
 

 
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2554 และ 2553 



 

 
 

 

 

รายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
และงบกระแสเงินสดส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 ของบริษทั กรุ๊ปลีส 
จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบ
การเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการรายงานต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซ่ึงก าหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผน
และปฏิบติังานสอบทาน เพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งพอประมาณวา่งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั โดยส่วนใหญ่ใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากรของกิจการและการวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงิน จึงใหค้วามเช่ือมัน่นอ้ยกวา่การ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป เน่ืองจากขา้พเจา้ไม่ไดท้  าการตรวจสอบงบการเงิน 
ไดแ้ต่เพียงสอบทาน ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดเ้สนอรายงานการสอบบญัชี แต่เสนอเพียงรายงานการ        
สอบทานเท่านั้น 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่งบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไปจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดเ้คยตรวจสอบงบการเงินของบริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2553 ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และเสนอรายงานไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงาน       
ลงวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 5254 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ท่ีแสดงเปรียบเทียบไว ้         
ณ ท่ีน้ี เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินท่ีขา้พเจา้ไดต้รวจสอบและเสนอรายงานไวแ้ลว้ดงักล่าว ขา้พเจา้มิได้
ใชว้ธีิการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานนั้น และตามท่ีกล่าวในหมายเหตุหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 1.4 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและ
มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีออกโดยสภาวชิาชีพบญัชีเพื่อจดัท าและน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 
 

 

 

พิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4251 

บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั 
กรุงเทพฯ: 10 สิงหาคม 2554 



บริษทั กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2554 31 ธนัวาคม 2553

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 146,643          868                    

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 4 1,216,788       1,227,872          

สินทรัพยร์อการขาย - สุทธิ 5 23,579             17,483               

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 6 62,151             72,113               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,449,161       1,318,336          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนั 7 307                  269                    

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระเกินกว่าหน่ึงปี - สุทธิ 4 1,012,768       1,182,177          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 8 55,872             59,026               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 9 72,330             59,231               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 32,621             27,695               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,173,898       1,328,398          

รวมสินทรัพย์ 2,623,059       2,646,734          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2554 31 ธนัวาคม 2553

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 10 -                      72,921               

เจา้หน้ีการคา้ 1,694               3,800                 

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 806,407          788,126             

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 77,138             63,516               

เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนั 7,016               15,446               

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 6,347               15,264               

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น

   สาํรองผลประโยชน์พนกังาน 13 -                      18,653               

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 32,963             22,471               

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 931,565          1,000,197          

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 12 507,747          629,459             

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 13 2,625               3,519                 

เงินประกนัความเสียหายตามสญัญาเช่าซ้ือ 2,605               2,999                 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 512,977          635,977             

รวมหนีสิ้น 1,444,542       1,636,174          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2554 31 ธนัวาคม 2553

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 14, 15

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 86,300,000 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 5 บาท 431,500          431,500             

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 56,951,696 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท

         (31 ธนัวาคม 2553: หุน้สามญั 56,416,996 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 284,758          282,085             

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 195,932          192,189             

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 62,633             -                         

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 11, 15 3,837               4,377                 

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 43,150             43,150               

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 588,207          488,759             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,178,517       1,010,560          

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,623,059       2,646,734          

0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2554 2553

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดด้อกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 11 216,838          193,196             

รายไดอ่ื้น 15,526             14,926               

รวมรายได้ 232,364          208,122             

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 36,370             46,761               

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 45,814             37,539               

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 30,059             22,217               

รวมค่าใช้จ่าย 112,243          106,517             

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้นิตบุิคคล 120,121          101,605             

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 11 (19,881)           (14,841)             

กาํไรก่อนภาษเีงินได้นิตบุิคคล 100,240          86,764               

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 9 (30,077)           (26,029)             

กาํไรสําหรับงวด 70,163             60,735               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่:
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                      -                         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 70,163             60,735               

(หน่วย: บาท)

กาํไรต่อหุ้น 16

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

กาํไรสาํหรับงวด 1.24 1.08

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 56,758,658 56,374,926

กาํไรต่อหุ้นปรับลด

กาํไรสาํหรับงวด 1.17 1.01

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 59,770,820 60,404,291

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2554 2553

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดด้อกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 11 438,786          374,401             

รายไดอ่ื้น 35,953             28,946               

รวมรายได้ 474,739          403,347             

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 78,214             88,952               

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 77,058             60,972               

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 66,596             47,348               

รวมค่าใช้จ่าย 221,868          197,272             

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้นิตบุิคคล 252,871          206,075             

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 11 (39,065)           (29,120)             

กาํไรก่อนภาษเีงินได้นิตบุิคคล 213,806          176,955             

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 9 (64,147)           (46,035)             

กาํไรสําหรับงวด 149,659          130,920             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่:
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                      -                         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 149,659          130,920             

(หน่วย: บาท)

กาํไรต่อหุ้น 16

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

กาํไรสาํหรับงวด 2.64 2.33

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 56,588,771 56,281,659

กาํไรต่อหุ้นปรับลด

กาํไรสาํหรับงวด 2.54 2.18

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 58,940,868 60,123,367

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)

2554 2553
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 213,806          176,955             
รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน:
   ค่าเส่ือมราคา 3,913               3,785                 
   หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 77,058             60,972               
   กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,374)             (2)                       
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 66,596             47,348               
   ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพยร์อการขาย 1,931               4,142                 
   สาํรองผลประโยชน์ของพนกังาน 3,450               6,701                 
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 39,064             29,120               
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 402,444          329,021             
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลงสนทรพยดาเนนงาน (เพมขน) ลดลง
   ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 103,435          (321,321)           
   สินทรัพยร์อการขาย (74,623)           (66,669)             
   ลูกหน้ีกรมสรรพากร 829                  (3,515)               
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9,133               (13,501)             
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (4,909)             (3,811)               
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้ (2,106)             2,135                 
   เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนั (8,430)             2,874                 
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (8,693)             6,908                 
   สาํรองผลประโยชน์ของพนกังาน (22,997)           -                         
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10,492             7,094                 
   เงินประกนัความเสียหายตามสญัญาเช่าซ้ือ (394)                (2,671)               
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 404,181          (63,456)             
   จ่ายดอกเบ้ีย (39,288)           (29,270)             
   จ่ายภาษีเงินได้ (63,624)           (36,911)             
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 301,269          (129,637)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552

(หน่วย: พนับาท)

2553 2552

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพิ่มข้ึน (38)                  (3)                       

ลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานเพิ่มข้ึน (17)                  (15)                    

เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,823               6                        

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,208)             (2,818)               

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 2,560               (2,830)               

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) (72,921)           4,654                 

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 68,509             5,569                 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 365,000          620,000             

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (468,431)         (455,442)           

จ่ายเงินปันผล (50,211)           (39,460)             

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (158,054)         135,321             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 145,775          2,854                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 868                  1,768                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด (หมายเหตุ 3) 146,643          4,622                 

-                      

ข้อมูลประกอบกระแสเงินสดเพิม่เตมิ

รายการท่ีมิใช่เงินสด

   หุน้สามญัท่ีออกระหว่างงวดจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 540                  48                      

   เงินปันผลคา้งจ่าย -                      48,513               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน เงินรับล่วงหนา้ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ค่าหุน้ ซื้อหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 280,839          187,656          -                      4,426              39,955            401,300          914,176          

หุน้สามญัที่ออกระหวา่งงวดจากการใชส้ิทธิ

   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 14 1,020              3,711              886                 (48)                  -                      -                      5,569              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                      -                      -                      -                      130,920          130,920          

เงินปันผลจ่าย 17 -                      -                      -                      -                      -                      (87,973)           (87,973)           

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 281,859          191,367          886                 4,378              39,955            444,247          962,692          

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 282,085          192,189          -                      4,377              43,150            488,759          1,010,560       

หุน้สามญัที่ออกระหวา่งงวดจากการใชส้ิทธิ

   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 14 2,673              3,743              62,633            (540)                -                      -                      68,509            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                      -                      -                      -                      149,659          149,659          

เงินปันผลจ่าย 17 -                      -                      -                      -                      -                      (50,211)           (50,211)           

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 284,758          195,932          62,633            3,837              43,150            588,207          1,178,517       

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

กาํไรสะสม
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2554 และ 2553 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัมหาชนและมีภูมิล าเนาในประเทศ
ไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ โดยมีท่ีอยู่ตามท่ี          
จดทะเบียนอยูท่ี่เลขท่ี 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต ้แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
และมีสาขา 4 แห่งในจงัหวดัระยอง ชลบุรี นครราชสีมาและอยธุยา 

 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯคือ Engine Holdings Asia Pte. Ltd. (จดัตั้งในประเทศสิงคโปร์) และ
บริษทั เอ.พี.เอฟ. โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (จดัตั้งในประเทศไทย) ซ่ึงถือหุ้นของบริษทัฯในอตัราร้อยละ 
48.12 และ 20.78 ตามล าดบั โดยมี Wedge Holdings Co., Ltd. (จดัตั้งในประเทศญ่ีปุ่น) เป็น     
บริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั 

 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติรับทราบการลาออกของ
กรรมการผูจ้ดัการ ซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 20 เมษายน 2554 นอกจากน้ี ท่ีประชุมดงักล่าวไดมี้มติแต่งตั้ง
ใหบุ้คคลข้ึนด ารงต าแหน่งเป็นผูจ้ดัการทัว่ไปแทนกรรมการผูจ้ดัการท่ีไดล้าออกไป โดยมีผลบงัคบั
ในวนัท่ี 25 เมษายน 2554 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของ     
ผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.3 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการ
บญัชีท่ีออกโดยสภาวชิาชีพบญัชีดงัน้ี 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การน าเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี และ

ขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได ้
ฉบบัท่ี 19  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) ก าไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 2  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
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ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 31 รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

  มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั 
ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีก าหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ท่ีให้กบัพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ
กิจการไดรั้บบริการจา้งงานจากพนกังานแลว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะตอ้งประเมินและบนัทึก
หน้ีสินเก่ียวกับผลประโยชน์ของพนักงานเน่ืองจากเกษียณอายุ โดยใช้การค านวณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงเดิมบริษทัฯ รับรู้ผลประโยชน์ท่ีให้กบัพนกังานเป็นประมาณการหน้ีสิน
ของฝ่ายบริหาร โดยใช้ขอ้สมมุติฐานในการประมาณการต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผลซ่ึงค านวณตาม
อตัราท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายแรงงาน 

1.4   นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี
ดงัต่อไปน้ีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั 

 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

 บริษทัฯและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่าย
สะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยก
ออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ในปีท่ีเกิดรายการ 
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) 

 บริษทัฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึง
บริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

 บริษทัฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลด
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยฝ่ายบริหารไดท้  าการประเมิน
ภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้งใช้ขอ้
สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรา
การเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน อตัราการมรณะ และอตัราเงินเฟ้อ 

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 
losses) ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนัทีในก าไรหรือ
ขาดทุน 

 ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน เป็นคร้ังแรก    
บริษทัฯรับรู้ผลต่างจากหน้ีสินจากการประมาณตามวธีิในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เปรียบเทียบ
กบัประมาณการหน้ีสินเดิมท่ีจดัท าโดยฝ่ายบริหาร โดยผลต่างรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุนในงวด
ปัจจุบนั เน่ืองจากผลต่างดงักล่าวไม่เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

2. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีอ่อกในระหว่างงวดแต่ยงัไม่มีผลบังคับใช้ 

 ในระหว่างงวดปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีใหม่ตามท่ีระบุข้างล่างน้ี 
มาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2556 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ

กิจกรรมด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

3. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 

2554 
31 ธนัวาคม   

2553 
เงินสดและรายการเทียบเท่า 136 79 
เงินฝากธนาคาร 146,507 789 
รวม 146,643 868 
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 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.62 ถึง 0.625 ต่อปี       
(31 ธนัวาคม 2553: ร้อยละ 0.25 ต่อปี) 

4. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนช าระ 
4.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนช าระ

ประกอบดว้ย 
(หน่วย: พนับาท) 

 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  
 และขายผอ่นช าระท่ีถึง และขายผอ่นช าระท่ีถึง  

 ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี รวม 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

ลูกหน้ีปกติ       
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ 1,922,858 2,000,698 1,347,018 1,570,327 3,269,876 3,571,025 
 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระคา้งรับ 63,143 58,497 - - 63,143 58,497 
 หัก: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ       

  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (688,114) (756,417) (312,609) (375,905) (1,000,723) (1,132,322) 

 รวมลูกหน้ีปกติ 1,297,887 1,302,778 1,034,409 1,194,422 2,332,296 2,497,200 

ลูกหน้ีบอกเลิกสัญญา       
 ลูกหน้ีเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ 132,773 116,103 85,607 72,555 218,380 188,658 
 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระคา้งรับ 17,656 14,402 - - 17,656 14,402 
 หัก: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ       

  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (48,508) (41,880) (24,154) (19,990) (72,662) (61,870) 

 รวมลูกหน้ีบอกเลิกสัญญา 101,921 88,625 61,453 52,565 163,374 141,190 

รวมลูกหน้ี 1,399,808 1,391,403 1,095,862 1,246,987 2,495,670 2,638,390 

หัก: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (183,020) (163,531) (83,094) (64,810) (266,114) (228,341) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนช าระ - สุทธิ 1,216,788 1,227,872 1,012,768 1,182,177 2,229,556 2,410,049 

4.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ (สุทธิ
จากดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ าแนกตามอายุหน้ีคา้งช าระได้
ดงัน้ี 

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

ระยะเวลาคา้งช าระ และขายผอ่นช าระ สงสยัจะสูญ ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ และขายผอ่นช าระ - สุทธิ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2554 2553  2554 2553 2554 2553 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนช าระ      
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,838,576 2,041,280 1 17,876 19,784 1,820,700 2,021,496 
 คา้งช าระ        
 1 เดือน 198,907 199,050 1 1,950 1,947 196,957 197,103 
 2 - 3 เดือน 212,915 192,204 2 4,187 3,776 208,728 188,428 
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(หน่วย: พนับาท) 
  อตัราร้อยละ   
 มูลค่าลูกหน้ี ท่ีบริษทัฯ  มูลค่าลูกหน้ีตาม 
 ตามสญัญาเช่าซ้ือ ตั้งค่าเผื่อหน้ี  สญัญาเช่าซ้ือ 

ระยะเวลาคา้งช าระ และขายผอ่นช าระ สงสยัจะสูญ ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ และขายผอ่นช าระ - สุทธิ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2554 2553  2554 2553 2554 2553 

 4 - 6 เดือน 123,769 112,239 100 122,162 110,678 1,607 1,561 
 7 - 12 เดือน 90,259 70,195 100 89,280 69,170 979 1,025 

 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 31,244 23,422 100 30,659 22,986 585 436 

รวม 2,495,670 2,638,390  266,114 228,341 2,229,556 2,410,049 

4.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่าซ้ือ
และมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าซ้ือแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 

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

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 2,136,430 1,399,808 2,189,700 1,391,403 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 1,432,625 1,095,862 1,642,882 1,246,987 

รวม 3,569,055 2,495,670 3,832,582 2,638,390 

หกั: ดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (1,073,385)  (1,194,192)  

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 2,495,670  2,638,390  

4.4 สัญญาเช่าซ้ือของบริษทัฯมีระยะเวลาในการเช่าตามสัญญาโดยประมาณ 1 - 3 ปี และค่าเช่าก าหนด
ในอตัราคงท่ีตลอดอายสุัญญาเช่า 

4.5 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษทัฯไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (ก่อนหกัดอก
ผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ จ  านวน 3,178 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2553: 4,109 ลา้นบาท) เพื่อ              
ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10 และ 12 

4.6 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 าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 ลดลงเป็นจ านวนเงินประมาณ  
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1.61 ลา้นบาท และ 2.09 ลา้นบาท ตามล าดบั (2553: ลดลงเป็นจ านวนเงินประมาณ 1.06 ลา้นบาท
และ 1.66 ลา้นบาท ตามล าดบั) ทั้งน้ีเน่ืองจากบริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจ านวน
ส าหรับลูกหน้ีคา้งช าระเกินกวา่ 3 งวดแลว้ ดงันั้นการหยุดรับรู้รายไดส้ าหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่า
ซ้ือท่ีคา้งช าระค่างวดเกินกวา่ 4 งวด จึงไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อก าไรขาดทุนส าหรับ
งวดของบริษทัฯ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีคา้งช าระค่างวดเกินกว่า         
3 งวดแต่บริษทัฯยงัคงรับรู้รายไดเ้ป็นจ านวนเงินประมาณ 93.53 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2553: 
82.69 ลา้นบาท) 

5. สินทรัพย์รอการขาย 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 สินทรัพยร์อการขายแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2554 2553 
สินทรัพยย์ดึคืน 33,839 25,812 
หกั: ค่าเผือ่การลดมูลค่า (10,260) (8,329) 
สินทรัพยร์อการขาย - สุทธิ 23,579 17,483 

6. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2554 2553 
รายไดค้า้งรับ 4,462 5,741 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 47,168 50,343 
ลูกหน้ีอ่ืน - ขายสินทรัพยร์อการขาย 11,474 15,940 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนด 181 1,657 
อ่ืน ๆ 1,392 958 

รวม 64,677 74,639 
หกั: ค่าเพิ่มหน้ีสงสัยจะสูญ (2,526) (2,526) 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 62,151 72,113 
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7. เงินฝากประจ าทีม่ีภาระค า้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจ าซ่ึงบริษทัฯได้น าไปวางไวก้ับธนาคารเพื่อค ้ าประกันการออก
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18.2 

8. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี                
30 มิถุนายน 2554 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 จ านวนเงิน 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 59,026 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 2,208 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (1,449) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (3,913) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 55,872 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯมีอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่ราคาทุนของอุปกรณ์ดงักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 28.69 ลา้นบาท และ 
30.02 ลา้นบาท ตามล าดบั  

 บริษทัฯไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 จ  านวน 26.08 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2553: 27.06 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน และเงินกูย้มืระยะยาวตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 10 และ 12 

9. ภาษีเงินได้นิติบุคคล/สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 
ค านวณข้ึนในอตัราร้อยละ 30 ส าหรับก าไรหลังจากบวกกลบัด้วยรายการส ารองและค่าใช้จ่าย     
ต่าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษี 
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 ภาษีเงินไดข้องบริษทัฯส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 
ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือน                                
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือน                                        
ส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

 2554 2553 2554 2553 
ภาษีเงินไดท่ี้ค านวณจากก าไรทางภาษี 36,682 32,780 77,245 62,943 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพ่ิมข้ึน (6,605) (6,751) (13,098) (9,837) 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัรา     
   ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล - - - (7,071) 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 30,077 26,029 64,147 46,035 

 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี       
30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2554 2553 
ผลกระทบทางภาษีของรายการซ่ึงไม่สามารถถือเป็นค่าใชจ่้าย   
   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 83,171 71,839 
   ค่าเผื่อมลูค่าลดลงของสินทรัพยร์อการขาย 3,078 2,499 
   ส ารองผลประโยชนข์องพนกังาน 788 6,652 
   โบนสัคา้งจ่าย 3,630 - 
   ค่านายหนา้รอตดับญัชี (18,337) (21,759) 
รวม 72,330 59,231 

10. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี) 2554 2553 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR - 22,921 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน MLR, MOR - 50,000 
รวม  - 72,921 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ 
ค ้าประกนัโดยการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซ้ือ และการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง    
ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้ และทะเบียนรถจกัรยานยนตต์ามหนงัสือแจง้จากผูใ้หกู้ ้

 บริษทัฯไดช้ าระคืนเงินกูย้มืดงักล่าวแลว้ทั้งจ  านวนในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

11. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลและ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่าน้ี ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน   

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือน   

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
                                                                    

นโยบายการก าหนดราคา 

 2554 2553 2554 2553  
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ดอกเบ้ียจ่าย 45 - 45 - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี 
รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ - 209 - 292 ราคาตามสัญญา 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯไม่มียอดคงคา้งกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯมีเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่   ณ วนัที่  
 31 ธนัวาคม ในระหวา่งปี 30 มิถุนายน 

 2553 เพ่ิมข้ึน ลดลง 2554 

เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั  เอ.พี.เอฟ. โฮลด้ิงส์ จ ากดั - 5,000 (5,000) - 

รวม - 5,000 (5,000) - 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษทัฯไดจ่้ายเงินเดือน โบนสั ค่าเบ้ีย
ประชุม เงินบ าเหน็จและส ารองผลประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาวของกรรมการและผูบ้ริหารเป็น
จ านวนเงิน 7.64 ลา้นบาท (2553: 5.36 ลา้นบาท) 
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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 

12. เงินกู้ยมืระยะยาว 

 เงินกูย้มืระยะยาวซ่ึงบริษทัฯไดรั้บจากสถาบนัการเงินในประเทศ มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ อตัราดอกเบ้ียต่อปี เง่ือนไขการช าระคืนเงินตน้ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม   
 2554 2553   

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

รวมทั้งหมดสามสิบงวด โดยเร่ิมช าระงวด
แรกในวนัช าระดอกเบ้ียคร้ังแรกหลงัจาก
วนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเช่ือ 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 29 มกราคม 2552    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 35,994 113,585 อตัราร้อยละ MLR - 0.5 ต่อปี ผ่อนช าระเป็นงวด ๆ ในจ านวนท่ีเท่ากัน

รวมทั้งหมดยี่สิบเจ็ดงวด โดยเร่ิมช าระ
งวดแรกในวันช าระดอกเบ้ียคร้ังแรก
หลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเช่ือ 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 22 ตุลาคม 2552    
 วงเงินสินเช่ือท่ี 1 520,667 720,667 อตัราร้อยละ MLR - 0.75 ต่อปี ผ่อนช าระเป็นงวด ๆ ในจ านวนท่ีเท่ากัน

รวมทั้งหมดสามสิบงวด โดยเร่ิมช าระงวด
แรกในวนัช าระดอกเบ้ียคร้ังแรกหลงัจาก
วนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเช่ือ 
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(หน่วย: พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ อตัราดอกเบ้ียต่อปี เง่ือนไขการช าระคืนเงินตน้ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม   
 2554 2553   

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 25 สิงหาคม 2553    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 631,833 535,500 อตัราร้อยละ MLR - 1.0 ต่อปี ผ่อนช าระเป็นงวด ๆ ในจ านวนท่ีเท่ากัน

รวมทั้งหมดสามสิบงวด โดยเร่ิมช าระงวด
แรกในวนัช าระดอกเบ้ียคร้ังแรกหลงัจาก 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554    วนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเช่ือ 
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 125,660 - อตัราร้อยละ MLR - 1.0 ต่อปี ผ่อนช าระเป็นงวด ๆ ในจ านวนท่ีเท่ากัน

รวมทั้งหมดสามสิบงวด โดยเร่ิมช าระงวด
แรกในวนัช าระดอกเบ้ียคร้ังแรกหลงัจาก 

     วนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเช่ือ 

รวม 1,314,154 1,417,585   

หัก: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี (806,407) (788,126) 

  

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 507,747 629,459   

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 1,417,585 
บวก: กูเ้พิ่ม 365,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (468,431) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 1,314,154 

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

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

 เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงเพื่อ
ขอวงเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 500 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน าไปช าระคืนเงินกูย้ืมภายใต้
สัญญาเงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษทัฯ 

 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 30 มิถุนายน 2554 บริษทัฯ มีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช้ จ  านวน 
625 ลา้นบาท 

13.   ส ารองผลประโยชน์พนักงาน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯไดแ้ยกบนัทึกประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานเก่ียวกบั
ส ารองผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุก่อนก าหนด ในบญัชี “ส ารองผลประโยชน์พนักงาน” 
แสดงเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงประมาณการหน้ีสินดงักล่าวเป็นประมาณ
การหน้ีสินท่ีจดัท าโดยฝ่ายบริหาร โดยใชข้อ้สมมุติฐานในการประมาณการต่าง ๆ อยา่งสมเหตุสมผล
ซ่ึงค านวณตามอัตราท่ีสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน ส่วนประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์       
ระยะยาวของพนกังานตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 1.3 และ 1.4 แสดงในบญัชี “ส ารองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน” ซ่ึงค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั แสดงเป็นหน้ีสินในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนับริษทัฯบนัทึกส ารองผลประโยชน์พนกังานจ านวน 3.45 ลา้นบาทเป็น
ค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2554 และวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2554 บริษทัฯจ่ายเงินให้แก่พนกังาน ท่ีเขา้
โครงการพนักงานเกษียนณอายุก่อนก าหนดในปีน้ีจ านวน 18.7 ล้านบาทและ 4.3 ล้านบาท 
ตามล าดบั 

14. ทุนเรือนหุ้น 

14.1 การรับเงินเพิม่ทุนจากการใช้ใบส าคัญแสดงสิทธิ  

  ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัจ านวนรวม 68.51 ลา้นบาท ตามรายละเอียดดงัน้ี 

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

GL-WA 534,700 534,700 12 6.42 
GL-W1 2,699,700 2,699,700 23 62.09 
 3,234,400 3,234,400  68.51 

  บริษทัฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  GL-WA กบักระทรวง
พาณิชยเ์ป็นทุนช าระแลว้จ านวน 284.76 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2554 

  บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ GL-W1 กบักระทรวงพาณิชย์
เป็นทุนช าระแลว้จ านวน 298.25 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2554 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษทัฯมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นจ านวนเงินรวม 195.93 ลา้นบาท            
(31 ธนัวาคม 2553: 192.19 ลา้นบาท) 

14.2 รายการกระทบยอดจ านวนหุ้นสามัญ 

(หน่วย: หุน้) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 
 2554 2553 

หุน้สามญัจดทะเบียน   
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัตน้งวด 86,300,000 79,800,000 
จดทะเบียนเพิ่มทุนระหวา่งงวด - 6,500,000 
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัปลายงวด  86,300,000 86,300,000 
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(หน่วย: หุน้) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 
 2554 2553 

หุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้   
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัตน้งวด 56,416,996 56,167,890 
จ านวนหุน้สามญัเพิ่มข้ึนจากการใชสิ้ทธิตาม   
   ใบส าคญัแสดงสิทธิในระหวา่งงวด 534,700 203,906 
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัปลายงวด 56,951,696 56,371,796 

15. ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 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 

 จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯในระหวา่งงวดมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 จ านวนใบส าคญัแสดง จ านวนใบส าคญัแสดง จ านวนใบส าคญัแสดง  

ประเภท สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี  สิทธิท่ีมีการใชสิ้ทธิ สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 31 ธนัวาคม 2553 ในระหวา่งงวด 30 มิถุนายน 2554 

GL-WA 1,000,000 (534,700) 465,300 
GL-W1 21,883,004 (2,699,700) 19,183,304 
GL-WB 500,000 - 500,000 
GL-WC 500,000 - 500,000 

16. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่
ในระหวา่งงวด  

 ก าไรต่อหุน้ปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯดว้ย
ผลรวมของจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย    ถ่วงน ้ าหนักท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดกบัจ านวนถวัเฉล่ีย    
ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็น
หุ้นสามัญ  โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ  ณ  วนัต้นงวดหรือ  ณ  วนัออกหุ้นสามัญ
เทียบเท่า 
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 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
  จ านวนหุน้สามญั  
 ก าไรส าหรับงวด ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
 ก าไรส าหรับงวด 70,163 60,735 56,759 56,375 1.24 1.08 
ผลกระทบของหุ้นสามัญ       
 เทียบเท่าปรับลด       
  GL-WA - - 404 551   
  GL-W1 - - 2,209 3,059   
  GL-WB - - 220 229   
  GL-WC - - 179 190   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
    ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
       สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือ       
       หุน้สามญั 70,163 60,735 59,771 60,404 1.17 1.01 

 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
  จ านวนหุน้สามญั  
 ก าไรส าหรับงวด ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
 ก าไรส าหรับงวด 149,659 130,920 56,589 56,282 2.64 2.33 
ผลกระทบของหุ้นสามัญ       
 เทียบเท่าปรับลด       
  GL-WA - - 451 546   
  GL-W1 - - 1,530 2,879   
  GL-WB - - 207 226   
  GL-WC - - 164 190   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
    ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
       สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือ       
       หุน้สามญั 149,659 130,920 58,941 60,123 2.54 2.18 
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17. เงินปันผล 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในปี 2554 ประกอบดว้ย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลคงเหลือประกาศจ่าย ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น   
   จากก าไรสุทธิของปี 2553    เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน   
       2554 50,211 0.89 

  50,211 0.89 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในปี 2553 ประกอบดว้ย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลคงเหลือประกาศจ่าย ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 39,460 0.70  
   จากก าไรสุทธิของปี    เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน   
   2552    2553   
เงินปันผลประกาศจ่าย ท่ีประชุมคณะกรรมการ 48,513 0.86 
   จากก าไรสุทธิของ    บริษทัฯเม่ือวนัท่ี   
   ไตรมาสหน่ึงปี 2553    16 มิถุนายน 2553   

  87,973 1.56 

18. ภาระผูกพนั 

18.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษทัฯมีภาระผกูพนัตามสัญญาบริการซ่ึงจะตอ้งจ่ายค่าบริการภายใน      
1 ปี จ  านวน 1.15 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2553: 0.39 ลา้นบาท) 

18.2 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่
เป็นจ านวน 282,700 บาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและการใชบ้ริการไปรษณีย ์

19. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

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



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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20. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษทัฯได้จดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2553 ใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อ
ก าไรหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีเคยรายงานไว ้การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 การจดัประเภทรายการใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้
หนีสิ้นหมุนเวียน   
ส ารองผลประโยชน์พนกังาน 18,653 - 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน   
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,519 - 
ส ารองผลประโยชน์พนกังาน - 22,172 

21. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู ้มีอ  านาจของบริษัทฯเม่ือวนัท่ี                    
10 สิงหาคม 2554 
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