
 
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) 
รายงาน และ งบการเงิน 
31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
 



 
 
 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
ผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหาร
ของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ งบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ของบริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) ท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบไว ้       
ณ ท่ีน้ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในส านกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ซ่ึงไดแ้สดงความเห็นไวอ้ยา่งไม่มี
เง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2553 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงก าหนดใหข้า้พเจา้ตอ้ง
วางแผนและปฏิบติังานเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลวา่งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ธีิการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั้งท่ีเป็น
จ านวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใช้
และประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระส าคญัซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัท าข้ึน ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีน าเสนอในงบการเงินโดยรวม ขา้พเจา้เช่ือวา่การ
ตรวจสอบดงักล่าวใหข้อ้สรุปท่ีเป็นเกณฑ์อยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  

 

พิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 

บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั 
กรุงเทพฯ: 7 กุมภาพนัธ์ 2554 



บริษทั กรุ๊ปลสี จาํกดั (มหาชน)

งบดุล

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2553 2552

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 868,417             1,768,317           

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 7, 14 1,227,871,783   1,040,009,933    

สินทรัพยร์อการขาย - สุทธิ 8 17,482,797        7,391,398           

ลกูหน้ีกรมสรรพากร 829,233             -                         

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 9 71,284,058        39,983,983         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,318,336,288   1,089,153,631    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนั 10 268,598             265,311              

เงินลงทุนระยะยาว -                         2,000,000           

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระเกินกวา่หน่ึงปี - สุทธิ 7, 14 1,182,177,315   861,550,360       

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11 59,026,233        50,358,361         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 12 59,231,488        35,354,300         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 27,694,679        23,851,098         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,328,398,313   973,379,430       

รวมสินทรัพย์ 2,646,734,601   2,062,533,061    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั กรุ๊ปลสี จาํกดั (มหาชน)

งบดุล (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2553 2552

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 72,921,439        25,346,459         

เจา้หน้ีการคา้ 3,800,250          1,496,375           

เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 788,126,025      746,981,184       

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 63,515,509        36,760,097         

เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนั 15,446,334        15,220,848         

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 15,263,654        9,732,745           

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 22,470,925        15,963,361         

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 981,544,136      851,501,069       

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 15 629,458,975      289,857,816       

สาํรองผลประโยชนพ์นกังาน 22,172,253        -                         

เงินประกนัความเสียหายตามสญัญาเช่าซ้ือ 2,999,067          6,998,135           

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 654,630,295      296,855,951       

รวมหนีสิ้น 1,636,174,431   1,148,357,020    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั กรุ๊ปลสี จาํกดั (มหาชน)

งบดุล (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2553 2552

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 16

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 86,300,000 หุน้  มลูค่าหุน้ละ 5 บาท

        (2552: หุน้สามญั 79,800,000 หุน้  มลูค่าหุน้ละ 5 บาท) 431,500,000      399,000,000       

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 56,416,996 หุน้  มลูค่าหุน้ละ 5 บาท

        (2552: หุน้สามญั 56,167,890 หุน้  มลูค่าหุน้ละ 5 บาท) 282,084,980      280,839,450       

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 16 192,189,327      187,655,598       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 14, 17 4,376,601          4,426,422           

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 19 43,150,000        39,954,571         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 488,759,262      401,300,000       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,010,560,170   914,176,041       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,646,734,601   2,062,533,061    

0 -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



บริษทั กรุ๊ปลสี จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2553 2552

รายได้

รายไดด้อกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 802,770,766      742,158,854       

รายไดอ่ื้น 62,545,061        58,048,282         

รวมรายได้ 865,315,827      800,207,136       

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 169,485,805      117,665,588       

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 14 17,094,929        13,592,695         

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 7 118,888,740      125,152,114       

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 118,811,813      217,585,998       

รวมค่าใช้จ่าย 424,281,287      473,996,395       

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้นิตบุิคคล 441,034,540      326,210,741       

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 14 (75,032,333)       (84,726,200)        

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้นิตบุิคคล 366,002,207      241,484,541       

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 12 (102,749,168)     (60,355,784)        

กาํไรสุทธิสําหรับปี 263,253,039      181,128,757       

กาํไรต่อหุ้น 21

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

กาํไรสุทธิ 4.67 3.29

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 56,348,138 55,098,794

กาํไรต่อหุ้นปรับลด

กาํไรสุทธิ 4.25 3.25

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 61,919,676 55,691,915

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั กรุ๊ปลสี จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)
2553 2552

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสุทธิก่อนภาษี 366,002,207      241,484,541       
รายการปรับกระทบยอดกาํไรสุทธิก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 7,835,899          7,069,310           
   หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 118,888,740      125,152,114       
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12,632               (374,030)            
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 118,811,813      217,585,998       
   ผลขาดทุนจากการลดมลูค่าสินทรัพยร์อการขาย (โอนกลบัรายการ) 4,950,423          (5,739,715)          
   สาํรองผลประโยชนพ์นกังาน 22,172,253        -                         
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 65,032,333        70,726,200         
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 703,706,300      655,904,418       
สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง
   ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ (627,365,980)     106,806,141       
   สินทรัพยร์อการขาย (133,853,635)     (211,266,124)      
   ลกูหน้ีกรมสรรพากร (829,233)            395,912              
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (31,311,641)       (4,603,990)          
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (3,826,674)         (2,999,190)          
หนีสิ้นดาํเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้ 2,303,875          674,915              
   เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนั 225,486             1,693,800           
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,423,356          (1,390,209)          
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,509,317          6,620,745           
   เงินประกนัความเสียหายตามสญัญาเช่าซ้ือ (3,999,068)         (10,755,147)        
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (83,017,897)       541,081,271       
   จ่ายดอกเบ้ีย (64,924,780)       (71,155,450)        
   จ่ายภาษีเงินได้ (99,872,696)       (68,783,280)        
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (247,815,373)     401,142,541       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั กรุ๊ปลสี จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)

2553 2552

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (3,287)                (5,804)                

เงินสดรับจากการจาํหน่ายคืนหน่วยลงทุนระยะยาว 2,000,000          -                         

ลกูหน้ีและเงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังานเพ่ิมข้ึน (16,907)              (17,598)              

เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,124               725,390              

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (16,526,527)       (7,117,159)          

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (14,536,597)       (6,415,171)          

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 47,574,980        (119,653,541)      

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 1,350,000,000   620,000,000       

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (969,254,000)     (864,444,333)      

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 5,729,438          49,861,470         

เงินสดรับจากการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั -                         4,860,000           

จ่ายเงินปันผล (172,598,348)     (86,498,551)        

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 261,452,070      (395,874,955)      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (899,900)            (1,147,585)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 1,768,317          2,915,902           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 868,417             1,768,317           

-                         -                         

ขอ้มลูประกอบกระแสเงินสดเพ่ิมเติม

รายการท่ีมิใช่เงินสด

   หุน้สามญัท่ีออกระหวา่งปีจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 49,821               433,578              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน ใบสาํคญัแสดงสิทธิ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ซื้อหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551 270,000,000    148,200,000    -                          36,824,365      309,800,000    764,824,365      

ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญั -                       -                       4,860,000           -                       -                       4,860,000          

หุน้สามญัที่ออกระหวา่งปีจากการใชส้ิทธิ

   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 16 10,839,450      39,455,598      (433,578)             -                       -                       49,861,470        

กาํไรสุทธิสาํหรับปี -                       -                       -                          -                       181,128,757    181,128,757      

เงินปันผลจ่าย 18 -                       -                       -                          -                       (86,498,551)     (86,498,551)       

โอนกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร

   เป็นสาํรองตามกฎหมาย 19 -                       -                       -                          3,130,206        (3,130,206)       -                         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552 280,839,450    187,655,598    4,426,422           39,954,571      401,300,000    914,176,041      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552 280,839,450    187,655,598    4,426,422           39,954,571      401,300,000    914,176,041      

หุน้สามญัที่ออกระหวา่งปีจากการใชส้ิทธิ

   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 16 1,245,530        4,533,729        (49,821)               -                       -                       5,729,438          

กาํไรสุทธิสาํหรับปี -                       -                       -                          -                       263,253,039    263,253,039      

เงินปันผลจ่าย 18 -                       -                       -                          -                       (172,598,348)   (172,598,348)     

โอนกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร

   เป็นสาํรองตามกฎหมาย 19 -                       -                       -                          3,195,429        (3,195,429)       -                         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 282,084,980    192,189,327    4,376,601           43,150,000      488,759,262    1,010,560,170   

-                       -                       -                       -                       -                         

บริษทั กรุ๊ปลสี จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552

กาํไรสะสม
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศ
ไทย ธุรกิจหลักของบริษทัฯคือ การให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ โดยมีท่ีอยู่ตามท่ี        
จดทะเบียนอยูท่ี่เลขท่ี 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต ้แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯคือ Engine Holdings Asia Pte. Ltd. (จดัตั้งในประเทศสิงคโปร์) และ
บริษทั เอ.พี.เอฟ. แมเนจเมน้ท์ จ  ากดั (จดัตั้งในประเทศไทย) ซ่ึงถือหุ้นของบริษทัฯในอตัราร้อยละ 
48.58 และร้อยละ 19.50 ตามล าดบั โดยมี Wedge Holdings Co., Ltd. (จดัตั้งในประเทศญ่ีปุ่น) เป็น
บริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี                   
26 พฤษภาคม 2553 และบริษทัฯถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

 การแสดงรายการในงบการเงินไดท้  าข้ึนเพื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ลงวนัท่ี 30 มกราคม 2552 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการ
บญัชีใหม่ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี  

ก) มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2554 (เวน้แต่แม่บทการบญัชีซ่ึงมีผลบงัคบัใชท้นัที) 

แม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2552)  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบญัชี และขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26  การบญัชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี     

เงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) ก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2552) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2552) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและ
การด าเนินงานท่ียกเลิก 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร
แร่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 15 

สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

ข) มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2556 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

และการเปิด เผยข้อมูล เ ก่ียวกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้น ามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 มาถือปฏิบติัก่อนก าหนด นอกจากน้ี    
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือวา่มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินส าหรับปีท่ีเร่ิมใช้มาตรฐานการบญัชีดงักล่าว ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ีท่ี    
ฝ่ายบริหารคาดวา่จะมีผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีน ามาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาถือปฏิบติั  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีก าหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ท่ีให้กบัพนักงานเม่ือกิจการได้รับ
บริการจากพนกังาน กิจการตอ้งประเมินและบนัทึกหน้ีสินจากผลประโยชน์ของพนกังานเน่ืองจาก
เกษียณอายุ โดยใชก้ารค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงเดิมบริษทัฯรับรู้ผลประโยชน์ท่ี
ใหก้บัพนกังานดงักล่าวเม่ือเกิดรายการ 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ก) รายไดด้อกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ 

  บริษทัฯรับรู้รายได้ดอกผลเช่าซ้ือและขายผ่อนช าระโดยการปันส่วนดอกผลเช่าซ้ือตลอด
ระยะเวลาของสัญญาตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะรับรู้ในวนัท่ีถึงก าหนดช าระค่า
งวด ไม่วา่จะเก็บเงินไดห้รือไม่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะหยุดรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกหน้ีคา้งช าระ        
ค่างวดเกินกวา่ 4 งวด 
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 ข) รายไดจ้ากค่าปรับล่าชา้ 

  รายไดจ้ากค่าปรับล่าชา้รับรู้เป็นรายไดต้ามจ านวนท่ีไดรั้บจริง 

 ค) รายไดค้่าธรรมเนียมอ่ืน 

  ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าซ้ือรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

 ง) ดอกเบ้ียรับ 

  ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

 ก) ดอกเบ้ียจ่าย 

  ดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงคา้ง ในกรณีท่ีดอกเบ้ียไดคิ้ดรวมอยูใ่นตัว๋เงินจ่าย
แลว้ ดอกเบ้ียนั้นจะตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายเฉล่ียเท่า ๆ กนัตลอดอายขุองตัว๋เงินนั้น 

 ข) ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงจากการใหเ้ช่าซ้ือ 

  บริษทัฯรับรู้ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงเม่ือเร่ิมแรกจากการให้เช่าซ้ือ โดยการปันส่วน
ทยอยรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และแสดงหักจากรายได้ดอกผลเช่าซ้ือและขาย   
ผอ่นช าระตลอดอายขุองสัญญา 

  รายไดด้อกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้สดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรง
เม่ือเร่ิมแรกของการเช่าซ้ือ 

4.3 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มี
ขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

4.4 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนช าระ 

 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนช าระแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ดอกผล     
เช่าซ้ือและดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้สดงเป็นรายการหกัจากลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขาย
ผอ่นช าระ บริษทัฯบนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญในอตัราร้อยละของยอดลูกหน้ีท่ีคา้งช าระสุทธิจาก
รายไดด้อกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้โดยค านึงถึงจ านวนเดือนท่ีคา้งช าระ 
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4.5 สินทรัพย์รอการขาย 

 สินทรัพยร์อการขายเป็นสินทรัพยซ่ึ์งไดย้ึดมาจากลูกหน้ีเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ และไดแ้สดงไว้
ในราคาทุน (ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่างวดท่ีคา้งช าระสุทธิ) หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะขายได้
แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ โดยการตั้งค่าเผือ่การลดมูลค่าส าหรับสินทรัพยท่ี์ยดึคืน 

4.6 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย บริษทัฯตดั
บญัชีส่วนเกิน/ส่วนต ่ากวา่มูลค่าตราสารหน้ีตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ านวนท่ีตดัจ าหน่ายน้ีจะ
แสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ 

 บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

4.7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ / ค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักด้วยค่าเส่ือมราคา
สะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของ
สินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณดงัต่อไปน้ี 

 อาคาร  20  ปี 
 ส่วนปรับปรุงอาคารและสถานท่ีเช่า 10  ปี 
 เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 5  ปี 

 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และยานพาหนะค านวณค่าเส่ือมราคาตามวิธีผลรวมจ านวนปีตาม
ระยะเวลา 3 - 5 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน 

 บริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์(ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายสินทรัพย์
กบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น) จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้น
ออกจากบญัชี 

4.8 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 
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 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียง
โดยทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั 
กรรมการหรือพนักงานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของ   
บริษทัฯ  

4.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัท่ีในงบดุล บริษัทฯจะท าการประเมินว่ามีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯหรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัฯจะ
ท าการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หากพบวา่ราคาตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น
มีมูลค่าสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน แสดงว่าสินทรัพยด์งักล่าวเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯจะลด
มูลค่าของสินทรัพยล์งใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึง
มูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะ
สูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ี
กิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อน
ภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความ
เส่ียงซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ท่ีก าลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการขาย บริษทัฯใช้แบบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึง
สะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะได้มาจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์ักด้วยตน้ทุนในการ
จ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถ
ต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุน  

4.10 ผลประโยชน์พนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนส ารอง       
เล้ียงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดรายการ บริษทัฯบนัทึกส ารองผลประโยชน์พนกังานซ่ึงค านวณจาก
จ านวนเงินผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานโดยใช้อตัราท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมาย
แรงงาน 

4.11 ภาษีเงินได้ 

 ก) ภาษีเงินได้ตามแบบแสดงรายการ 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดต้ามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดย
ค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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 ข) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีค านวณข้ึนจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัท่ีในงบดุลกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น โดยใช้อตัรา
ภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีในงบดุล  

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี และ
รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ทั้งน้ีบริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีก็ต่อเม่ือ
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริษัทฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอส าหรับผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ ทุกวนัท่ีใน      
งบดุล และจะปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะ   
ไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วน
มาใชป้ระโยชน์  

4.12 สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 

 บริษทัฯรับรู้จ านวนสุทธิของดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ียเป็นรายได/้ค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

4.13 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต
ไดเ้กิดข้ึนแลว้และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป
เพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั้นได้อย่าง
น่าเช่ือถือ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ        
งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการ
ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัดงัน้ี 
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5.1 สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน        
ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า    
บริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

5.2 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจะประมาณอตัราค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญของลูกหน้ีแต่ละอาย ุโดยพิจารณาขอ้มูลสถิติต่าง ๆ ในอดีตประกอบกบัการประเมินความเส่ียง
ของลูกหน้ี ลกัษณะของหลกัประกนั และผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงจากลูกหน้ีในอดีต โดยยึดหลกั
ความระมดัระวงัเป็นส าคญั 

5.3 ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินทรัพย์รอการขาย 

ในการประมาณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพยร์อการขาย ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากสินทรัพยร์อการขายแต่ละรายการ โดยค านึงถึงการ
วิเคราะห์มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะขายได ้การใช้ประมาณการจากขอ้มูลสถิติการขาย
ในอดีต อายขุองสินทรัพยร์อการขายคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 

5.4 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีในบญัชีเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่า
บริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินนั้นได ้ในการ
น้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเป็น
จ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

5.5 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการใช้
งานและมูลค่าซากเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่า
ซากใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดข้ึน 

นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพย์นั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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5.6 ส ารองผลประโยชน์พนักงาน 

ในการประมาณส ารองผลประโยชน์พนกังาน ฝ่ายบริหารจะประมาณการจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายโดย
อาศัยข้อสมมุติฐานในการประมาณการต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผลซ่ึงค านวณโดยใช้อัตราท่ี
สอดคลอ้งกบักฎหมายแรงงาน 

6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: บาท) 
 2553 2552 
เงินสดและรายการเทียบเท่า 79,000 612,000 
เงินฝากธนาคาร 789,417 1,156,317 

รวม 868,417 1,768,317 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.25 ต่อปี (2552: ร้อยละ 0.25 
ต่อปี) 

7. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนช าระ 

7.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระประกอบดว้ย 
(หน่วย: บาท) 

 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  
 และขายผอ่นช าระส่วนท่ีถึง และขายผอ่นช าระท่ีถึง  

 ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี รวม 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
ลูกหน้ีปกต ิ       
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ 2,000,698,279 1,646,245,667 1,570,327,279 1,145,563,571 3,571,025,558 2,791,809,238 
 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระคา้งรับ 58,496,576 51,392,906 - - 58,496,576 51,392,906 
 หัก: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ       

  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (756,416,950) (591,543,821) (375,905,204) (265,384,989) (1,132,322,154) (856,928,810) 

 รวมลูกหน้ีปกติ 1,302,777,905 1,106,094,752 1,194,422,075 880,178,582 2,497,199,980 1,986,273,334 

ลูกหน้ีบอกเลิกสัญญา       
 ลูกหน้ีเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ 116,102,740 84,505,281 72,555,372 49,268,158 188,658,112 133,773,439 
 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระคา้งรับ 14,402,454 10,285,462 - - 14,402,454 10,285,462 
 หัก: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ       

  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (41,880,021) (29,166,648) (19,990,429) (13,305,042) (61,870,450) (42,471,690) 

 รวมลูกหน้ีบอกเลิกสัญญา 88,625,173 65,624,095 52,564,943 35,963,116 141,190,116 101,587,211 

รวมลูกหน้ี 1,391,403,078 1,171,718,847 1,246,987,018 916,141,698 2,638,390,096 2,087,860,545 

หัก: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (163,531,295) (131,708,914) (64,809,703) (54,591,338) (228,340,998) (186,300,252) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนช าระ - สุทธิ 1,227,871,783 1,040,009,933 1,182,177,315 861,550,360 2,410,049,098 1,901,560,293 
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7.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ (สุทธิจากดอกผล
เช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญจ าแนกตามอายหุน้ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
  อตัราร้อยละ   
 มูลค่าลูกหน้ี ท่ีบริษทัฯ  มูลค่าลูกหน้ีตาม 
 ตามสญัญาเช่าซ้ือ ตั้งค่าเผื่อหน้ี  สญัญาเช่าซ้ือ 

ระยะเวลาคา้งช าระ และขายผอ่นช าระ สงสยัจะสูญ ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ และขายผอ่นช าระ - สุทธิ 

 2553 2552  2553 2552 2553 2552 
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนช าระ      
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 2,041,280,034 1,582,237,016 1 19,784,510 15,276,234 2,021,495,524 1,566,960,782 
 คา้งช าระ        
 1 เดือน 199,050,168 159,639,047 1 1,947,145 1,557,722 197,103,023 158,081,325 
 2 - 3 เดือน 192,204,016 176,556,465 2 3,775,692 3,454,969 188,428,324 173,101,496 
 4 - 6 เดือน 112,238,972 99,571,067 100 110,677,742 97,561,187 1,561,230 2,009,880 
 7 - 12 เดือน 70,194,599 53,166,436 100 69,169,937 51,938,077 1,024,662 1,228,359 

 12 เดือนข้ึนไป 23,422,307 16,690,514 100 22,985,972 16,512,063 436,335 178,451 

รวม 2,638,390,096 2,087,860,545  228,340,998 186,300,252 2,410,049,098 1,901,560,293 

7.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่าซ้ือและมูลค่า
ปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าซ้ือแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 2553 2552 

  มูลค่าปัจจุบนัของ  มูลค่าปัจจุบนัของ 
 เงินลงทุนขั้นตน้ จ านวนเงินขั้นต ่า เงินลงทุนขั้นตน้ จ านวนเงินขั้นต ่า 
 ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 2,189,700,049 1,391,403,078 1,792,429,316 1,171,718,847 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 1,642,882,651 1,246,987,018 1,194,831,729 916,141,698 

รวม 3,832,582,700 2,638,390,096 2,987,261,045 2,087,860,545 

หกั: ดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็น     
   รายได ้ (1,194,192,604)  (899,400,500)  

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่า     
   ท่ีตอ้งจ่าย 2,638,390,096  2,087,860,545  

7.4 สัญญาเช่าซ้ือของบริษทัฯมีระยะเวลาในการเช่าตามสัญญาโดยประมาณ 1 - 3 ปี และค่าเช่าก าหนด
ในอตัราคงท่ีตลอดอายสุัญญาเช่า 

7.5 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษทัฯได้โอนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (ก่อนหัก     
ดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ จ  านวน 4,109 ลา้นบาท (2552: 4,162 ล้านบาท) เพื่อ              
ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 และ 15 
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7.6 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2547 สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยความ
เห็นชอบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้  าหนดแนวปฏิบติั
ทางการบญัชีส าหรับธุรกิจสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) โดยหยุดรับรู้รายได้
ส าหรับลูกหน้ีคา้งช าระค่างวดเกินกวา่ 3 งวด  อยา่งไรก็ตาม แนวปฏิบติัดงักล่าวไดใ้ห้ทางเลือกไว้
โดยหากบริษทัใดเห็นวา่แนวทางปฏิบติัน้ีไม่เหมาะสมให้เปิดเผยแนวทางท่ีบริษทัใชพ้ร้อมเหตุผล
ประกอบ ทั้งน้ีบริษทัฯมีนโยบายในการหยุดรับรู้รายไดส้ าหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีคา้งช าระ
ค่างวดเกินกว่า 4 งวด ซ่ึงหากบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าว บริษทัฯตอ้งรับรู้รายได้
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ลดลงเป็นจ านวนเงินประมาณ 1.48 ลา้นบาท 
และ 5.79 ลา้นบาท ตามล าดบั ทั้งน้ีเน่ืองจากบริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจ านวน
ส าหรับลูกหน้ีคา้งช าระเกินกวา่ 3 งวดแลว้ ดงันั้นการหยุดรับรู้รายไดส้ าหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่า
ซ้ือท่ีคา้งช าระค่างวดเกินกวา่ 4 งวด จึงไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อก าไรสุทธิส าหรับปี
ของบริษทัฯ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีคา้งช าระค่างวด
เกินกวา่ 3 งวดแต่บริษทัฯยงัคงรับรู้รายไดเ้ป็นจ านวนเงินประมาณ 82.69 ลา้นบาท และ 77.52         
ลา้นบาท ตามล าดบั 

8. สินทรัพย์รอการขาย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 สินทรัพยร์อการขายแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 2553 2552 
สินทรัพยย์ดึคืน 25,811,817 10,769,995 
หกั: ค่าเผือ่การลดมูลค่า (8,329,020) (3,378,597) 
สินทรัพยร์อการขาย - สุทธิ 17,482,797 7,391,398 
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9. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 

 (หน่วย: บาท) 
 2553 2552 
รายไดค้า้งรับ 5,741,170 6,452,584 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 50,343,173 24,683,521 
ลูกหน้ีอ่ืน - ขายสินทรัพยร์อการขาย 15,940,369 10,355,071 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนด 1,656,772 863,892 
อ่ืน ๆ 129,024 155,365 
รวม 73,810,508 42,510,433 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,526,450) (2,526,450) 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 71,284,058 39,983,983 

10. เงินฝากประจ าทีม่ีภาระค า้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจ าซ่ึงบริษทัฯได้น าไปวางไวก้ับธนาคารเพื่อค ้ าประกันการออก
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 23.2 

11. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: บาท) 

   ส่วนปรับปรุง เคร่ืองตกแต่ง    
   อาคารและ และเคร่ืองใช ้ คอมพิวเตอร์   
 ท่ีดิน อาคาร สถานท่ีเช่า ส านกังาน และอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน        
31 ธนัวาคม 2552 30,378,654 42,821,684 4,772,832 19,749,928 9,404,185 13,678,128 120,805,411 
ซ้ือเพ่ิม 5,603,886 2,583,214 135,202 721,024 1,451,295 6,031,906 16,526,527 
จ าหน่าย - - - (150,906) (52,804) (13,632) (217,342) 

31 ธนัวาคม 2553 35,982,540 45,404,898 4,908,034 20,320,046 10,802,676 19,696,402 137,114,596 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
31 ธนัวาคม 2552 - 30,984,385 4,643,164 18,759,098 7,001,239 9,059,164 70,447,050 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 2,148,114 77,853 407,032 2,044,687 3,158,213 7,835,899 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ        
   ส่วนท่ีจ าหน่าย - - - (128,171) (52,788) (13,627) (194,586) 

31 ธนัวาคม 2553 - 33,132,499 4,721,017 19,037,959 8,993,138 12,203,750 78,088,363 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
31 ธนัวาคม 2552 30,378,654 11,837,299 129,668 990,830 2,402,946 4,618,964 50,358,361 

31 ธนัวาคม 2553 35,982,540 12,272,399 187,017 1,282,087 1,809,538 7,492,652 59,026,233 
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(หน่วย: บาท) 

   ส่วนปรับปรุง เคร่ืองตกแต่ง    
   อาคารและ และเคร่ืองใช ้ คอมพิวเตอร์   
 ท่ีดิน อาคาร สถานท่ีเช่า ส านกังาน และอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี        
2552       7,069,310 

2553       7,835,899 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯมีอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้าน
อยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ดังกล่าวมีจ านวนเงิน
ประมาณ 30.02 ลา้นบาท (2552: 28.82 ลา้นบาท) 

 บริษทัฯไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 จ  านวน 27.06 
ลา้นบาท (2552: 29.02 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั
การเงิน และเงินกูย้มืระยะยาวตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 13 และ 15 

12. ภาษีเงินได้นิติบุคคล/สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัฯส าหรับปี 2553 และ 2552 ค านวณข้ึนในอตัราร้อยละ 30 และ 25 
ตามล าดบั ส าหรับก าไรหลงัจากบวกกลบัดว้ยรายการส ารองและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือ
เป็นรายจ่ายในการค านวณภาษี 

 ภาษีเงินไดข้องบริษทัฯส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: บาท) 

 2553 2552 
ภาษีเงินไดท่ี้ค านวณจากก าไรทางภาษี 126,626,356 72,181,603 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ่มข้ึน (16,806,674) (11,825,819) 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (7,070,514) - 
ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 102,749,168 60,355,784 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบดุล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 
และ 2552 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 2553 2552 
ผลกระทบทางภาษีของรายการซ่ึงไม่สามารถถือเป็นค่าใชจ่้าย   
   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 71,839,589 49,414,055 
   ค่าเผื่อมลูค่าลดลงของสินทรัพยร์อการขาย 2,498,706 844,649 
   ประมาณการผลประโยชนพ์นกังาน 6,651,676 - 
   ค่านายหนา้รอตดับญัชี (21,758,483) (14,904,404) 
รวม 59,231,488 35,354,300 

13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: บาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย   
 (ร้อยละต่อปี) 2553 2552 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 22,921,439 346,459 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน MLR, MOR 50,000,000 25,000,000 
รวม  72,921,439 25,346,459 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของ
บริษทัฯค ้าประกนัโดยการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซ้ือ และการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิง
ปลูกสร้างท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้ และทะเบียนรถจกัรยานยนตต์ามหนงัสือแจง้
จากผูใ้หกู้ ้

14. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: บาท) 
 2553 2552 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 541,711 - ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกิจกบักรรมการ    
ดอกเบ้ียจ่าย - 24,356 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.25 และ MOR 

ต่อปี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 บริษทัฯไม่มียอดคงคา้งกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯไดจ่้ายเงินเดือน โบนสั ค่าเบ้ียประชุมและเงิน
บ าเหน็จใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารเป็นจ านวนเงิน 17.09 ลา้นบาท (2552: 13.59 ลา้นบาท) 

 ใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญส าหรับกรรมการและผู้บริหาร 

 เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2551 บริษทัฯไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั (GL-WA) ให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหารจ านวน 11 ท่าน จ านวน 206,300 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 20.6 ของจ านวน
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัทั้งหมดท่ีออกในคร้ังนั้น 

 เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2552 บริษทัฯไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั (GL-W1) ให้แก่ผูถื้อ
หุ้นเดิมท่ีเป็นกรรมการและผูบ้ริหารจ านวน 6 ท่าน จ านวน 2,412,996 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.9 
ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัทั้งหมดท่ีออกในคร้ังนั้น 

 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2552 บริษทัฯไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั (GL-WB) ให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหารจ านวน 11 ท่าน จ านวน 118,100 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 23.6 ของจ านวน
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัทั้งหมดท่ีออกในคร้ังนั้น 

 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2553 บริษทัฯไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั (GL-WC) ให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหารจ านวน 10 ท่าน จ านวน 104,700 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 20.9 ของจ านวน
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัทั้งหมดท่ีออกในคร้ังนั้น 
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15. เงินกู้ยมืระยะยาว 

 เงินกูย้มืระยะยาวซ่ึงบริษทัฯไดรั้บจากสถาบนัการเงินในประเทศ มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 ยอดคงเหลือ อตัราดอกเบ้ียต่อปี เง่ือนไขการช าระคืนเงินตน้ 

 2553 2552   
สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2550    
วงเงินสินเช่ือท่ี 3  - 3,000,000 อตัราร้อยละ MLR ต่อปี ผ่อนช าระเป็นงวด ๆ ในจ านวนท่ีเท่ากัน 

รวมทั้งหมดสามสิบงวด โดยเร่ิมช าระงวด
แรกในวนัช าระดอกเบ้ียคร้ังแรกหลงัจาก
วนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเช่ือ 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 20 กนัยายน 2550    
วงเงินสินเช่ือท่ี 2 - 90,890,000 อตัราดอกเบ้ีย 1 เดือน  

 THBFIX + 0.97 ต่อปี 
ผ่อนช าระเป็นงวดๆ ตามท่ีระบุในสัญญา
เงินกู้รวมทั้ งหมดสามสิบงวดโดยเร่ิม
ช าระงวดแรกในวนัท าการสุดท้ายของ
เดือนมีนาคม 2551 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 28 เมษายน 2551    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 47,833,333 435,166,667 อตัราร้อยละ MLR - 0.5 ต่อปี ผ่อนช าระเป็นงวด ๆ ในจ านวนท่ีเท่ากัน 

รวมทั้งหมดสามสิบงวด โดยเร่ิมช าระงวด
แรกในวนัช าระดอกเบ้ียคร้ังแรกหลงัจาก
วนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเช่ือ 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 29 มกราคม 2552    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 113,585,000 291,449,000 อตัราร้อยละ MLR - 0.5 ต่อปี ผ่อนช าระเป็นงวด ๆ ในจ านวนท่ีเท่ากัน

รวมทั้งหมดยี่สิบเจ็ดงวด โดยเร่ิมช าระ
งวดแรกในวันช าระดอกเบ้ียคร้ังแรก
หลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเช่ือ 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 22 ตุลาคม 2552    
 วงเงินสินเช่ือท่ี 1 720,666,667 216,333,333 อตัราร้อยละ MLR - 0.75 ต่อปี ผ่อนช าระเป็นงวด ๆ ในจ านวนท่ีเท่ากัน

รวมทั้งหมดสามสิบงวด โดยเร่ิมช าระงวด
แรกในวนัช าระดอกเบ้ียคร้ังแรกหลงัจาก
วนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเช่ือ 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 25 สิงหาคม 2553    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 535,500,000 - อตัราร้อยละ MLR - 1.0 ต่อปี ผ่อนช าระเป็นงวด ๆ ในจ านวนท่ีเท่ากัน

รวมทั้งหมดสามสิบงวด โดยเร่ิมช าระงวด
แรกในวนัช าระดอกเบ้ียคร้ังแรกหลงัจาก 

     วนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเช่ือ 

รวม 1,417,585,000 1,036,839,000   

หัก: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี (788,126,025) (746,981,184) 

  

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 629,458,975 289,857,816   
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 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับปี 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 1,036,839,000 
บวก: กูเ้พิ่ม 1,350,000,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (969,254,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 1,417,585,000 

 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2551 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยส์ามแห่ง (ผูใ้ห ้  
กูร่้วม) เพื่อขอวงเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 1,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าไปช าระคืนเงิน
กูย้ืมภายใตส้ัญญาเงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกิจ เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
บริษทัฯไดท้  าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมดงักล่าวบางส่วนเพื่อแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.75 ต่อปี 

 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2552 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง เพื่อ
ขอวงเงินกู้ระยะยาวจ านวน 400 ล้านบาทโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน าไปช าระคืนเงินกู้ยืมภายใต้
สัญญาเงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกิจ 

 เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2552 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยส์ามแห่ง (ผูใ้ห้กู้
ร่วม) เพื่อขอวงเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 1,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าไปช าระคืนเงินกูย้ืม
ภายใตส้ัญญาเงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษทัฯ 

 เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2553 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยส์ามแห่ง (ผูใ้ห้กู้
ร่วม) เพื่อขอวงเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 1,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าไปช าระคืนเงินกูย้ืม
ภายใตส้ัญญาเงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษทัฯ 

 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้มื บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด ารงสัดส่วน
การถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ การจ่ายเงินปันผล การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
การด ารงอตัราส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือท่ีคา้งช าระมากกวา่ 3 เดือนข้ึนไปต่อลูกหน้ีเช่าซ้ือทั้งหมด การ
ด ารงอตัราส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือต่อหน้ีเงินกู ้การไม่จ  าหน่ายสินทรัพยห์รือสิทธิในรายได ้และการ
ไม่ก่อหน้ีทุกประเภทเพิ่มเติม เป็นตน้ 

 เงินกูย้มืภายใตส้ัญญาเงินกูด้งักล่าวค ้าประกนัโดยการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซ้ือ และการ
จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่ในขณะน้ี และ/หรือจะมีต่อไปในภายหน้า และทะเบียน
รถจกัรยานยนตต์ามหนงัสือแจง้จากธนาคารพาณิชย ์

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษทัฯมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใชจ้  านวน 
430 ลา้นบาท  
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16. ทุนเรือนหุ้น 

16.1 การรับเงินเพิม่ทุนจากการใช้ใบส าคัญแสดงสิทธิ  

  ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัจ านวนรวม 5.73 ลา้นบาท ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 จ านวนใบส าคญั    
 แสดงสิทธิ จ านวนหุน้สามญั ราคาใชสิ้ทธิ จ านวนเงิน 
 (หน่วย) (หุน้) (บาทต่อหุน้) (ลา้นบาท) 

GL-W1 249,106 249,106 23 5.73 

  บริษทัฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นทุนช าระแล้วจ านวน 282.1 ล้านบาท        
เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2553 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯมีส่วนเกินมูลค่าหุน้เป็นจ านวนเงินรวม 192.2 ลา้นบาท 

16.2 รายการกระทบยอดจ านวนหุ้นสามัญ 

(หน่วย: หุน้) 

 2553 2552 
หุน้สามญัจดทะเบียน   
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัตน้ปี 79,800,000 79,800,000 
จดทะเบียนเพ่ิมทุนระหวา่งปี 6,500,000 - 
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัส้ินปี 86,300,000 79,800,000 

หุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้   
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัตน้ปี 56,167,890 54,000,000 
จ านวนหุน้สามญัเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิตาม   
   ใบส าคญัแสดงสิทธิในระหวา่งปี 249,106 2,167,890 
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัส้ินปี 56,416,996 56,167,890 

17. ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัซ่ึงออกโดยบริษทัฯมีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภท 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 
ออกให้แก่ 

วนัท่ีออก 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

จ านวนใบส าคญั 
แสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังแรก ราคาเสนอขาย 

อายใุบส าคญั
แสดงสิทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิ 
ต่อ 1 หุ้นสามญั 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 

GL-WA กรรมการและพนกังาน 20 พฤษภาคม 2551 1,000,000 - 3 ปี 12 บาท 1 หุ้นสามญั 
GL-W1 ผูถื้อหุ้นเดิม   4 กุมภาพนัธ์ 2552 24,300,000 0.20 บาท 3 ปี 23 บาท 1 หุ้นสามญั 
GL-WB กรรมการและพนกังาน 10 พฤษภาคม 2552 500,000 - 3 ปี 14.50 บาท 1 หุ้นสามญั 
GL-WC กรรมการและพนกังาน 10 พฤษภาคม 2553 500,000 - 3 ปี 16.59 บาท 1 หุ้นสามญั 
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 จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯในระหวา่งปีมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 จ านวนใบส าคญัแสดง ออกใบส าคญั จ านวนใบส าคญัแสดง จ านวนใบส าคญัแสดง  
ประเภท สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี  แสดงสิทธิ สิทธิท่ีมีการใชสิ้ทธิ สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 31 ธนัวาคม 2552 ในระหวา่งปี ในระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2553 
GL-WA 1,000,000 - - 1,000,000 
GL-W1 22,132,110 - (249,106) 21,883,004 
GL-WB 500,000 - - 500,000 
GL-WC - 500,000 - 500,000 

  ท่ีประชุมสามัญประจ าปีผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯได้อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
6,500,000 หุ้น เพื่อรองรับโครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจ ากัด และการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพื่อจดัสรรแก่กรรมการและพนกังานของบริษทั (GL-WC) 
บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯเป็น 431,500,000 บาท เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 
2553 

18. เงินปันผล 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในปี 2553 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: บาท) 

เงินปันผล อนุมติัโดย จ านวนเงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล
จ่ายต่อหุน้ 

เงินปันผลคงเหลือประกาศ
จ่ายจากก าไรสุทธิของปี 
2552 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2553 

39,460,257  0.70 
เงินปันผลประกาศจ่ายจาก
ก าไรสุทธิของไตรมาส
หน่ึงปี 2553 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
 เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2553 

48,512,597 0.86 
เงินปันผลประกาศจ่ายจาก ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   
   ก าไรสุทธิของ    เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2553   
   สามไตรมาสปี 2553  84,625,494 1.50 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2553  172,598,348 3.06 
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 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในปี 2552 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: บาท) 

เงินปันผล อนุมติัโดย จ านวนเงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล
จ่ายต่อหุน้ 

    
เงินปันผลประกาศจ่ายจาก
ก าไรของไตรมาสหน่ึง    
ปี 2552 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
 เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2552 

47,181,028 0.84 
เงินปันผลประกาศจ่ายจาก
ก าไรของปี 2552 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2552 39,317,523 0.70 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2552  86,498,551 1.54 

19. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี
หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้

20. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 2553 2552 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 87,301,892 66,446,179 
ค่าเส่ือมราคา 7,835,899 7,069,310 

21. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส าหรับปีดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของ
หุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี  

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรสุทธิส าหรับปีดว้ยผลรวมของจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกอยู่ในระหว่างปีกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้ง
ออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั  โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็น
หุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัท่ีตอ้งออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
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 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลดแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

  จ านวนหุน้สามญั  
 ก าไรสุทธิ ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 
 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
 ก าไรสุทธิ 263,253 181,129 56,348 55,099 4.67 3.29 
ผลกระทบของหุ้นสามัญ       
 เทียบเท่าปรับลด       
  GL-WA - - 533 465   
  GL-W1 - - 4,643 -   
  GL-WB - - 218 128   
  GL-WC - - 177 -   
  รวม - - 5,571 593   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
    ก าไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้       
       สามญัสมมติวา่มีการใชสิ้ทธิ       
       ซ้ือหุน้สามญั 263,253 181,129 61,919 55,692 4.25 3.25 

 ไม่มีจ  านวนหุ้นสามญัเทียบเท่าท่ีบริษทัฯอาจต้องออกส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 
(GL-W1) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 เน่ืองจากราคาใช้สิทธิสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม      
ถวัเฉล่ียในระหวา่งปีของหุน้สามญัของบริษทัฯ 

22. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 
3 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อยุธยา จ ากดั 
และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษทัฯ     
ในระหวา่งปี 2553 และ 2552 บริษทัฯไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ านวนเงิน 1,278,665 บาท และ 
1,209,919 บาท ตามล าดบั  

23. ภาระผูกพนั 

23.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯมีภาระผกูพนัตามสัญญาบริการซ่ึงจะตอ้งจ่ายค่าบริการภายใน      
1 ปี จ  านวน 0.39 ลา้นบาท (2552: 0.30 ลา้นบาท) 
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23.2 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่
เป็นจ านวน 250,300 บาท (2552: 250,300 บาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและ
ไปรษณีย ์

24. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯด าเนินกิจการหลกัในส่วนงานเดียว คือ บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์โดยมีส่วนงาน  
ทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย ดงันั้นรายได ้ก าไร และสินทรัพย ์โดยส่วนใหญ่ตามท่ีแสดงไว้
ในงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

25. เคร่ืองมือทางการเงิน 

25.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯ ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ี
ตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนช าระ เงินฝากประจ าท่ีมีภาระค ้าประกนั ลูกหน้ีและเงินให้กูย้ืมแก่
พนกังาน เงินลงทุนระยะยาว เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินและเงินกูย้ืม
ระยะยาว บริษทัฯมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายในการ
บริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ
และลูกหน้ีสินเช่ือเงินสด ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการ
ในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี การใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจาก
บริษทัฯมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่  านวนมากราย ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บ
ความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการใหสิ้นเช่ือนอกจากจ านวนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีบนัทึกไว้
แลว้ในบญัชี 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีตาม
สัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนช าระ เงินฝากประจ าท่ีมีภาระค ้ าประกัน ลูกหน้ีและเงินให้กู้ยืมแก่
พนกังาน เงินลงทุนระยะยาว เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินและเงินกูย้ืม
ระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัต ่า 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตาม
ประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถ
แยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2553 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  
 1 ปี ถึง 5 ปี  ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด               -               - 0.41 0.46 0.87 
 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ - สุทธิ 1,227.87 1,182.18                  -                       - 2,410.05 
   เงินฝากประจ าท่ีมีภาระค ้าประกนั 0.27               -                  -                       - 0.27 
   ลูกหน้ีและเงินให้กูย้มืแก่พนกังาน               -               -                  - 0.07 0.07 
หนีสิ้นทางการเงนิ      
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น      
    จากสถาบนัการเงิน               -               - 72.92                       - 72.92 
 เงินกูย้มืระยะยาว 788.13 629.46                  -                       - 1,417.59 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2552 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  
 1 ปี ถึง 5 ปี  ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด               -               - 0.86 0.91 1.77 
 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ - สุทธิ 1,040.01 861.55                  -                      - 1,901.56 
   เงินฝากประจ าท่ีมีภาระค ้าประกนั 0.27               -                  -                      - 0.27 
   ลูกหน้ีและเงินให้กูย้มืแก่พนกังาน               -               -                  - 0.06 0.06 
   เงินลงทุนระยะยาว               - 2.00                  -                      - 2.00 
หนีสิ้นทางการเงนิ      
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น      
    จากสถาบนัการเงิน               -               - 25.35                      - 25.35 
 เงินกูย้มืระยะยาว 746.98 289.86                  -                      - 1,036.84 
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 บริษทัฯไดต้กลงท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเพื่อเป็นเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด รายละเอียดของเงินกูย้ืมระยะ
ยาวแสดงไวใ้นหมายเหตุ 15 ขณะท่ีรายละเอียดของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียท่ียงัคงมีผล
บงัคบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 คือ ในระหว่างปี 2551 บริษทัฯได้ท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ียกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงมีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 2 กนัยายน 2551 ถึงวนัท่ี    
31 มีนาคม 2554 ส าหรับเงินกูย้มืระยะยาวบางส่วนตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15 ในอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 6.75 ต่อปี 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษทัฯพิจารณาว่าไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน เน่ืองจากบริษัทฯไม่มีธุรกรรมท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ  

25.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 วิธีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน ในกรณีของเคร่ืองมือ           
ทางการเงินท่ีมีการซ้ือขายในตลาด มูลค่ายุติธรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสุด แต่หาก             
ไม่สามารถหาราคาตลาดท่ีเหมาะสมได ้มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินจะก าหนดข้ึนโดย
ใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  

 บริษทัฯมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

 ก)   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินฝากสถาบนั
การเงิน ลูกหน้ีและเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานและเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจาก
สถาบนัการเงิน แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบดุล 

 ข) ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนช าระแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้
สินเช่ือหกัดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดต้ามท่ีแสดงในงบดุลหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ตามบญัชี 

 ค) เงินลงทุนระยะยาวและเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรา
ดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบดุล 

26. การบริหารจัดการทุน 

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงิน
ท่ีเหมาะสมและการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

 ตามงบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.62 ต่อ 1 (2552: 
1.26 ต่อ 1) 
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27. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2554 
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