
 

 
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนาคม 2555 และ 2554 



 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 
และ 2554 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั      
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี  
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการ         
ใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูล            
ทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย          
การใชว้ธีิการสอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์
เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐาน      
การสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
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งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 ทีแ่สดงเปรียบเทยีบ  

ขา้พเจา้ไดเ้คยตรวจสอบงบการเงินของบริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2554 ตามมาตรฐานการสอบบญัชีและแสดงความเห็นไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี               
13 กุมภาพนัธ์ 2555 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึง
ของงบการเงินดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่ไดใ้ชว้ธีิการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานนั้น 
 
 
 
 

พิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 

บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั 
กรุงเทพฯ: 9 พฤษภาคม 2555 



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 35,836            187,956            
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 4 1,055,499       676,415            
สินทรัพยร์อการขาย 5 18,141            15,416              
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ 6 13,229            -                        
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 7 59,034            54,476              

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,181,739       934,263            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนั 8 311                 307                   
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 4 836,939          1,239,334         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 55,243            56,296              
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 10 66,161            65,509              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 37,161            37,043              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 995,815          1,398,489         

รวมสินทรัพย์ 2,177,554       2,332,752         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้ 3,249              3,305                
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 591,413          694,953            
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 62,834            46,019              
เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนั 12,837            7,271                
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 13,893            6,441                
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 23,421            21,557              

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 707,647          779,546            

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดู ุ
   ชาํระภายในหน่ึงปี 12 93,147            189,367            
ประมาณการหน้ีสินระยะยาว
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 1,921              1,735                
เงินประกนัความเสียหายตามสัญญาเช่าซ้ือ 2,402              2,429                
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 10 11,167            10,198              

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 108,637          203,729            

รวมหนีสิ้น 816,284          983,275            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 13
   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 68,765,181 หุน้  มลูค่าหุน้ละ 5 บาท
        (31 ธนัวาคม 2554: หุน้สามญั 62,321,196 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 5 บาท) 343,826          311,606            
ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 13, 14 412,952          293,657            
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ -                      149,501            
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 13, 14 -                      2,014                
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 43,150            43,150              
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 561,342          549,549            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,361,270       1,349,477         

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,177,554       2,332,752         

0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 2555 2554

กาํไรขาดทุน
รายได้
รายไดด้อกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 173,478          221,948            
รายไดอ่ื้น 19,839            20,426              

รวมรายได้ 193,317          242,374            

ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 52,565            41,844              
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 16,743            31,244              
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 38,294            36,537              

รวมค่าใช้จ่าย 107,602          109,625            

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้นิติบุคคล 85,715            132,749            
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (12,760)           (19,183)             

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคล 72,955            113,566            
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 10 (17,152)           (34,070)             

กาํไรสําหรับงวด 55,803            79,496              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                      -                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 55,803            79,496              

(หน่วย: บาท)

กาํไรต่อหุ้น 15

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน
กาํไรสาํหรับงวด 0.81 1.41
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 68,765,181 56,416,996

กาํไรต่อหุ้นปรับลด
กาํไรสาํหรับงวด 0.81 1.38
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 68,946,648 57,739,267

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท)
2555 2554

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 72,955            113,566            
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 1,923              2,068                
   หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 16,743            31,244              
   กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                      (2,885)               
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 38,294            36,537              
   ผลขาดทุนจากการลดมลูค่าสินทรัพยร์อการขาย (โอนกลบัรายการ) 4,215              (3,361)               
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 538                 -                        
   สาํรองผลประโยชนข์องพนกังาน 186                 3,300                
   รายไดด้อกเบ้ีย (681)                -                        
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 12,760            19,183              
ํ ไ ํ ิ ่ ป ี่ ป ใ ิ ั ์กาไรจากการดาเนนงานกอนการเปลยนแปลงในสนทรพย

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 146,933          199,652            
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 6,569              (35,470)             
   สินทรัพยร์อการขาย (45,234)           (28,794)             
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (4,559)             2,500                
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (118)                (1,447)               
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้ (56)                  3,075                
   เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนั 5,566              (3,890)               
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7,523              (4,315)               
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 1,864              (607)                  
   เงินประกนัความเสียหายตามสัญญาเช่าซ้ือ (27)                  (286)                  
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 118,461          130,418            
   จ่ายดอกเบ้ีย (12,831)           (19,402)             
   จ่ายภาษีเงินได้ -20 -61
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 105,610 110,955

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท)
2555 2554

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพิ่มข้ึน (4)                    (38)                    
ลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานเพิ่มข้ึน -                      (21)                    
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -                      4,222                
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (870)                (1,987)               
เงินสดจ่ายเพื่อใหกู้ย้มืระยะสั้น (15,873)           -                        
รับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 2,534              -                        
ดอกเบ้ียรับ 253                 -                        

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (13,960)           2,176                

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง -                      (39,474)             
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                      175,000            ู
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (199,760)         (248,466)           
จ่ายเงินปันผล (44,010)           -                        

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (243,770)         (112,940)           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (152,120)         191                   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 187,956          868                   

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด (หมายเหตุ 3) 35,836            1,059                

-                      

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการที่มใิช่เงนิสด
   โอนเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้เป็นหุน้สามญัและส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 149,501          -                        
   โอนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีหมดอายเุป็นส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 2,014              -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)
ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน เงินรับล่วงหนา้ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ
และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ค่าหุ้น ซื้อหุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 282,085            192,189            -                       4,377                43,150              488,759            1,010,560         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                       -                       -                       -                       79,496              79,496              

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มีนาคม 2554 282,085            192,189            -                       4,377                43,150              568,255            1,090,056         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 311,606            293,657            149,501            2,014                43,150              549,549            1,349,477         
หุ้นสามญัที่ออกระหวา่งงวดจากการใชส้ิทธิ
   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 13) 32,220              117,281            (149,501)           -                       -                       -                       -                       
โอนใบสาํคญัแสดงสิทธิหมดอายเุป็นส่วนเกิน
   มูลค่าหุ้นสามญั (หมายเหตุ 14) -                       2,014                -                       (2,014)               -                       -                       -                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                       -                       -                       -                       55,803              55,803              
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                       -                       -                       -                       -                       (44,010)             (44,010)             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มีนาคม 2555 343,826            412,952            -                       -                       43,150              561,342            1,361,270         

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ \

บริษัท กรุ๊ปลสี จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น
สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 และ 2554

กาํไรสะสม
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 และ 2554 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

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

 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯคือ Engine Holdings Asia Pte. Ltd. (จดัตั้งในประเทศสิงคโปร์) และ
บริษทั เอ.พี.เอฟ. โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (จดัตั้งในประเทศไทย) ซ่ึงถือหุ้นของบริษทัฯในอตัราร้อยละ 
39.86 และ 27.55 ตามล าดบั โดยมี Wedge Holdings Co., Ltd. (จดัตั้งในประเทศญ่ีปุ่น) เป็น     
บริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

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

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

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3  นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
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2. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคับใช้ 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง 
ส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2556 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 

3. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 

เงินสด 215 104 
เงินฝากธนาคาร 35,621 187,852 
รวม 35,836 187,956 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.62 ถึง 0.75 ต่อปี       
(31 ธนัวาคม 2554: ร้อยละ 0.75 ต่อปี) 

4. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนช าระ 

4.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนช าระ
ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  
 และขายผอ่นช าระท่ีถึง และขายผอ่นช าระท่ีถึง  

 ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี รวม 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

ลูกหน้ีปกติ       
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ 1,669,949 1,373,121 1,122,424 1,467,291 2,792,373 2,840,412 
 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระคา้งรับ 68,719 78,844 - - 68,719 78,844 
 หัก: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ       

  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (575,903) (663,786) (256,815) (190,180) (832,718) (853,966) 

 รวมลูกหน้ีปกติ 1,162,765 788,179 865,609 1,277,111 2,028,374 2,065,290 

ลูกหน้ีบอกเลิกสัญญา       
 ลูกหน้ีเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ 121,281 100,148 72,363 84,865 193,644 185,013 
 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระคา้งรับ 14,721 14,597 - - 14,721 14,597 
 หัก: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ       

  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (41,350) (42,658) (19,171) (15,195) (60,521) (57,853) 

 รวมลูกหน้ีบอกเลิกสัญญา 94,652 72,087 53,192 69,670 147,844 141,757 

รวมลูกหน้ี 1,257,417 860,266 918,801 1,346,781 2,176,218 2,207,047 

หัก: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (201,918) (183,851) (81,862) (107,447) (283,780) (291,298) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนช าระ - สุทธิ 1,055,499 676,415 836,939 1,239,334 1,892,438 1,915,749 
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4.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 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 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 2555 2554  2555 2554 2555 2554 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนช าระ      
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,498,968 1,438,968 1 14,572 14,053 1,484,396 1,424,915 

 คา้งช าระ        
 1 เดือน 192,773 236,704 1 1,897 2,326 190,876 234,378 
 2 - 3 เดือน 218,891 258,686 2 4,319 5,097 214,572 253,589 
 4 - 6 เดือน 146,800 164,448 100 145,302 162,713 1,498 1,735 
 7 - 12 เดือน 95,217 87,228 100 94,525 86,517 692 711 

 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 23,569 21,013 100 23,165 20,592 404 421 

รวม 2,176,218 2,207,047  283,780 291,298 1,892,438 1,915,749 

4.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่าซ้ือและ
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าซ้ือแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 

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

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 1,874,670 1,257,417 1,566,710 860,266 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 1,194,787 918,801 1,552,156 1,346,781 

รวม 3,069,457 2,176,218 3,118,866 2,207,047 

หกั: ดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (893,239)  (911,819)  

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 2,176,218  2,207,047  

4.4 สัญญาเช่าซ้ือของบริษทัฯมีระยะเวลาในการเช่าตามสัญญาโดยประมาณ 1 - 3 ปี และค่าเช่าก าหนด
ในอตัราคงท่ีตลอดอายสุัญญาเช่า 

4.5 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษทัฯไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (ก่อนหกัดอกผล
เช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ จ  านวน 1,371 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2554: 1,696 ลา้นบาท) เพื่อ              
ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 12 
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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 าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 ลดลงเป็นจ านวนเงินประมาณ  1.24 
ลา้นบาท และ 0.48 ลา้นบาท ตามล าดบั ทั้งน้ีเน่ืองจากบริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็ม
จ านวนส าหรับลูกหน้ีคา้งช าระเกินกว่า 3 งวดแลว้ ดงันั้นการหยุดรับรู้รายได้ส าหรับลูกหน้ีตาม
สัญญาเช่าซ้ือท่ีคา้งช าระค่างวดเกินกว่า 4 งวด จึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อก าไร
ขาดทุนส าหรับงวดของบริษทัฯ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีคา้งช าระค่างวดเกินกวา่ 3 งวด
แต่บริษทัฯยงัคงรับรู้รายไดเ้ป็นจ านวนเงินประมาณ 73.2 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2554: 79.2          
ลา้นบาท) 

5. สินทรัพย์รอการขาย 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 สินทรัพยร์อการขายแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2555 2554 
สินทรัพยย์ดึคืน 30,293 23,353 
หกั: ค่าเผือ่การลดมูลค่า (12,152) (7,937) 
สินทรัพยร์อการขาย - สุทธิ 18,141 15,416 

6. เงินให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับ 

 เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2554 บริษทัฯเขา้ท าสัญญาให้กูย้ืมเงินแก่บริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง เป็น
จ านวนเงิน 1.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีอายุไม่เกินหกเดือนโดยคิดดอกเบ้ีย
เป็นจ านวนเงิน 0.07 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 ยอดคงเหลือของเงินให้
กูย้มืระยะสั้นดงักล่าวคิดเป็นจ านวนเงิน 0.42 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
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7. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2555 2554 
รายไดค้า้งรับ 3,084 3,271 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 45,994 41,676 
ลูกหน้ีอ่ืน - ขายสินทรัพยร์อการขาย 10,133 10,618 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนด 380 - 
อ่ืน ๆ 1,969 1,437 

รวม 61,560 57,002 
หกั: ค่าเพิ่มหน้ีสงสัยจะสูญ (2,526) (2,526) 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 59,034 54,476 

8. เงินฝากประจ าทีม่ีภาระค า้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจ าซ่ึงบริษทัฯได้น าไปวางไวก้ับธนาคารเพื่อค ้ าประกันการออก
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 17.3 

9. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี                
31 มีนาคม 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 จ านวนเงิน 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 56,296 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 870 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (1,923) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 55,243 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯมีอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ ราคาทุนของอุปกรณ์ดงักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 29.8 ลา้นบาท และ 
27.1 ลา้นบาท ตามล าดบั  
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 บริษทัฯไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 จ  านวน 24.6 
ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2554: 25.1 ล้านบาท) ไปค ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวตามท่ีกล่าวใน      
หมายเหตุ 12 

10. ภาษีเงินได้นิติบุคคล/สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 ภาษีเงินไดข้องบริษทัฯส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือน                
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2555 2554 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 16,834 40,563 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 318 (6,493) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 17,152 34,070 

 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2555 2554 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี   
   ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 61,596 63,337 
   ค่าเผือ่มูลค่าลดลงของสินทรัพยร์อการขาย 2,795 1,825 
   ส ารองโบนสัคา้งจ่าย 1,385 - 
   ส ารองผลประโยชน์ของพนกังาน 385 347 
รวม 66,161 65,509 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี   
   ค่านายหนา้รอตดับญัชี 11,167 10,198 
รวม 11,167 10,198 
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ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติให้ปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 
30 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป และในเดือนธันวาคม 
2554 ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีดงักล่าวส าหรับปี 2555-2557 บริษทัฯได้สะทอ้นผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
อตัราภาษีดงักล่าวในการค านวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามท่ีแสดงไวข้า้งตน้แลว้  

11. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลและ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่าน้ี ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือน   
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

                                                                    
นโยบายการก าหนดราคา 

 2555 2554  
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
รายไดค้่าเช่า 20 -  ราคาตามสัญญา 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯไม่มียอดคงคา้งกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษทัฯไดจ่้ายเงินเดือน โบนสั ค่าเบ้ีย
ประชุม เงินบ าเหน็จและส ารองผลประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาวของกรรมการและผูบ้ริหารเป็น
จ านวนเงิน 8.0 ลา้นบาท (2554: 19.9 ลา้นบาท) 

ใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญส าหรับกรรมการและผู้บริหาร 

 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 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 
คงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารจ านวน 21,646 
หน่วย ซ่ึงยงัไม่มีผูม้าใชสิ้ทธิและไดห้มดอายลุง 

 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 
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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 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 ยอดคงเหลือของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (GL-WB และ 
GL-WC) ซ่ึงบริษทัฯไดอ้อกให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารปัจจุบนัเป็นจ านวน 53,500 หน่วยและ 
48,600 หน่วย ตามล าดบั 

12. เงินกู้ยมืระยะยาว 

 เงินกูย้มืระยะยาวซ่ึงบริษทัฯไดรั้บจากสถาบนัการเงินในประเทศ มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 ยอดคงเหลือ อตัราดอกเบ้ียต่อปี เง่ือนไขการช าระคืนเงินตน้ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม   
 2555 2554   

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 29 มกราคม 2552    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 - 1,200 อตัราร้อยละ MLR - 0.5 ต่อปี ผ่อนช าระเป็นงวด ๆ ในจ านวนท่ีเท่ากัน

รวมทั้งหมดยี่สิบเจ็ดงวด โดยเร่ิมช าระ
งวดแรกในวันช าระดอกเบ้ียคร้ังแรก
หลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเช่ือ 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 22 ตุลาคม 2552    
 วงเงินสินเช่ือท่ี 1 220,667 320,667 อตัราร้อยละ MLR - 0.75 ต่อปี ผ่อนช าระเป็นงวด ๆ ในจ านวนท่ีเท่ากัน

รวมทั้งหมดสามสิบงวด โดยเร่ิมช าระงวด
แรกในวนัช าระดอกเบ้ียคร้ังแรกหลงัจาก
วนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเช่ือ 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 25 สิงหาคม 2553    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 390,333 470,833 อตัราร้อยละ MLR - 1.0 ต่อปี ผ่อนช าระเป็นงวด ๆ ในจ านวนท่ีเท่ากัน

รวมทั้งหมดสามสิบงวด โดยเร่ิมช าระงวด
แรกในวนัช าระดอกเบ้ียคร้ังแรกหลงัจาก 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554    วนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเช่ือ 
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 73,560 91,620 อตัราร้อยละ MLR - 1.0 ต่อปี ผ่อนช าระเป็นงวด ๆ ในจ านวนท่ีเท่ากัน

รวมทั้งหมดสามสิบงวด โดยเร่ิมช าระงวด
แรกในวนัช าระดอกเบ้ียคร้ังแรกหลงัจาก 

     วนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเช่ือ 

รวม 684,560 884,320   
หัก: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี (591,413) (694,953) 
  

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 93,147 189,367   
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 884,320 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (199,760) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 684,560 

 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 

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

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม บริษทัฯต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด ารง
สัดส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ การจ่ายเงินปันผล การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้
ถือหุ้น การด ารงอตัราส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือท่ีคา้งช าระมากกว่า 3 เดือนข้ึนไปต่อลูกหน้ีเช่าซ้ือ
ทั้งหมด การด ารงอตัราส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือต่อหน้ีเงินกู ้การไม่จ  าหน่ายสินทรัพยห์รือสิทธิใน
รายได ้และการไม่ก่อหน้ีทุกประเภทเพิ่มเติม เป็นตน้ 

 เงินกูย้มืภายใตส้ัญญาเงินกูด้งักล่าวค ้าประกนัโดยการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซ้ือ และการ
จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่ในขณะน้ี และ/หรือจะมีต่อไปในภายหน้า และทะเบียน
รถจกัรยานยนตต์ามหนงัสือแจง้จากธนาคารพาณิชย ์

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษทัฯ มีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช้ จ  านวน 
370 ลา้นบาท 
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13. ทุนเรือนหุ้น 

13.1 การเพิม่ทุนจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯไดรั้บเงินจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัจ านวนรวม 148.21 ลา้นบาท ตามรายละเอียดดงัน้ี 

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

GL-W1 6,443,985 6,443,985 23 148.21 

 บริษทัฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ GL-W1 กบักระทรวง
พาณิชยเ์ป็นทุนช าระแลว้จ านวน 343.8 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2555 บริษทัฯจึงโอนเงินรับ
ล่วงหนา้ค่าหุน้ดงักล่าวเป็นทุนเรือนหุน้ในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษทัฯมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นจ านวนเงินรวม 412.9 ล้านบาท            
(31 ธนัวาคม 2554: 293.7 ลา้นบาท) 

13.2 รายการกระทบยอดจ านวนหุ้นสามัญ 

(หน่วย: หุน้) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด   
วนัท่ี 31 มีนาคม 

 2555 2554 
หุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้   
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัตน้งวด 62,321,196 56,416,996 
จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มข้ึนจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั     
แสดงสิทธิในระหวา่งงวด 6,443,985 - 

จ านวนหุน้สามญั ณ วนัปลายงวด  68,765,181 56,416,996 

14. ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 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-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 าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯในระหวา่งงวดมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 จ านวนใบส าคญัแสดง จ านวนใบส าคญัแสดง จ านวนใบส าคญัแสดง  จ านวนใบส าคญัแสดง  จ านวนใบส าคญัแสดง  
ประเภท สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี  สิทธิท่ีมีการใชสิ้ทธิ สิทธิท่ีหมดอาย ุ สิทธิท่ียกเลิก สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 31 ธนัวาคม 2554 ในระหวา่งงวด ในระหวา่งงวด ในระหวา่งงวด 31 มีนาคม 2555 

GL-W1 10,069,519 - (10,069,579) - - 
GL-WB 223,300 - - (15,700) 207,600 
GL-WC 245,600 - - (16,800) 228,800 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 คงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกให้ผูถื้อหุ้นเดิม           
(GL-W1) จ านวน 10,069,519 หน่วย ซ่ึงไม่มีผูใ้ช้สิทธิและไดห้มดอายุลง บริษทัฯไดโ้อนมูลค่า
คงเหลือของใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจ านวนเงิน 2.0 ลา้นบาทเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

 บริษัทฯได้ยกเลิกการออกใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯท่ีจัดสรรได้แก่ 
กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ (GL-WB และ GL-WC) สะสมจนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 
จ านวน 32,500 หน่วย เน่ืองจากพนกังานผูไ้ดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวลาออก ซ่ึงไม่เป็นตาม
เง่ือนไขของการไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิขา้งตน้ 

15. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน)    
ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

 ก าไรต่อหุน้ปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวม
ของจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวดกบัจ านวนถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็น
หุ้นสามัญ  โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ  ณ  วนัต้นงวดหรือ  ณ  วนัออกหุ้นสามัญ
เทียบเท่า 
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ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

  จ านวนหุน้สามญั  
 ก าไรส าหรับงวด ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
 ก าไรส าหรับงวด 55,803 79,496 68,765 56,417 0.81 1.41 

ผลกระทบของหุ้นสามัญ       
 เทียบเท่าปรับลด       
  GL-WA - - - 490   
  GL-W1 - - - 493   
  GL-WB - - 96 192   
  GL-WC - - 86 147   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
    ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
       สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือ       
       หุน้สามญั 55,803 79,496 68,947 57,739 0.81 1.38 

16. เงินปันผล 

 เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติให้บริษทัฯจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลเพิ่มเติมจากผลการด าเนินงานของงวดวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 
2554 เป็นจ านวน 0.64 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนเงินรวม 44.0 ลา้นบาท โดยมีก าหนดจ่ายในวนัท่ี 
9 มีนาคม 2555 

17. ภาระผูกพนั 

17.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าและบริการ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษทัฯมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าและบริการซ่ึงจะตอ้งจ่ายค่าบริการ
ภายใน 1 ปี จ  านวน 1.9 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2554: 0.8 ลา้นบาท) 

17.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการ 

 บริษทัฯมีภาระท่ีต้องจ่ายค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุนในต่างประเทศให้กับบุคคลท่ีเป็น
พนกังานของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นจ านวนเงิน 0.6 ลา้นบาทต่อเดือน 
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17.3 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่
เป็นจ านวน 287,200 บาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและการใชบ้ริการไปรษณีย ์

18. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

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

19. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงิน 

19.1 การซ้ือหุ้นสามัญของ Group Lease Holding Pte. Ltd. 

เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั Group Lease Holding Pte. Ltd จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง บริษทั Group Lease 
Holding Pte Ltd เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ธุรกิจหลกัคือ การลงทุนในหุ้นของ
บริษทัอ่ืน โดยมีรายละเอียดการท าสัญญาซ้ือขายดงัน้ี 

1) บริษัทฯ และผูข้ายได้ร่วมลงนามในสัญญาซ้ือขายในวนัท่ี 28 มีนาคม 2555 บริษัทฯมี
วตัถุประสงคท่ี์จะซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของ Group Lease Holding Pte. Ltd. จ  านวน 100 หุ้น  
ตามมูลค่าทางบญัชี คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้ว ซ่ึงคิดเป็นมูลค่า
กิจการรวมทั้งส้ิน 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

2) บริษทัฯตกลงจะจ่ายช าระค่าหุ้นร้อยละ 100 ของ Group Lease Holding Pte Ltd ในเดือน
เมษายน 2555 โดยจะช าระเงินใหแ้ก่ผูข้ายในวนัท่ีธุรกรรมเสร็จส้ิน 

19.2 มติอนุมัติทีป่ระชุมสามัญสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2555 ของบริษทัฯไดมี้มติดงัน้ี 

1) อนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2554 เพื่อส ารองเงินทุนไว้
ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในอนาคต ทั้งน้ี บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลสะสมจนถึงวนัท่ี          
31 มีนาคม 2555 จากผลประกอบการปี 2554 แลว้ เป็นจ านวน 2.31 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 
148.1 ลา้นบาท 

2) อนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 431.5 ลา้นบาท เป็น 348.8 ลา้น
บาท โดยวิธีตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่ายจ านวน 16.5 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 5 บาทท่ีคงเหลือจากการรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั GL-
WA และ GL-W1 
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3) อนุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั จ านวน 1,000,000  หน่วย (GL-WD) เพื่อ
จดัสรรแก่กรรมการและพนกังานของบริษทั ในราคาเสนอขายศูนยบ์าทต่อหน่วย ใบส าคญั
แสดงสิทธิมีอาย ุ3 ปี นบัตั้งแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิคือใบส าคญั
แสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัใหม่ได ้ 1 หุ้น ในราคาใชสิ้ทธิ 19.62 บาทต่อ 1 หุ้น
สามญั โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละรายสามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัได้ในวนัสุดทา้ย
ของใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดในโครงการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อกรรมการและ/
หรือพนกังานของบริษทัฯ (ESOP) ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไม่จดทะเบียนเพื่อซ้ือขายใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

4) อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน  21.6 ลา้นหุ้น เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น และการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพื่อจดัสรรแก่กรรมการ
และพนักงานของบริษทั (GL-WD) พร้อมมอบอ านาจให้คณะกรรมการในการด าเนินการ
เก่ียวกบัการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

5) อนุมติัให้แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น  456.9  
ลา้นบาท บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 
2555 

19.3 ผลการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ GL-WB 

เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2555 กรรมการและพนกังานของบริษทัฯจ านวน 97 ราย ไดใ้ชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ GL-WB จ านวน 207,600 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามญัจ านวน 207,600 หุ้น คิด
เป็นจ านวนเงิน 3.0 ลา้นบาท ขณะน้ีบริษทัฯอยู่ระหว่างการด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกบั
กระทรวงพาณิชย ์

20. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู ้มีอ  านาจของบริษัทฯเม่ือวนัท่ี                    
9 พฤษภาคม 2555 
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