสำหรับลูกค้ำชั้นดี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558

401,869.13
401,869.13

34,991,702.79
969,037,230.37
38,074,906.54
1,042,103,839.70

542,056.06
28,037.38
570,093.44

280,373.81
280,373.81

49,815,005.83
34,991,702.79
546,866,119.90 969,037,230.37
24,344,859.81
38,074,906.54
621,025,985.54 1,042,103,839.70

49,815,005.83
546,866,119.90
24,344,859.81
621,025,985.54

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558
มีรำยละเอียดดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
2559
2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
บริ ษทั ย่อย
ลูกหนี้ - เงินจอง
ค่ำนำยหน้ำค้ำงจ่ำย
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
ยอดคงเหลือยกมำ
เงินให้กยู้ มื เพิ่ม
เงินให้กยู้ มื รับคืน
ยอดคงเหลือยกไป
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
ยอดคงเหลือยกมำ
เงินกูย้ มื เพิ่ม
เงินกูย้ มื จ่ำยคืน
ยอดคงเหลือยกไป

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558

-

-

836,646.00
1,770,000.00

604,848.00
2,575,152.00

-

-

-

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

-

-

70,000,000.00
(70,000,000.00)
-

-

- 30 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บำท
งบกำรเงินรวม
2559
2558
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
บริ ษทั สยำมนิสสัน กรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั โตโยต้ำกรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด
รวม
เจ้ำหนี้ค่ำซื้อสิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ
บริ ษทั โตโยต้ำกรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด
รวม
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
บริ ษทั โตโยต้ำกรุ งไทย จำกัด
ยอดคงเหลือยกมำ
เงินให้กยู้ มื เพิม่
เงินให้กยู้ มื รับคืน
ยอดคงเหลือยกไป

117,789.10
130,543.18
54,967.99

194,356.12
29,380.76

117,789.10
130,543.18
54,967.99

194,356.12
29,380.76

303,300.27

223,736.88

303,300.27

223,736.88

-

9,395,000.00
15,487,486.21

-

9,395,000.00
15,487,486.21

-

24,882,486.21

-

24,882,486.21

-

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

-

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

-

-

บริ ษทั คำร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด
ยอดคงเหลือยกมำ
เงินให้กยู้ มื เพิม่
40,000,000.00 47,000,000.00
เงินให้กยู้ มื รับคืน
(40,000,000.00) (47,000,000.00)
ยอดคงเหลือยกไป

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558

-

-

-

20,000,000.00
(20,000,000.00)
-

- 31 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วยค่ำตอบแทนที่ เป็ นตัวเงิ น ได้แก่ เงิ นเดื อนและผลประโยชน์ที่
เกี่ ยวข้อง รวมไปถึ งผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปอื่น ทั้งนี้ กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรหมำยถึ งบุคคลที่
ก ำหนดตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ ได้แ ก่ คณะกรรมกำร ประธำน
กรรมกำรบริ หำร กรรมกำรบริ หำร ผูช้ ่วยกรรมกำร และผูจ้ ดั กำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม
กรรมกำร
กรรมกำรบริ หำร
ผูบ้ ริ หำร
รวม

wz

2559
970,863.84
9,525,094.37
10,374,233.61
20,870,191.82

2558
915,940.98
10,072,450.98
9,514,844.47
20,503,236.43

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
970,863.84
915,940.98
9,525,094.37
10,072,450.98
8,362,759.20
7,674,346.47
18,858,717.41
18,662,738.43

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
2559
เงินสด
479,218.01
เช็คในมือ
163,950.00
เงินฝำกธนำคำร - บัญชีกระแสรำยวัน
7,998,965.16
เงินฝำกธนำคำร - บัญชีออมทรัพย์
153,536,850.07
รวม

162,178,983.24

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558

2559

2558

232,979.57
8,172,906.60
49,438,647.06

150,001.20
7,998,965.16
112,480,226.64

78,410.75
8,172,906.60
18,495,423.50

57,844,533.23

120,629,193.00

26,746,740.85

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทำสัญญำโอนเงิ นอัตโนมัติจำกบัญชี ออมทรัพย์เข้ำบัญชี กระแสรำยวันใน
กรณี เบิกเกินบัญชี (มีเช็คขึ้นเงิน)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีเงินฝำกธนำคำร-บัญชีออมทรัพย์มีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ
0.25 - 0.50 ต่อปี

- 32 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
6. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ประเภทเผื่อขาย
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขำย - รำคำทุน
บวก กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจำกกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขำย - แสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม

2559
จำนวนหน่วย
บำท
4,624,792.7797
55,529,760.82

2558
จำนวนหน่วย
4,425,678.7718

บำท
55,548,053.41

20,449.19
55,550,210.01

61,873.60
55,609,927.01

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขำย - รำคำทุน
บวก กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจำกกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขำย - แสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม

จำนวนหน่วย
2,178,600.1399

2558
บำท
29,105,034.72

จำนวนหน่วย
3,292,044.4288

6,236.00
29,111,270.72

บำท
43,477,964.80
28,715.15
43,506,679.95

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559

2558

2559

2558

101,037,389.31

111,752,148.42

93,794,528.09

97,664,265.75

มำกกว่ำ 0 เดือน ถึง 3 เดือน

30,995,323.95

12,845,970.19

30,995,323.95

12,845,970.19

มำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน

1,727,027.17

990,015.79

1,727,027.17

990,015.79

มำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 12 เดือน

948,215.40

383,314.84

948,215.40

383,314.84

2,043,158.33

2,202,746.32

2,043,158.33

2,202,746.32

136,751,114.16

128,174,195.56

129,508,252.94

114,086,312.89

(6,179,557.98)

(2,838,972.46)

(6,179,557.98)

(2,838,972.46)

130,571,556.18

125,335,223.10

123,328,694.96

111,247,340.43

ลูกหนี้กำรค้ำ
แยกตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

มำกกว่ำ 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ

- 33 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บำท
งบกำรเงินรวม
2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558

2559

2558

ลูกหนี้อื่น
รำยได้คำ้ งรับ

4,879,770.32

3,781,661.28

4,879,770.32

3,781,661.28

ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ

14,954,497.23

14,061,406.05

14,896,114.38

13,990,989.53

อื่นๆ

11,416,633.51

8,923,754.13

11,005,673.19

6,669,682.18

31,250,901.06

26,766,821.46

30,781,557.89

24,442,332.99

161,822,457.24

152,102,044.56

154,110,252.85

135,689,673.42

ลูกหนี้จำกกำรเช่ำรถยนต์

85,869,933.94

83,847,387.53

85,869,933.94

83,847,387.53

ลูกหนี้จำกกำรขำยรถยนต์

44,701,622.24

41,487,835.57

37,458,761.02

27,399,952.90

130,571,556.18

125,335,223.10

123,328,694.96

111,247,340.43

รวมลูกหนี้ อื่น
รวมลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ ประกอบด้วย

รวม

รำยกำรเคลื่อนไหวของค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ มีดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
2,838,972.46
1,839,566.20
3,340,585.52
999,406.26
6,179,557.98
2,838,972.46

ยอดยกมำต้นปี
ยอดที่ต้ งั เพิม่ ขึ้นระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี

8. สิ นค้ าคงเหลือ
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
รถยนต์ (มือสอง)
อะไหล่รถยนต์
รวม

2559
218,563,846.91
1,347,123.01
219,910,969.92

2558
131,929,983.28
2,081,732.46
134,011,715.74

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
177,353,712.71
85,682,455.26
1,347,123.01
2,081,732.46
178,700,835.72
87,764,187.72

- 34 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
9. เงินฝากธนาคารทีต่ ิดภาระคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีบญั ชี เงินฝำกประจำกับธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศสอง
แห่ง 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 16)
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรจำนวน 20 ล้ำนบำท (ดูหมำยเหตุ 16)
วงเงินสิ นเชื่อเพื่อกำรซื้อรถยนต์กบั บริ ษทั ลิสซิ่งในประเทศแห่งหนึ่ง
จำนวนเงินร้อยละ 10 ของวงเงินที่เบิกซื้อรถยนต์
เงินกูย้ มื ระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญำใช้เงินวงเงิน 200 ล้ำนบำท
ในอัตรำร้อยละ 10 ของวงเงินสิ นเชื่อที่เบิกใช้ (ดูหมำยเหตุ 16)
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ในระหว่ำงปี 2559 และ 2558 เงินฝำกประจำธนำคำรมี อตั รำดอกเบี้ยร้ อยละ 0.80 - 1.40 ต่อปี และ
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.125 - 1.40 ต่อปี ตำมลำดับ
10. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
บำท
จำนวนหุ ้น
2559
2558
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทย ออโตโมบิล จำกัด 400,000

400,000

% ถือหุ ้น
2559
2558
100

100

มูลค่ำเงินลงทุน
วิธีส่วนได้เสี ย
2559
2558
270,959,667.34
270,959,667.34

261,035,233.01
261,035,233.01

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วิธีรำคำทุน
2559
2558
48,812,300.00
48,812,300.00

48,812,300.00
48,812,300.00

- 35 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
11. สิ นทรัพย์ทมี่ ีไว้เพื่อให้ เช่ า
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

รำคำทุน
รถยนต์
อุปกรณ์รถยนต์
รวม
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รถยนต์
อุปกรณ์รถยนต์
รวม
สิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ ำ - สุทธิ

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวนที่
โอนเข้ำ
เพิ่มขึ้น
(โอนออก)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

4,765,547,179.98
78,266,335.62
4,843,813,515.60

1,574,253,504.59 (1,384,380,770.98)
94,922,910.18
(8,884,905.31)
1,669,176,414.77 (1,393,265,676.29)

4,955,419,913.59
164,304,340.49
5,119,724,254.08

1,707,722,826.91
38,642,343.10
1,746,365,170.01
3,097,448,345.59

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57
รำคำทุน
รถยนต์
อุปกรณ์รถยนต์
รวม
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รถยนต์
อุปกรณ์รถยนต์
รวม
สิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ ำ - สุทธิ

631,440,069.59
20,568,740.85
652,008,810.44

(906,970,261.84)
(7,031,385.40)
(914,001,647.24)

บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวนที่
โอนเข้ำ
เพิ่มขึ้น
(โอนออก)

1,432,192,634.66
52,179,698.55
1,484,372,333.21
3,635,351,920.87

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

4,454,662,410.40
80,724,155.21
4,535,386,565.61

1,134,686,896.12
13,300,786.05
1,147,987,682.17

(823,802,126.54)
(15,758,605.64)
(839,560,732.18)

4,765,547,179.98
78,266,335.62
4,843,813,515.60

1,573,078,946.51
38,731,997.63
1,611,810,944.14
2,923,575,621.47

632,140,606.51
13,689,934.55
645,830,541.06

(497,496,726.11)
(13,779,589.08)
(511,276,315.19)

1,707,722,826.91
38,642,343.10
1,746,365,170.01
3,097,448,345.59

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีรถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำอยูภ่ ำยใต้สัญญำเช่ำซื้ อ ดังนี้
บำท
จำนวนคัน
มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ
2559
2558
2559
2558
รถยนต์
1,719
2,200
849,154,306.08
1,112,052,537.28

- 36 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ในระหว่ำงปี 2559 บริ ษทั ได้ทบทวนมูลค่ำคงเหลือของสิ นทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่ำโดยเริ่ มคิดตั้งแต่วนั ที่ 1
มกรำคม 2559 โดยใช้วธิ ีกำรเปลี่ยนทันทีส่งผลทำให้ค่ำเสื่ อมรำคำในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จลดลงจำนวน
เงิน 40.38 ล้ำนบำท และกำไรสำหรับปี เพิ่มขึ้นด้วยจำนวนเดี ยวกันสำหรับงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ได้ทำหนังสื อมอบอำนำจโอนทะเบียนรถยนต์ จำนวน
2,304 คัน และ จำนวน 1,019 คัน ตำมลำดับ เป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกธนำคำรพำณิ ชย์ใน
ประเทศ 5 แห่ง และ 4 แห่ง ตำมลำดับ (ดูหมำยเหตุ 18)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีจำนวนเงิ นขั้นต่ ำของรำยได้ค่ำเช่ำในอนำคตทั้งสิ้ น
ภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนินงำนที่ไม่อำจบอกเลิกได้ แสดงตำมจำนวนเงินในสัญญำดังนี้
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 วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีรถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ ำที่คิดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้ว แต่
ยังใช้งำนอยู่ โดยมีมูลค่ำรำคำทุนเป็ นจำนวนเงิน 201.03 ล้ำนบำท และจำนวนเงิน 245.86 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
12. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58
รำคำทุน
ที่ดิน
เครื่ องมือเครื่ องใช้
เครื่ องตกแต่งติดตั้งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
เครื่ องมือเครื่ องใช้
เครื่ องตกแต่งติดตั้งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ

บำท
งบกำรเงินรวม
จำนวนที่เพิ่มขึ้น
จำนวนที่ลดลง

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

143,650,000.00
7,816,867.91
28,956,549.24
260,003.74
180,683,420.89

176,035.00
937,964.63
1,113,999.63

(601,602.34)
(601,602.34)

143,650,000.00
7,992,902.91
29,292,911.53
260,003.74
181,195,818.18

6,949,702.20
25,346,176.22
249,845.27
32,545,723.69
148,137,697.20

347,221.97
1,661,904.43
7,186.56
2,016,312.96

(601,596.34)
(601,596.34)

7,296,924.17
26,406,484.31
257,031.83
33,960,440.31
147,235,377.87

- 37 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57
รำคำทุน
ที่ดิน
เครื่ องมือเครื่ องใช้
เครื่ องตกแต่งติดตั้งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
เครื่ องมือเครื่ องใช้
เครื่ องตกแต่งติดตั้งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

143,650,000.00
7,326,278.49
28,142,231.06
260,003.74
179,378,513.29

490,589.42
814,318.18
1,304,907.60

-

143,650,000.00
7,816,867.91
28,956,549.24
260,003.74
180,683,420.89

6,208,900.62
23,263,234.96
242,678.36
29,714,813.94
149,663,699.35

740,801.58
2,082,941.26
7,166.91
2,830,909.75

-

6,949,702.20
25,346,176.22
249,845.27
32,545,723.69
148,137,697.20

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58
รำคำทุน
เครื่ องมือเครื่ องใช้
เครื่ องตกแต่งติดตั้งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
เครื่ องมือเครื่ องใช้
เครื่ องตกแต่งติดตั้งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ

บำท
งบกำรเงินรวม
จำนวนที่เพิ่มขึ้น
จำนวนที่ลดลง

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวนที่เพิ่มขึ้น
จำนวนที่ลดลง

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

6,691,714.97
21,350,625.72
260,003.74
28,302,344.43

146,590.00
767,785.55
914,375.55

(601,602.34)
(601,602.34)

6,838,304.97
21,516,808.93
260,003.74
28,615,117.64

6,001,526.34
19,455,248.50
249,845.27
25,706,620.11
2,595,724.32

244,561.25
873,576.85
7,186.56
1,125,324.66

(601,596.34)
(601,596.34)

6,246,087.59
19,727,229.01
257,031.83
26,230,348.43
2,384,769.21

- 38 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57
รำคำทุน
เครื่ องมือเครื่ องใช้
เครื่ องตกแต่งติดตั้งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
เครื่ องมือเครื่ องใช้
เครื่ องตกแต่งติดตั้งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวนที่เพิ่มขึ้น
จำนวนที่ลดลง

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

6,210,125.55
20,908,166.56
260,003.74
27,378,295.85

481,589.42
449,435.80
931,025.22

(6,976.64)
(6,976.64)

6,691,714.97
21,350,625.72
260,003.74
28,302,344.43

5,427,013.73
18,293,161.97
242,678.36
23,962,854.06
3,415,441.79

574,512.61
1,163,553.48
7,166.91
1,745,233.00

(1,466.95)
(1,466.95)

6,001,526.34
19,455,248.50
249,845.27
25,706,620.11
2,595,724.32

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 อุ ปกรณ์ ที่คิดค่ำเสื่ อมหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่มีรำคำทุ นใน
งบกำรเงินรวมจำนวนเงิ น 27.69 ล้ำนบำท และ 25.20 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และในงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
จำนวนเงิน 22.67 ล้ำนบำท และ 21.99 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
13. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58
รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงพัฒนำ
รวม
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุ ทธิ

6,864,582.92
2,360,000.00
9,224,582.92
5,740,619.46
3,483,963.46

บำท
งบกำรเงินรวม
จำนวนที่
จำนวนที่
เพิ่มขึ้น
ลดลง
131,396.70
131,396.70
330,119.27

-

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59
6,995,979.62
2,360,000.00
9,355,979.62
6,070,738.73
3,285,240.89

- 39 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57
รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงพัฒนำ
รวม
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุ ทธิ

7,239,582.92
1,475,000.00
8,714,582.92
5,402,474.46
3,312,108.46

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58
รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงพัฒนำ
รวม
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุ ทธิ

5,867,983.38
2,360,000.00
8,227,983.38
5,009,974.42
3,218,008.96

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57
รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงพัฒนำ
รวม
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุ ทธิ

6,442,983.38
1,475,000.00
7,917,983.38
4,721,791.48
3,196,191.90

บำท
งบกำรเงินรวม
จำนวนที่
จำนวนที่
เพิ่มขึ้น
ลดลง
200,000.00
885,000.00
1,085,000.00
338,145.00

(575,000.00)
(575,000.00)
-

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวนที่
จำนวนที่
เพิ่มขึ้น
ลดลง
131,396.70
131,396.70
293,451.92

-

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวนที่
จำนวนที่
เพิ่มขึ้น
ลดลง
885,000.00
885,000.00
288,182.94

(575,000.00)
(575,000.00)
-

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58
6,864,582.92
2,360,000.00
9,224,582.92
5,740,619.46
3,483,963.46

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59
5,999,380.08
2,360,000.00
8,359,380.08
5,303,426.34
3,055,953.74

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58
5,867,983.38
2,360,000.00
8,227,983.38
5,009,974.42
3,218,008.96

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ตดั จำหน่ ำยหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่
มีรำคำทุนในงบกำรเงินรวมจำนวนเงิน 3.71 ล้ำนบำท และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำนวนเงิน 2.98 ล้ำนบำท

- 40 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
14. สิ ทธิการเช่ า
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58
รำคำทุน
สิ ทธิกำรเช่ำที่ดิน
สิ ทธิกำรใช้อำคำรบนสิ ทธิกำรเช่ำ
สิ ทธิกำรใช้ส่วนปรับปรุ งบนที่ดินเช่ำ
รวม
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
สิ ทธิกำรเช่ำที่ดิน
สิ ทธิกำรใช้อำคำรบนสิ ทธิกำรเช่ำ
สิ ทธิกำรใช้ส่วนปรับปรุ งบนที่ดินเช่ำ
รวม
สิ ทธิกำรเช่ำ-สุ ทธิ

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

14,875,335.00
86,701,322.23
5,974,161.96
107,550,819.19

1,100,000.00
239,894.75
1,339,894.75

-

15,975,335.00
86,941,216.98
5,974,161.96
108,890,713.94

10,231,447.34
60,411,349.23
2,301,550.50
72,944,347.07
34,606,472.12

1,385,517.69
7,969,992.28
1,143,902.81
10,499,412.78

-

11,616,965.03
68,381,341.51
3,445,453.31
83,443,759.85
25,446,954.09

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57
รำคำทุน
สิ ทธิกำรเช่ำที่ดิน
สิ ทธิกำรใช้อำคำรบนสิ ทธิกำรเช่ำ
สิ ทธิกำรใช้ส่วนปรับปรุ งบนที่ดินเช่ำ
รวม
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
สิ ทธิกำรเช่ำที่ดิน
สิ ทธิกำรใช้อำคำรบนสิ ทธิกำรเช่ำ
สิ ทธิกำรใช้ส่วนปรับปรุ งบนที่ดินเช่ำ
รวม
สิ ทธิกำรเช่ำ-สุ ทธิ

บำท
งบกำรเงินรวม
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

บำท
งบกำรเงินรวม
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

14,875,335.00
86,701,322.23
5,967,669.62
107,544,326.85

6,492.34
6,492.34

-

14,875,335.00
86,701,322.23
5,974,161.96
107,550,819.19

8,864,262.98
51,902,382.41
1,161,412.66
61,928,058.05
45,616,268.80

1,367,184.36
8,508,966.82
1,140,137.84
11,016,289.02

-

10,231,447.34
60,411,349.23
2,301,550.50
72,944,347.07
34,606,472.12

- 41 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58
รำคำทุน
สิ ทธิกำรเช่ำที่ดิน
สิ ทธิกำรใช้อำคำรบนสิ ทธิกำรเช่ำ
สิ ทธิกำรใช้ส่วนปรับปรุ งบนที่ดินเช่ำ
รวม
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
สิ ทธิกำรเช่ำที่ดิน
สิ ทธิกำรใช้อำคำรบนสิ ทธิกำรเช่ำ
สิ ทธิกำรใช้ส่วนปรับปรุ งบนที่ดินเช่ำ
รวม
สิ ทธิกำรเช่ำ-สุ ทธิ

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

8,500,000.00
24,096,457.69
5,974,161.96
38,570,619.65

-

-

8,500,000.00
24,096,457.69
5,974,161.96
38,570,619.65

5,409,078.80
15,238,886.26
2,301,550.50
22,949,515.56
15,621,104.09

386,363.64
1,208,117.63
1,143,902.81
2,738,384.08

-

5,795,442.44
16,447,003.89
3,445,453.31
25,687,899.64
12,882,720.01

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57
รำคำทุน
สิ ทธิกำรเช่ำที่ดิน
สิ ทธิกำรใช้อำคำรบนสิ ทธิกำรเช่ำ
สิ ทธิกำรใช้ส่วนปรับปรุ งบนที่ดินเช่ำ
รวม
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
สิ ทธิกำรเช่ำที่ดิน
สิ ทธิกำรใช้อำคำรบนสิ ทธิกำรเช่ำ
สิ ทธิกำรใช้ส่วนปรับปรุ งบนที่ดินเช่ำ
รวม
สิ ทธิกำรเช่ำ-สุ ทธิ

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

8,500,000.00
24,096,457.69
5,967,669.62
38,564,127.31

6,492.34
6,492.34

-

8,500,000.00
24,096,457.69
5,974,161.96
38,570,619.65

5,022,715.16
14,034,069.53
1,161,412.66
20,218,197.35
18,345,929.96

386,363.64
1,204,816.73
1,140,137.84
2,731,318.21

-

5,409,078.80
15,238,886.26
2,301,550.50
22,949,515.56
15,621,104.09

- 42 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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 28.1
ภำยใต้สัญญำเช่ำที่ดิน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะต้องโอนกรรมสิ ทธิ์ ในอำคำรบนที่ดินเช่ำให้แก่เจ้ำของ
ที่ดินเมื่อครบกำหนดอำยุของสัญญำเช่ำ
15. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและหนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี มีดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

2559
174,303.43
(11,922,501.86)
(11,748,198.43)

2558
295,941.34
(18,926,865.17)
(18,630,923.83)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
1,036,029.60
959,802.39
(12,958,531.46) (19,886,667.56)
(11,922,501.86) (18,926,865.17)

กำรเปลี่ ย นแปลงของสิ นทรั พ ย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สิ นภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ค่ำเช่ำค้ำงจ่ำย
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขำย
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ
อุปกรณ์
รวม

บำท
งบกำรเงินรวม
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

340,095.43
922,279.99
1,262,375.42

(123,310.76)
74,111.01
(49,199.75)

12,374.72
1,015,733.62
18,772,713.13
92,477.78
19,893,299.25

(7,293,868.82)
14,195,038.74
22,470.35
6,923,640.27

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

- -

216,784.67
996,391.00
1,213,175.67

8,284.88
8,284.88
-

4,089.84
8,309,602.44
4,577,674.39
70,007.43
12,961,374.10

- 43 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

431,406.19
849,647.20
1,281,053.39

(91,310.76)
72,632.79
(18,677.97)

3,320.28
2,674,151.37
27,491,963.82
115,596.47
30,285,031.94

1,658,417.75
8,719,250.69
23,118.69
10,400,787.13

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ค่ำเช่ำค้ำงจ่ำย
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขำย
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ
อุปกรณ์
รวม

บำท
งบกำรเงินรวม
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
-

340,095.43
922,279.99
1,262,375.42

(9,054.44)
(9,054.44)

12,374.72
1,015,733.62
18,772,713.13
92,477.78
19,893,299.25

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

116,480.00
843,322.39
959,802.39

17,920.00
58,307.21
76,227.21

5,743.03
1,015,733.62
18,772,713.13
92,477.78
19,886,667.56

(7,293,868.82)
14,195,038.74
22,470.35
6,923,640.27

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

-

134,400.00
901,629.60
1,036,029.60

4,495.83
4,495.83

1,247.20
8,309,602.44
4,577,674.39
70,007.43
12,958,531.46

- 44 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

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

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

142.93
66,560.00
789,192.60
855,895.53

49,920.00
54,129.79
104,049.79

(142.93)
(142.93)

116,480.00
843,322.39
959,802.39

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

1,658,417.75
8,719,250.69
23,118.69
10,400,787.13

(5,743.03)
(5,743.03)

5,743.03
1,015,733.62
18,772,713.13
92,477.78
19,886,667.56

16. เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
ตัว๋ สัญญำใช้เงิน
รวม

2559
173,856,328.75
173,856,328.75

2558
8,811,300.96
30,000,000.00
38,811,300.96

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
172,572,798.23
6,715,075.31
30,000,000.00
172,572,798.23
36,715,075.31

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และวันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั มีสัญญำเงิ นเบิกเกิ นบัญชี กบั ธนำคำร
พำณิ ชย์ในประเทศสองแห่ง 2 วงเงินจำนวนเงินรวม 25 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นวงเงินแรก 20 ล้ำนบำท และวงเงิน
ที่สอง 5 ล้ำนบำท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ Fixed+1 และอัตรำร้อยละ MOR ต่อปี วงเงินเบิกเกินบัญชี
แรกค้ ำประกันโดยเงินฝำกประจำของบริ ษทั จำนวน 10 ล้ำนบำท และวงเงินที่สองไม่มีหลักประกัน

- 45 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญำใช้เงิ น กับธนำคำร
พำณิ 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 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ย่อยมี สัญญำเงิ นเบิกเกิ นบัญชี กบั ธนำคำรพำณิ ชย์ใน
ประเทศแห่ งหนึ่ ง 1 วงเงิน จำนวนเงิน 20 ล้ำนบำท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรำ MOR ต่อปี ค้ ำประกันโดยเงิน
ฝำกธนำคำรประจำของกรรมกำร
17. ตั๋วแลกเงิน
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

ตัว๋ แลกเงิน-ตำมมูลค่ำตรำไว้
หัก ส่ วนลดหน้ำตัว๋
ตัว๋ แลกเงิน-ตำมมูลค่ำตัดจ่ำย

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

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีตวั๋ แลกเงินคงเหลือ 5 ฉบับ จำนวนเงิน 500.00 ล้ำนบำท
(ในวงเงิน 800 ล้ำนบำท) และจำนวนเงิน 240.00 ล้ำนบำท(ในวงเงิน 300 ล้ำนบำท) ตำมลำดับ โดยคิด
ดอกเบี้ยในอัตรำคงที่ ครบกำหนดคืนตำมที่ระบุไว้หน้ำตัว๋ แลกเงินและมีกำรตัดจ่ำยส่ วนลดจำกหน้ำตัว๋ รับรู ้
เป็ นต้นทุนทำงกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 เป็ นจำนวนเงิน 5.20 ล้ำนบำท
และ 6.63 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
18. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หัก ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สุ ทธิ

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

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั มีเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินในประเทศห้ำแห่ งจำนวน 7
วงเงิน โดยแต่ละวงเงินจะมีกำรเบิกกูเ้ ป็ นจำนวนหลำย ๆ ครั้ง มีรำยละเอียดดังนี้
วงเงินที่
1
2
3
4
5
6
7

วงเงินใช้ได้
(ล้ำนบำท)
100
200
150
150
630
100
150
1,480

เงินกูท้ ี่เบิก
(ล้ำนบำท)
100
200
150
150
546.83
100
150
1,396.83

อัตรำดอกเบี้ย
ต่อปี
MLR-2.375%
BIBOR(3M)+1.6%
MLR-2.5%
MLR-2.5%
Fixed Rate
MLR-2.7625%
Fixed Rate

คืนเงินต้นงวดละ
(ล้ำนบำท)
1.94
4.00
2.92
2.92
5.96
1.94
4.80
24.48

วันที่กูข้ องเงินกูค้ รั้งแรก
และวันที่สิ้นสุ ดของ
เงินกูค้ รั้งสุ ดท้ำย
มิ.ย. 57 - พ.ย. 60
มี.ค. 58 - มิ.ย. 61
ส.ค. 58 - ต.ค. 61
พ.ค. 59 - ส.ค. 62
ส.ค. 59 - ก.ค. 64
ส.ค. 59 - ก.ย. 62
ก.ย. 59 - ธ.ค. 62

หลักประกัน
ทะเบียนรถยนต์ (คัน)
119
267
190
203
1,192
129
204
2,304

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั มีเงินกูย้ ื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

เงื่อนไขของสัญญำดังกล่ำวข้ำงต้น บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตำมเงื่ อนไขหรื อข้อกำหนดในสัญญำและต้อง
ดำรงอัตรำส่ วนของหนี้สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในอัตรำที่กำหนดไว้ในสัญญำ (3.5 : 1 เท่ำ)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สำหรับ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 เงินกูย้ ืม ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินมีก ำร
เคลื่อนไหว ดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
501,791,936.95
305,284,863.66
บวก กูย้ มื เงินเพิ่มในระหว่ำงปี
946,834,000.00
350,000,000.00
หัก จ่ำยชำระคืนในระหว่ำงปี
(275,952,714.71) (153,492,926.71)
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี
1,172,673,222.24
501,791,936.95
19. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าซื้อ
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
713,379,618.12 1,054,394,279.85
(35,071,621.78)
(57,832,667.82)
678,307,996.34
996,561,612.03
(329,775,943.69) (424,472,989.94)
348,532,052.65
572,088,622.09

สัญญำเช่ำซื้ อรถยนต์
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
หัก ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สุ ทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำซื้ อ ซึ่ งเป็ นสัญญำเช่ำซื้ อรถยนต์
กับบริ ษทั ลิสซิ่ งในประเทศ 8 แห่ ง จำนวน 2,207 สัญญำ และ 8 แห่ ง จำนวน 2,510 สัญญำ ตำมลำดับ โดยมี
รำยละเอียดของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยชำระดังนี้
บำท
2559
เงินต้น
ถึงกำหนดกำรจ่ำยชำระภำยในหนึ่งปี

ดอกเบี้ยจ่ำย

2558
ยอดที่ตอ้ งชำระ

เงินต้น

ดอกเบี้ยรอจ่ำย

ยอดที่ตอ้ งชำระ

329,775,943.69

20,776,819.33

350,552,763.02

424,472,989.94

30,122,451.63

454,595,441.57

348,532,052.65

14,294,802.45

362,826,855.10

572,088,622.09

27,710,216.19

599,798,838.28

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

ถึงกำหนดกำรจ่ำยชำระ
หลังจำกหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้ำปี
รวม

- 48 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ภำยใต้เงื่ อนไขของสัญญำดังกล่ำวข้ำงต้น บริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขและข้อจำกัดต่ำง ๆ ที่
กำหนดไว้ในสัญญำกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินที่ซ้ื อภำยใต้สัญญำเช่ำซื้ อจะโอนกรรมสิ ทธิ์ เป็ นของบริ ษทั เมื่อ
บริ ษทั ได้ชำระเงินงวดสุ ดท้ำยแล้ว
20. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน มีรำยละเอียดดังนี้
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558
บำท

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกรำคม
ต้นทุนบริ กำรและดอกเบี้ยงวดปัจจุบนั
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม
2559
2558
4,611,399.96 4,248,236.00
370,555.04
363,163.96
4,981,955.00 4,611,399.96

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
4,216,611.96 3,945,963.00
291,536.04
270,648.96
4,508,148.00 4,216,611.96

ค่ำใช้จ่ำยที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558
บำท

ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน
รวม

งบกำรเงินรวม
2559
2558
254,500.00
260,708.96
116,055.04
102,455.00
370,555.04
363,163.96

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
193,527.00
185,193.96
98,009.04
85,455.00
291,536.04
270,648.96

ข้อสมมติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักกำรคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิม่ ขึ้นของเงินเดือน
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน
อัตรำทุพพลภำพ
อัตรำมรณะ

ร้อยละ
งบกำรเงินรวม/
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
4.50
7.00
0 - 44
10 ของอัตรำมรณะ
ตำมตำรำงมรณะไทยปี 2551

- 49 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว
ผลกระทบของกำรเปลี่ ย นแปลงสมมติ ฐ ำนที่ ส ำคัญ ต่ อ มู ล ค่ ำ ปั จ จุ บ ัน ของภำระผู ก พัน
ผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50 ลดลงร้อยละ 0.50 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50 ลดลงร้อยละ 0.50
อัตรำคิดลด
(142,671.00)
152,161.00
(123,172.00)
131,510.00
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
190,574.00
(178,914.00)
164,895.00
(154,680.00)
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน
(221,326.00)
239,928.00
(191,443.00)
207,793.00

21. รายได้ อื่น
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
ดอกเบี้ยรับ
ค่ำปรับเลิกสัญญำ
ค่ำบริ กำรของศูนย์บริ กำร
ค่ำนำยหน้ำรับ
รำยได้ค่ำส่ งเสริ มกำรขำย
อื่นๆ
รวม

2559
779,603.70
8,977,933.33
11,822,334.77
10,826,999.84
4,081,443.06
26,148,475.40
62,636,790.10

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
518,512.45
1,144,955.79
8,977,933.33
5,191,282.83
11,822,334.77
21,811,585.45
3,740,700.00
1,501,561.99
14,235,815.80
10,609,680.19
39,295,296.35
40,259,066.25

2558
1,335,607.59
5,191,282.83
21,811,585.45
10,516,924.03
1,501,561.99
20,578,899.22
60,935,861.11

22. ค่ าใช้ จ่ายแบ่ งตามลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำคงเหลือ
มูลค่ำคงเหลือต้นทุนรถยนต์ที่ขำย
ค่ำซื้อรถยนต์มือสอง
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำเบี้ยประกันยำนพำหนะ
ค่ำซ่อมบำรุ งรักษำยำนพำหนะ

2559
85,193,572.49
383,595,326.33
147,409,545.76
87,307,312.89
664,854,655.45
94,923,176.24
102,125,465.04

2558
16,697,603.76
341,349,289.61
194,181,904.97
90,230,966.31
659,611,531.06
103,879,821.19
111,149,517.84

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
90,936,648.00
12,633,219.40
383,595,326.33
341,349,289.61
60,447,130.07
61,986,746.18
656,165,971.10
651,170,275.21
94,923,176.24
103,879,821.19
102,125,465.04
111,149,517.84

- 50 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
23. ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
23.1 ส่ วนประกอบหลักของค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ
2558 ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
2559
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกำไรขำดทุน :
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั :
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
8,910,356.20
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
กำรเปลี่ยนแปลงของผลต่ำงชัว่ ครำว
ที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรำยกำร
(6,874,440.52)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558

2559

2558

59,176,035.79

6,478,828.19

54,942,332.10

(10,382,109.16)

(6,999,867.48)

(10,504,836.92)

2,035,915.68

48,793,926.63

(521,039.29)

44,437,495.18

ภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
กำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
(8,284.88)

9,054.44

(4,495.83)

5,885.96

9,054.44

(4,495.83)

5,885.96

รวม

รวม

(8,284.88)

23.2 กำรกระทบยอดระหว่ำงจำนวนค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) และผลคูณของกำไรทำงบัญชี กบั อัตรำภำษีที่ใช้
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
บำท

กำไรทำงบัญชีสำหรับปี
อัตรำภำษีที่ใช้ (ร้อยละ)
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้คำนวณตำมอัตรำภำษีที่ใช้
รำยกำรกระทบยอด
ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถ
นำมำหักในกำรคำนวณกำไรทำงภำษี
- ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่อนุญำตให้ถือเป็ นรำยจ่ำยใน
กำรคำนวณกำไรทำงภำษี
ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้หรื อกำไรที่ตอ้ ง
นำมำคำนวณกำไรทำงภำษี
- ค่ำใช้จ่ำยที่หกั เป็ นรำยจ่ำยได้เพิม่ ในทำงภำษี
อื่นๆ
รวมรำยกำรกระทบยอด
รวมค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้

งบกำรเงินรวม
2559
2558
332,638,815.62
252,229,320.33
20
20
66,527,763.12
50,445,864.07

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
320,142,270.11
230,586,124.37
20
20
64,028,454.02
46,117,224.87

988,960.49

96,325.72

923,329.65

65,374.58

(65,339,377.59)
(141,430.34)
(64,491,847.44)
2,035,915.68

(53,036.45)
(1,695,226.71)
(1,651,937.44)
48,793,926.63

(65,331,392.62)
(141,430.34)
(64,549,493.31)
(521,039.29)

(49,877.56)
(1,695,226.71)
(1,679,729.69)
44,437,495.18

- 51 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
23.3 กำรกระทบยอดระหว่ำงอัตรำภำษี ที่แท้จริ งถัวเฉลี่ ยและอัตรำภำษีที่ใช้สำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวำคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2559

กำไรทำงบัญชีก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่ใช้
รำยกำรกระทบยอด
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย

จำนวนภำษี
(บำท)
332,638,815.62
66,527,763.12
(64,491,847.44)
2,035,915.68

2558
อัตรำภำษี
(%)
20.00
(19.39)
0.61

จำนวนภำษี
(บำท)
252,229,320.33
50,445,864.07
(1,651,937.44)
48,793,926.63

อัตรำภำษี
(%)
20.00
(0.66)
19.34

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559

กำไรทำงบัญชีก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่ใช้
รำยกำรกระทบยอด
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย

จำนวนภำษี
(บำท)
320,142,270.11
64,028,454.02
(64,549,493.31)
(521,039.29)

2558
อัตรำภำษี
(%)
20.00
(20.16)
(0.16)

จำนวนภำษี
(บำท)
230,586,124.37
46,117,224.87
(1,679,729.69)
44,437,495.18

อัตรำภำษี
(%)
20.00
(0.73)
19.27

24. กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไรสำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั (ไม่
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนหุ น้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในระหว่ำงปี
งบกำรเงินรวม
2559
2558
กำไรสำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ สำมัญ (บำท)
330,602,899.94 203,663,309.40
จำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ยที่ถ่วงน้ ำหนักในระหว่ำงปี (หุน้ )
250,000,000
250,000,000
กำไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำน (บำทต่อหุ ้น)
1.32
0.81

กำไรสำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ สำมัญ (บำท)
จำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ยที่ถ่วงน้ ำหนักในระหว่ำงปี (หุน้ )
กำไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำน (บำทต่อหุ ้น)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
320,663,309.40 186,148,629.19
250,000,000
250,000,000
1.28
0.74

- 52 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
25. สารองตามกฎหมาย
บริ ษทั
ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัดซึ่ งกำหนดให้บริ ษทั จัดสรรสำรองตำมกฎหมำยด้วยจำนวน
เงิ นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี จนกว่ำสำรองนี้ จะมีจำนวนเท่ำกับร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน สำรองดังกล่ำวจะนำไปจ่ำยเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
บริ ษทั ย่อย
ตำมบทบัญญัติแห่ ง ประมวลกฎหมำยแพ่ง และพำณิ ช ย์ ซึ่ ง ก ำหนดให้บ ริ ษ ัท จัด สรรส ำรองตำม
กฎหมำยด้วยจำนวนเงินไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ทุกครำวที่มีกำรประกำศจ่ำยเงินปั นผลจนกว่ำ
สำรองนี้จะมียอดเท่ำกับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองดังกล่ำวจะนำไปจ่ำยเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
26. การจัดสรรกาไรสะสม
สำหรับปี 2559
ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2559 ผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติให้
จ่ำยเงินปั นผลจำกผลกำรดำเนิ นงำนประจำปี 2558 ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในอัตรำหุ ้นละ 0.45 บำท คิดเป็ นจำนวนเงิน
112.50 ล้ำนบำท โดยเงินปั นผลจำนวนเงิน 52.50 ล้ำนบำท (คิดเป็ นอัตรำหุ ้นละ 0.21 บำท จำนวน 250,000,000
หุ ้น) ได้จ่ำยแล้วในวันที่ 11 กันยำยน 2558 และเงินปั นผลที่เหลือจำนวนเงิน 60.00 ล้ำนบำท (คิดเป็ นอัตรำหุ ้น
ละ 0.24 บำท จำนวน 250,000,000 หุน้ ) ได้จ่ำยให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในวันที่ 19 พฤษภำคม 2559
และตำมรำยงำนกำรประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ทั ครั้ ง ที่ 3/2559 เมื่อ วันที่ 10 สิ งหำคม 2559
คณะกรรมกำรได้มี ม ติ ใ ห้จ่ำ ยเงิ น ปั นผลระหว่ำ งกำลจำกผลกำรดำเนิ นงำนส ำหรั บ งวดสิ้ นสุ ดวันที่ 30
มิถุนำยน 2559 จำนวนเงิน 75.00 ล้ำนบำท ( คิดเป็ นอัตรำหุน้ ละ 0.30 บำท จำนวน 250,000,000 หุ ้น) ได้จ่ำย
ให้ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 9 กันยำยน 2559
รวมบริ ษทั จ่ำยเงินปั นผลสำหรับปี 2559 เป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้ น 135.00 ล้ำนบำท
สำหรับปี 2558
ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2558 ผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติให้
จ่ำยเงิ นปั นผลจำกผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2557 ให้แก่ผูถ้ ื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 ัท ครั้ ง ที ่ 3/2558 เมื ่อ ว นั 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

- 53 บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
27. เงินกองทุนสารองเลีย้ งชี พพนักงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ตั้งกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พพนักงำนสำหรับพนักงำนประจำทั้งหมดของ
บริ ษทั ตำมควำมในพระรำชบัญญัติกองทุ นสำรองเลี้ ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยเข้ำร่ วมในกองทุ นจดทะเบี ยน
ประเภทหลำยนำยจ้ำง ชื่ อกองทุ นสำรองเลี้ ยงชี พ ทิ สโก้ ร่ วมทุ น 2 ซึ่ งจดทะเบียนแล้ว
พนักงำนและบริ ษทั จ่ำยเงินสะสมและเงิ นสมทบเข้ำเงินกองทุนตำมโครงกำรนี้ ในอัตรำร้ อยละของ
เงินเดือนของพนักงำนแต่ละคนโดยคิดตำมระยะเวลำกำรทำงำน พนักงำนจะได้รับส่ วนที่บริ ษทั สมทบตำม
ระเบียบและข้อบังคับของกองทุนและตำมระยะเวลำกำรทำงำนกับบริ ษทั
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
และ 2558 เป็ นจำนวนเงิน 1.61 ล้ำนบำท และ 1.71 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (เฉพำะกิจกำรจำนวนเงิน 1.45
ล้ำนบำท และ 1.45 ล้ำนบำท ตำมลำดับ)
28. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจจะเกิดขึน้
28.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำดำเนินงำน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 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. 2559 - 31 ธ.ค. 2561
เป็ นต้นไป (จนกว่ำจะบอกเลิกสัญญำ)

สัญญำเช่ำที่ดิน - สำนักงำนขำย (สำขำศรี นคริ นทร์ )

1 ก.พ. 2554 - 31 ก.ค. 2560

สัญญำเช่ำที่ดิน - สำนักงำนขำย (สำขำพหลโยธิน)

1 ม.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2557
เป็ นต้นไป (จนกว่ำจะบอกเลิกสัญญำ)

24 ก.ย. 2559 - 23 ก.ย. 2574

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 - 3
450,000 บำทต่อเดือน
ปี ที่ 4 - 6
483,750 บำทต่อเดือน
ปี ที่ 7 - 9
520,031 บำทต่อเดือน
ปี ที่ 10 - 12 559,033 บำทต่อเดือน
ปี ที่ 13 - 15 600,960 บำทต่อเดือน
70,000 บำทต่อเดือน
เดือน 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
150,000 บำทต่อเดือน
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28.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำบริ กำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั มีสัญญำบริ กำรจำนวน 7 สัญญำ ระยะเวลำ 1-2 ปี มีอตั รำ
ค่ำบริ กำรจำนวนเงิน 1.60 ล้ำนบำทต่อปี
28.3 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ ำยทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันเกี่ ยวกับสัญญำติดตั้งและพัฒนำ
โปรแกรมระบบงำน โดยมีภำระผูกพันคงเหลือที่จะต้องจ่ำยตำมสัญญำ จำนวนเงิน 4.00 ล้ำนบำท (รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม) และเฉพำะกิจกำร จำนวนเงิน 3.79 ล้ำนบำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)
28.4 ภำระค้ ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั มีหนังสื อค้ ำประกันกำรทำสัญญำเช่ำ และซองประกวดรำคำ
เป็ นจำนวนเงิน 70.33 ล้ำนบำท และหนังสื อค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ ำของบริ ษทั เป็ นจำนวนเงิน 0.19
ล้ำนบำท ออกโดยธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศสองแห่ง (วงเงินค้ ำประกันรวม 185 ล้ำนบำท)
และบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ ำของบริ ษทั 2 ฉบับที่ออกโดยธนำคำรพำณิ ชย์
ในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่ งค้ ำประกัน โดยเงินฝำกประจำธนำคำรกรรมกำรจำนวนเงิน 0.14 ล้ำนบำท
29. 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 ดด้ำนกำรดำเนิ นงำนได้รับและสอบทำนข้อมูลอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำร
จัดสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่ วนงำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนงำน 2 ส่ วนงำนหลัก คือ (1) ธุ รกิจให้เช่ำรถยนต์และ (2) ธุ รกิจจำหน่ำย
รถยนต์มือสอง ซึ่งดำเนินธุ รกิจในส่ วนงำนภูมิศำสตร์ หลักในประเทศไทย
ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
และ 2558 มีดงั นี้
ธุรกิจให้เช่ำรถยนต์
2559
2558
รำยได้
รำยได้จำกค่ำเช่ำรถยนต์
รำยได้จำกกำรขำยรถยนต์
รวม

1,132,801
628,660
1,761,461

1,138,014
517,589
1,655,603

งบกำรเงินรวม (พันบำท)
ธุรกิจจำหน่ำยรถยนต์มือสอง
2559
2558
178,854
178,854

229,249
229,249

รวม
2559

2558

1,132,801
807,514
1,940,315

1,138,014
746,838
1,884,852
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ธุรกิจให้เช่ำรถยนต์
2559
2558

งบกำรเงินรวม (พันบำท)
ธุรกิจจำหน่ำยรถยนต์มือสอง
2559
2558

รวม
2559

2558

ต้นทุน
ต้นทุนกำรให้เช่ำรถยนต์
ต้นทุนกำรขำยรถยนต์
รวม
กำไรขั้นต้น

895,528
383,595
1,279,123
482,338

914,758
341,349
1,256,107
399,496

150,973
150,973
27,881

199,091
199,091
30,158

895,528
534,568
1,430,096
510,219

914,758
540,440
1,455,198
429,654

รวมสิ นทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
สิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ำ
สิ นทรัพย์ถำวรอื่น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์อื่น
รวม

3,635,352
15,267
3,056
703,650
4,357,325

3,097,448
18,217
3,218
425,836
3,544,719

157,415
229
124,534
282,178

164,527
266
109,687
274,480

3,635,352
172,682
3,285
828,184
4,639,503

3,097,448
182,744
3,484
535,523
3,819,199

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
ในปี 2559 และ 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ไม่มีลูกค้ำรำยใดที่เป็ นลูกค้ำรำยใหญ่ (หมำยถึงมีรำยได้ไม่
เท่ำกับหรื อมำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้ของกิจกำร)
30. การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
30.1 นโยบำยกำรบัญชี
รำยละเอียดของนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ วิธีกำรที่ใช้ ซึ่ งรวมถึงเกณฑ์ในกำรรับรู ้รำยได้และ
ค่ำใช้จ่ำยที่ เกี่ ยวกับสิ นทรั พย์และหนี้ สินทำงกำรเงิ นแต่ละประเภทได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อ 3
30.2 ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่ อที่เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ กำรค้ำ ฝ่ ำยบริ หำร
ควบคุมควำมเสี่ ยงนี้โดยกำรกำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสิ นเชื่ อที่เหมำะสม ดังนั้น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสี ยหำยที่เป็ นสำระสำคัญจำกกำรเก็บเงิ นจำกลู กหนี้
ดังกล่ำว
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30.3 ควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ ยวเนื่ องกับเงิ นสดและเงิ น
ฝำกสถำบันกำรเงิ น เงิ นฝำกธนำคำรที่ มีภำระค้ ำประกัน เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี และเงิ นกู้ระยะสั้นจำก
สถำบันกำรเงิ นเงิ นกู้ยืม ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิ น หนี้ สิ นตำมสั ญญำเช่ ำ ซื้ อ และภำระผูก พัน
ผลประโยชน์พนักงำน อย่ำงไรก็ตำม เนื่ องจำกสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงิ นส่ วนใหญ่มีอตั รำ
ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปั จจุบนั
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับต่ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่สำคัญสำมำรถ จัดตำมประเภท
อัตรำดอกเบี้ยได้ดงั นี้
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมอัตรำตลำด
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ำประกัน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ตัว๋ แลกเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้ อ
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน

รวม

153,536,850.07
-

57,879,158.81

8,642,133.17
-

162,178,983.24
57,879,158.81

173,856,328.75
526,779,307.34
678,307,996.34
4,981,955.00

498,095,008.43
645,893,914.90
-

-

173,856,328.75
498,095,008.43
1,172,673,222.24
678,307,996.34
4,981,955.00

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมอัตรำตลำด
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ำประกัน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ตัว๋ แลกเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้ อ
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน

บำท
งบกำรเงินรวม
อัตรำดอกเบี้ย
ไม่มี
คงที่
อัตรำดอกเบี้ย

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อัตรำดอกเบี้ย
ไม่มี
คงที่
อัตรำดอกเบี้ย

112,480,226.64
-

57,879,158.81

172,572,798.23
526,779,307.34
678,307,996.34
4,508,148.00

498,095,008.43
645,893,914.90
-

8,148,966.36
-

รวม

120,629,193.00
57,879,158.81
172,572,798.23
498,095,008.43
1,172,673,222.24
678,307,996.34
4,508,148.00
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30.4 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้วิธีรำคำตลำดในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ ง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นใน
กรณี ที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่อง หรื อไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยจะใช้วิธีรำคำทุนหรื อวิธีรำยได้ใ นกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินดังกล่ำวแทน
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ระดับที่ 1 ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้ อขำย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่ำงเดียวกัน
ระดับที่ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นนอกเหนื อจำกรำคำเสนอซื้ อขำยซึ่ งรวมอยูใ่ นระดับ 1 ที่ส ำมำรถ
สัง เกตได้ โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูล รำคำตลำด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูล ที่
คำนวณมำจำกรำคำ ตลำด) สำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น
ระดับที่ 3 ใช้ข อ้ มูล ที่ไ ม่ส ำมำรถสัง เกตได้ เช่น ข้อมูล เกี่ย วกับ กระแสเงิน ในอนำคตที่
กิจกำรประมำณขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม แยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับที่ 1
สินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขำย
- หน่วยลงทุน

-

ระดับที่ 1
สินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้ วยมู
ลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขำย
- หน่วยลงทุน

-

บำท
งบกำรเงินรวม
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

55,550,210.01

-

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

29,111,270.72

-

รวม
55,550,210.01

รวม

29,111,270.72

ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับ 2
มูลค่ำยุติธรรมของเงิ นลงทุนในหน่ วยลงทุนที่มิได้จดทะเบี ยนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย คำนวณโดยใช้มูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วยที่ประกำศโดยผูจ้ ดั กำรกองทุน
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วันที่ 31 ธันวาคม 2559
31. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดทุนที่สำคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคือกำรจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ำงทำง
กำรเงินที่เหมำะสมและกำรดำรงไว้ซ่ ึ งควำมสำมำรถในกำรดำเนินธุ รกิจอย่ำงต่อเนื่ อง
ตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอตั รำส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ำกับ
1.34 : 1 (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 : 1.14 : 1) และบริ ษทั มีอตั รำส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ำกับ 1.50 : 1 (ณ วันที่
31 ธันวำคม 2558 : 1.28 : 1)
32. มาตรฐานการบัญชี ปรับปรุ งใหม่ ทยี่ งั ไม่ มีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
สภำวิชำชี พบัญชี ได้ออกประกำศสภำวิชำชี พบัญชี ซึ่ งลงประกำศในรำชกิ จจำนุ เบกษำแล้ว ให้ใช้
มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น กำรตี ควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และกำรตี ควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ปรับปรุ งใหม่
โดยมี ผลบังคับใช้ถือปฏิ บตั ิ กบั งบกำรเงิ นสำหรั บรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1
มกรำคม 2560 เป็ นต้นไป มีดงั ต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง กำรนำเสนองบกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง สิ นค้ำคงเหลือ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง นโยบำยกำรบัญ ชี กำรเปลี่ ย นแปลง
ประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง สัญญำก่อสร้ำง
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง ภำษีเงินได้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง สัญญำเช่ำ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง รำยได้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง กำรบัญชีสำหรับเงินอุดหนุ นจำกรัฐบำล
และเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับควำมช่ วยเหลือจำก
รัฐบำล
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำ
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง ต้นทุนกำรกูย้ มื
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วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 104 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 105 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 107 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 6
(ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับบุคคลหรื อกิ จกำร
ที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง กำรบั ญ ชี และ กำรรำยงำนโครงกำร
ผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน
เรื่ อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ
เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่
เงินเฟ้อรุ นแรง
เรื่ อง กำไรต่อหุ น้
เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
เรื่ อง กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
เรื่ อง กำรประมำณกำรหนี้ สิน หนี้ สินที่อำจเกิดขึ้น
และสิ นทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เรื่ อง เกษตรกรรม
เรื่ อง กำรบัญชี สำหรับกำรปรับโครงสร้ ำงหนี้ ที่มี
ปัญหำ
เรื่ อง กำรบัญชี ส ำหรั บ เงิ นลงทุ นในตรำสำรหนี้
และตรำสำรทุน
เรื่ อ ง กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อ มู ล
สำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เรื่ อง กำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง กำรรวมธุ รกิจ
เรื่ อง สัญญำประกันภัย
เรื่ อง สิ นทรั พย์ไม่หมุ นเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและ
กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
เรื่ อง กำรสำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่
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วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 1
(ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 7
(ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง ส่ วนงำนดำเนินงำน
เรื่ อง งบกำรเงินรวม
เรื่ อง กำรร่ วมกำรงำน
เรื่ อง กำรประเมิ นเนื้ อหำสัญญำเช่ ำ ที่ ทำขึ้ น
ตำมรู ปแบบกฎหมำย
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้ อ มู ลของข้ อ ตกล ง
สัมปทำนบริ กำร
เรื่ อ ง รำยได้ -รำยกำรแลกเปลี่ ย นเกี่ ย วกับ
บริ กำรโฆษณำ
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
เรื่ อง กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดขึ้นจำก
กำรรื้ อถอน กำรบู ร ณะและหนี้ สิ นที่ มี
ลักษณะคล้ำยคลึงกัน
เรื่ อง กำรประเมิ นว่ำข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญำเช่ำหรื อไม่
เรื่ อง สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจำกกองทุ นกำรรื้ อ
ถอน กำรบู ร ณะและกำรปรั บ ปรุ งสภำพ
แวดล้อม
เรื่ อง กำรปรับปรุ งย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำน
กำรบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง
กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิ จที่
เงินเฟ้อรุ นแรง
เรื่ อ ง กำรรำยงำนทำงกำรเงิ นระหว่ำ งกำล
และกำรด้อยค่ำ
เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13 เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้ำ
(ปรับปรุ ง 2559)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่
14 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่
15 (ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่
17 (ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่
18 (ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่
20 (ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่
21 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง ข้ อ จ ำกั ด สิ นทรั พย์ ต ำมโครงกำร
ผลประโยชน์ ข้อก ำหนดเงิ นทุ นขั้นต่ ำและ
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องรำยกำรเหล่ ำ นี้ ส ำหรั บ
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
เ รื่ อ ง สั ญ ญ ำ ส ำ ห รั บ ก ำ ร ก่ อ ส ร้ ำ ง
อสังหำริ มทรัพย์
เรื่ อง กำรจ่ ำ ยสิ น ทรั พ ย์ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ งิ น สดให้
เจ้ำของ
เรื่ อง กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ
เรื่ อง ต้นทุนกำรเปิ ดหน้ำดิ นในช่ วงกำรผลิ ต
สำหรับเหมืองผิวดิน
เรื่ อง เงินที่นำส่ งรัฐ

ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยเชื่ อว่ำ มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ปรับปรุ งใหม่ขำ้ งต้นจะไม่มี
ผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงิ นเมื่อนำมำถื อปฏิ บตั ิ
33. การอนุมัติงบการเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2560

