
 

บริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงาน และ งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2555  

 



 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย ซ่ึง

ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม         

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 

รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และไดต้รวจสอบงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็น

เพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะ

เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด

ดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่                      

งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงิน

และการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึง

รวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงิน     

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการ

ควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อ

ออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อ

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ

นโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม  

 



 

 

 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ผลการดาํเนินงานและ

กระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะ

ของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน   

 

 

 

 

พิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 15 กมุภาพนัธ์ 2556 



บริษทั กรุ๊ปลสี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2555 2555 2554
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 14,360,790         10,891,968         187,955,970        
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 7 1,493,368,747    1,493,368,747    676,415,286        
สินทรัพยร์อการขาย 8 18,624,090         18,624,090         15,415,888          
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งรับ

   จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 20,544,438         39,850,184         -                           
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ 16, 30 34,143,984         -                          -                           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10 125,921,655       125,921,655       54,475,675          
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,706,963,704    1,688,656,644    934,262,819        
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนั 11 310,788              310,788              306,830               
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                          18,684,970         -                           
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 7 1,637,939,369    1,637,939,369    1,239,334,039     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 55,823,928         55,823,928         56,295,628          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 14 40,257,819         40,257,819         65,509,469          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 41,805,932         37,703,449         37,043,005          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,776,137,836    1,790,720,323    1,398,488,971     

รวมสินทรัพย์ 3,483,101,540    3,479,376,967    2,332,751,790     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรุ๊ปลสี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2555 2555 2554
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 15 50,000,000         50,000,000         -                           
เจา้หน้ีการคา้ 14,421,800         14,421,800         3,304,715            
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 887,946,667       887,946,667       694,953,333        
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 30,528,958         30,221,840         46,019,450          
เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนั 12,675,873         12,675,873         7,270,559            
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 23,993,624         23,639,873         6,441,316            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17,338,372         17,170,693         21,557,180          
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,036,905,294    1,036,076,746    779,546,553        
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 17 834,010,000       834,010,000       189,366,667        
ประมาณการหน้ีสินระยะยาว

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18 2,774,260           2,774,260           1,735,106            
เงินประกนัความเสียหายตามสัญญาเช่าซ้ือ 2,315,889           2,315,889           2,428,973            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 14 19,284,106         19,284,106         10,197,704          
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 858,384,255       858,384,255       203,728,450        
รวมหนีสิ้น 1,895,289,549    1,894,461,001    983,275,003        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรุ๊ปลสี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2555 2555 2554
ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 19
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 114,078,527 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 5 บาท
        (2554: หุน้สามญั 86,300,000 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 570,392,635       570,392,635       431,500,000        

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 68,972,781 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 5 บาท
        (2554: หุน้สามญั 62,321,196 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 344,863,905       344,863,905       311,605,980        
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 19 414,923,758       414,923,758       293,657,127        
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 19,635,888         19,635,888         149,500,452        
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 20 2,221,627           2,221,627           2,013,904            
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 20 861,605              861,605              -                           
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (1,242,764)          -                          -                           
กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 22 57,039,263         57,039,263         43,150,000          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 749,508,709       745,369,920       549,549,324        
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,587,811,991    1,584,915,966    1,349,476,787     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,483,101,540    3,479,376,967    2,332,751,790     

0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรุ๊ปลสี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2555 2555 2554
กาํไรขาดทุน

รายได้

รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 837,220,599       837,220,599       824,154,007        
รายไดอ่ื้น 120,442,900       115,081,169       67,108,585          
รวมรายได้ 957,663,499       952,301,768       891,262,592        
ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 249,372,946       248,457,122       136,288,889        
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 7 45,252,879         45,252,879         205,361,867        
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 140,250,897       140,250,897       132,598,963        
รวมค่าใช้จ่าย 434,876,722       433,960,898       474,249,719        
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 522,786,777       518,340,870       417,012,873        
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 17 (63,004,080)        (63,004,080)        (74,657,512)         
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 459,782,697       455,336,790       342,355,361        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (102,401,329)      (102,094,211)      (127,277,776)       

กาํไรสําหรับปี 357,381,368       353,242,579       215,077,585        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (1,242,764) -                          -                           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่สําหรับปี (1,242,764)          -                          -                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 356,138,604       353,242,579       215,077,585        

กาํไรต่อหุ้น 24
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

กาํไรสาํหรับปี 5.19 5.13 3.65

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 68,905,724 68,905,724 58,926,163

กาํไรต่อหุ้นปรับลด

กาํไรสาํหรับปี 4.99 4.93 3.52

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 71,638,098 71,638,341 61,155,469

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย: บาท)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนทุนจากการ ผลต่างจากการแปลงค่า รวม รวม

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน เงินรับล่วงหนา้ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ จ่ายโดยใชหุ้้น งบการเงินที่เป็น องคป์ระกอบอื่น ส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ค่าหุ้น ซื้อหุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เป็นเกณฑ์ เงินตราต่างประเทศ ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 311,605,980      293,657,127      149,500,452      2,013,904         43,150,000        549,549,324      -                        -                                -                              1,349,476,787     
หุ้นสามญัที่ออกระหวา่งงวดจากการใชส้ิทธิ

   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 19 33,257,925        119,252,727      (149,500,452)    (55,943)             -                        -                        -                        -                                -                              2,954,257            
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชส้ิทธิ

   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 19 -                        -                        19,635,888        -                        -                        -                        -                        -                                -                              19,635,888          
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ออกระหวา่งปี 20 -                        -                        -                        2,277,570         -                        -                        -                        -                                -                              2,277,570            
โอนใบสาํคญัแสดงสิทธิหมดอายเุป็นส่วนเกิน

   มูลค่าหุ้นสามญั 20 -                        2,013,904         -                        (2,013,904)        -                        -                        -                        -                                -                              -                          
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 20 -                        -                        -                        -                        -                        -                        861,605            -                                861,605                   861,605               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                        -                        -                        -                        -                        357,381,368      -                        (1,242,764)                (1,242,764)              356,138,604        
เงินปันผลจ่าย 21 -                        -                        -                        -                        -                        (143,532,720)    -                        -                                -                              (143,532,720)       
โอนกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร

   เป็นสาํรองตามกฎหมาย 22 -                        -                        -                        -                        13,889,263        (13,889,263)      -                        -                                -                              -                          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 344,863,905      414,923,758      19,635,888        2,221,627         57,039,263        749,508,709      861,605            (1,242,764)                (381,159)                 1,587,811,991     

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                                -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น



(หน่วย: บาท)

ส่วนทุนจากการ รวม

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน เงินรับล่วงหนา้ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ จ่ายโดยใชหุ้้น องคป์ระกอบอื่น

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ค่าหุ้น ซื้อหุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เป็นเกณฑ์ ของส่วนของผูถ้ือหุ้น รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 282,084,980    192,189,327    -                      4,376,601          43,150,000      488,759,262    -                             -                           1,010,560,170   
หุ้นสามญัที่ออกระหวา่งปีจากการใชส้ิทธิ

   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 19 29,521,000      101,467,800    149,500,452    (2,362,697)         -                      -                      -                             -                           278,126,555      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                      -                      -                      -                         -                      215,077,585    -                             -                           215,077,585      
เงินปันผลจ่าย 21 -                      -                      -                      -                         -                      (154,287,523)   -                             -                           (154,287,523)    

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 311,605,980    293,657,127    149,500,452    2,013,904          43,150,000      549,549,324    -                             -                           1,349,476,787   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 311,605,980    293,657,127    149,500,452    2,013,904          43,150,000      549,549,324    -                             -                           1,349,476,787   
หุ้นสามญัที่ออกระหวา่งปีจากการใชส้ิทธิ

   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 19 33,257,925      119,252,727    (149,500,452)   (55,943)              -                      -                      -                             -                           2,954,257         
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชส้ิทธิ

   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 19 -                      -                      19,635,888      -                         -                      -                      -                             -                           19,635,888        
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ออกระหวา่งปี 20 -                      -                      -                      2,277,570          -                      -                      -                             -                           2,277,570         
โอนใบสาํคญัแสดงสิทธิหมดอายเุป็นส่วนเกิน

   มูลค่าหุ้นสามญั 20 -                      2,013,904        -                      (2,013,904)         -                      -                      -                             -                           -                        
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 20 -                      -                      -                      -                         -                      -                      861,605                 861,605                861,605            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                      -                      -                      -                         -                      353,242,579    -                             -                           353,242,579      
เงินปันผลจ่าย 21 -                      -                      -                      -                         -                      (143,532,720)   -                             -                           (143,532,720)    
โอนกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรอง

   ตามกฎหมาย 22 -                      -                      -                      -                         13,889,263      (13,889,263)     -                             -                           -                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 344,863,905    414,923,758    19,635,888      2,221,627          57,039,263      745,369,920    861,605                 861,605                1,584,915,966   

-                      -                      -                      -                         -                      -                      -                           -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ -                      -                      -                      -                         -                      -                      -                             -                           -                        

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น



บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

2555 2555 2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 459,782,697      455,336,790      342,355,361       
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 8,475,774          8,475,774          7,900,785           
   หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 45,252,879        45,252,879        205,361,867       
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,639                 4,639                 (3,693,864)          
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 140,250,897      140,250,897      132,598,963       
   ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพยร์อการขาย (โอนกลบัรายการ) 4,909,128          4,909,128          (392,477)             
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 52,843               462,192             -                          
   สาํรองผลประโยชน์ของพนกังาน 2,356,554          2,356,554          3,308,161           
   ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 861,605             861,605             -                          
   ตดัจาํหน่ายส่วนของราคาซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
      ท่ีสูงกวา่สินทรัพยสุ์ทธิ 207,882             -                         -                          
   รายไดด้อกเบ้ีย (7,305,931)         (1,946,212)         -                          
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 63,004,080        63,004,080        74,657,512         
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 717,853,047      718,968,326      762,096,308       
สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง
   ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ (1,260,810,173)  (1,260,810,173)  288,937,906       
   สินทรัพยร์อการขาย (148,368,227)     (148,368,227)     (130,139,577)     
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (71,369,032)       (71,447,477)       17,637,616         
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (4,737,071)         (634,587)            (9,320,173)          
หนีสิ้นดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้ 11,117,085        11,117,085        (495,535)             
   เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนั 5,405,314          5,405,314          (8,175,775)          
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 17,421,261        17,092,384        (8,675,184)          
   สาํรองผลประโยชน์ของพนกังาน (1,317,400)         (1,317,400)         (23,745,308)       
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (4,237,176)         (4,386,487)         (913,745)             
   เงินประกนัความเสียหายตามสญัญาเช่าซ้ือ (113,084)            (113,084)            (570,094)             
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (739,155,456)     (734,494,326)     886,636,439       
   จ่ายดอกเบ้ีย (62,897,907)       (62,897,907)       (74,804,666)       
   จ่ายภาษีเงินได้ (83,553,769)       (83,553,769)       (140,854,112)     
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (885,607,132)     (880,946,002)     670,977,661       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

2555 2555 2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพิ่มข้ึน (3,958)                (3,958)                (38,232)               
จ่ายชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษทัยอ่ย -                         (18,441,049)       -                          
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 1.2) (243,921)            (243,921)            -                          
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุ้น (34,143,984)       -                         -                          
ลกูหน้ีและเงินให้กูย้มืแก่พนกังานเพิ่มข้ึน (25,857)              (25,857)              (28,153)               
เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                         -                         5,195,832           
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (8,008,713)         (8,008,713)         (6,672,148)          
เงินสดจ่ายเพื่อให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (20,479,849)       (40,087,175)       -                          
เงินสดจ่ายเพื่อให้กูย้มืระยะสั้น (หมายเหตุ 9) (31,302,500)       (31,302,500)       -                          
รับชาํระคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสั้น (หมายเหตุ 9) 31,304,924        31,304,924        -                          
ดอกเบ้ียรับ 7,186,912          1,718,587          -                          
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (55,716,946)       (65,089,662)       (1,542,701)          
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

   สถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) 50,000,000        50,000,000        (72,921,439)       
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 3,010,200          3,010,200          129,914,900       
เงินสดรับจากการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 2,277,570          2,277,570          -                          
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 1,830,000,000   1,830,000,000   365,000,000       
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (992,363,333)     (992,363,333)     (898,265,000)     
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 19,579,945        19,579,945        148,211,655       
จ่ายเงินปันผล (143,532,720)     (143,532,720)     (154,287,523)     
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 768,971,662      768,971,662      (482,347,407)     
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (1,242,764)         -                         -                          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (173,595,180)     (177,064,002)     187,087,553       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 187,955,970      187,955,970      868,417              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี (หมายเหตุ 6) 14,360,790        10,891,968        187,955,970       

-                         -                         -                          
ข้อมูลประกอบกระแสเงินสดเพิ่มเติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด

   หุ้นสามญัท่ีออกระหวา่งปีจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ -                         -                         2,362,697           
   โอนเงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นเป็นทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 149,500,452      149,500,452      -                          
   โอนใบสาํคญัแสดงสิทธิหมดอายเุป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 2,013,094          2,013,094          -                          
   โอนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิเป็นเงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 55,943               55,943               1,288,797           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษัท กรุ๊ปลีส จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้ งข้ึนเป็นบริษัทมหาชนและมีภูมิลาํเนาใน     

ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์โดยมีท่ีอยู่

ตามท่ีจดทะเบียนอยู่ ท่ี เลขท่ี 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 

 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯคือ Engine Holdings Asia Pte. Ltd. (จดัตั้งในประเทศสิงคโปร์) และ

บริษทั เอ.พี.เอฟ. โฮลด้ิงส์ จาํกดั (จดัตั้งในประเทศไทย) ซ่ึงถือหุ้นของบริษทัฯในอตัราร้อยละ 

39.74 และ 21.35 ตามลาํดบั โดยมี Wedge Holdings Co., Ltd. (จดัตั้งในประเทศญ่ีปุ่น) เป็น     

บริษทัใหญ่ของบริษทัฯ 

1.2 การซ้ือหุ้นสามัญของ Group Lease Holding Pte. Ltd. 

เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ

บริษทั Group Lease Holding Pte. Ltd. จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง บริษทั Group Lease 

Holding Pte. Ltd. เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ธุรกิจหลกัคือ การลงทุนในหุน้ของ

บริษทัอ่ืน โดยมีรายละเอียดการทาํสญัญาซ้ือขายดงัน้ี 

1) บริษัทฯ และผู ้ขายได้ร่วมลงนามในสัญญาซ้ือขายในวันท่ี 28 มีนาคม 2555 บริษัทฯมี

วตัถุประสงคท่ี์จะซ้ือหุน้สามญัทั้งหมดของ Group Lease Holding Pte. Ltd. จาํนวน 100 หุ้น  

ตามมูลค่าทางบญัชี คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ ซ่ึงคิดเป็นมูลค่า

กิจการรวมทั้งส้ิน 10,000 เหรียญสิงคโปร์ 

2) บริษทัฯตกลงจ่ายชาํระค่าหุน้ร้อยละ 100 ของ Group Lease Holding Pte. Ltd. จาํนวน 100 หุน้ 

ราคาหุน้ละ 100 เหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นเงิน 10,000 เหรียญสิงคโปร์ เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2555 

โดยชาํระเงินใหแ้ก่ผูข้ายในวนัท่ีธุรกรรมเสร็จส้ิน 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ Group Lease Holding Pte. Ltd. ณ วนัท่ีลงทุน ประกอบดว้ยรายการ

ดงัต่อไปน้ี 
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(หน่วย: พนับาท) 

สินทรัพย์   

สินทรัพยอ่ื์น  79 

รวมสินทรัพย์  79 

หนีสิ้น   

หน้ีสินอ่ืน  43 

รวมหนีสิ้น  43 

สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัซ้ือกจิการ  36 

สดัส่วนการลงทุนของบริษทัฯ (ร้อยละ)  100 

สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ  36 

ส่วนของราคาซ้ือท่ีสูงกวา่สินทรัพยสุ์ทธิ  208 

เงินสดจ่ายสุทธิจากการซ้ือเงินลงทุนบริษัทย่อย  244 

  บริษทัฯบนัทึกสินทรัพยสุ์ทธิตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ส่วนใหญ่ของ Group Lease Holding Pte. Ltd. เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินซ่ึงมีมูลค่า

ยุติธรรมใกลเ้คียงกับมูลค่าตามบญัชี บริษทัฯไดพิ้จารณาตดัจาํหน่ายส่วนของราคาซ้ือท่ีสูงกว่า

สินทรัพยสุ์ทธิเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเน่ืองจากบริษทัฯคาดว่าส่วนต่าง

ดงักล่าวจะไม่เกิดประโยชน์ในอนาคต 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจัดทาํข้ึนตามมาตรฐานบัญชีท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 

ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได ้ซ่ึงบริษทัฯถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ 

 การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี         

28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการ

บญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมสาํหรับปี 2555 ไดจ้ดัทาํข้ึนเป็นคร้ังแรกโดยรวมงบการเงินของบริษทั

กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย โดยในระหว่างปีปัจจุบนับริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนใน

หุน้สามญัของบริษทั Group Lease Holding Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์ 

งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทัยอ่ยตั้งแต่วนัท่ีซ้ือเงินลงทุนจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

ดงัน้ี 

  อตัราร้อยละของ  

 สถานท่ี การถือหุน้โดยบริษทัฯ  

ช่ือบริษทั จดทะเบียน 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 ลกัษณะของธุรกิจ 

บริษทั Group Lease Holding Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ 100 - ธุรกิจจดัการเงินลงทุนอ่ืน 

ข) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี

อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ค) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกนักบัของ

บริษทัฯ 

ง) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงิน

บาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลง

ค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่า

ดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดั

ออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ

ของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทั

ยอ่ย ตามวิธีราคาทุน 

3.  มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบั

ใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี  
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มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 12  

 

ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอย่าง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ด             

ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 

ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถื้อหุน้ 

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 มาถือปฏิบติัก่อนกาํหนด นอกจากน้ี    

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการบญัชีขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อ    

งบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 30/2555 – 34/2555 ซ่ึงลง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2556 ใหใ้ชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีและการตีความ

มาตรฐานการบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 1 มกราคม 2556 

การตีความมาตรฐานการบญัชี   

ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 4 การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญา

เช่าหรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 
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ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่าแนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอน

สินทรัพยท์างการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 การตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 4 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ

ของบริษทัฯ ส่วนการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 อยูร่ะหว่างการประเมินผล

กระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใช ้ซ่ึงยงัไม่สามารถสรุปผลไดใ้นขณะน้ี 

4. นโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ก) รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 

  บริษทัฯรับรู้รายไดด้อกผลเช่าซ้ือโดยการปันส่วนดอกผลเช่าซ้ือตลอดระยะเวลาของสัญญา

ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะรับรู้ในวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระค่างวด ไม่ว่าจะเก็บเงินได้

หรือไม่ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯจะหยดุรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกหน้ีคา้งชาํระค่างวดเกินกวา่ 4 งวด 

 ข) รายไดจ้ากค่าปรับล่าชา้ 

  รายไดจ้ากค่าปรับล่าชา้รับรู้เป็นรายไดต้ามจาํนวนท่ีไดรั้บจริง 

 ค) รายไดค่้าธรรมเนียมอ่ืน 

  ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าซ้ือรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

 ง) ดอกเบ้ียรับ 

  ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

 ก) ดอกเบ้ียจ่าย 

  ดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง ในกรณีท่ีดอกเบ้ียไดคิ้ดรวมอยู่ในตัว๋เงินจ่าย

แลว้ ดอกเบ้ียนั้นจะตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายเฉล่ียเท่า ๆ กนัตลอดอายขุองตัว๋เงินนั้น 

 ข) ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงจากการใหเ้ช่าซ้ือ 

  บริษทัฯบนัทึกบญัชีการรับรู้ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงเม่ือเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจากการให้

เช่าซ้ือสาํหรับสัญญาเช่าซ้ือท่ีทาํข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 โดยการปันส่วนทยอยรับรู้

ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและแสดงหักจากรายไดด้อกเบ้ียตลอดอายุของสัญญาเช่าซ้ือ 

และสาํหรับสัญญาเช่าซ้ือท่ีทาํข้ึนก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2551 บริษทัฯรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายทนัที

ท่ีเกิดรายการ 
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  รายไดด้อกเบ้ียจากการให้เช่าซ้ือรอตดับญัชีแสดงสุทธิจากค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรง

ท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรกจากการใหเ้ช่าซ้ือ 

4.3 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี

สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวนัท่ีไดม้าและไม่มี

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.4 ลูกหนีแ้ละค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระแสดงดว้ยจาํนวนหน้ีคงเหลือตามสัญญาหกัดว้ยดอกผล

เช่าซ้ือและดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

 บริษทัฯตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับลูกหน้ีเช่าซ้ือตามผลขาดทุน โดยประมาณท่ีอาจจะเก็บเงิน

จากลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ความสามารถในการชาํระหน้ี

ของลูกหน้ี ประสบการณ์และขอ้มูลความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต 

4.5 สินทรัพย์รอการขาย 

 สินทรัพยร์อการขายเป็นสินทรัพยซ่ึ์งไดย้ึดมาจากลูกหน้ีเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ และไดแ้สดงไว้

ในราคาทุน (ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่างวดท่ีคา้งชาํระสุทธิ) หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะขายได้

แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ โดยการตั้งค่าเผือ่การลดมูลค่าสาํหรับสินทรัพยท่ี์ยดึคืน 

4.6 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน บริษทัฯจะ

บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

4.7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ / ค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคา

สะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของ

สินทรัพยโ์ดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัต่อไปน้ี 

 อาคาร  20  ปี 

 ส่วนปรับปรุงอาคารและสถานท่ีเช่า 10  ปี 

 เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 5  ปี 

 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และยานพาหนะคาํนวณค่าเส่ือมราคาตามวิธีผลรวมจาํนวนปีตาม

ระยะเวลา 3 - 5 ปี 
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 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน 

 บริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้

รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์(ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพย์

กบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น) จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการ

สินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.8 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ 

หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั

บริษทัฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียง

โดยทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั 

กรรมการหรือพนักงานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของ   

บริษทัฯ  

4.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ย

ค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯหรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ี

ของการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์

หากพบว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้ นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน แสดงว่า

สินทรัพยด์งักล่าวเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯจะลดมูลค่าของสินทรัพยล์งให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืน ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพย์

หรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์

บริษทัฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิด

ลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาด

ปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ท่ีกาํลัง

พิจารณาอยู่  ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทย่อย                 

ใช้แบบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ี

กิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่าย

นั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่าง

เป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

4.10 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิด

รายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงานจ่าย

สะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแ้ยก

ออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย

ในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 

 บริษทัฯมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึง

บริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 บริษทัฯคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลด

แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยฝ่ายบริหารไดท้าํการประเมิน

ภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้งใชข้อ้

สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรา

การเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะ และอตัราเงินเฟ้อ 

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 

losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 หน้ีสินของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประกอบดว้ย มูลค่าปัจจุบนัของ

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ หักดว้ย ตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ และผลกาํไร

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ 

4.11 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ทีชํ่าระด้วยตราสารทุน 

  บริษทัฯบนัทึกโครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ณ วนัใหสิ้ทธิ ตามมูลค่ายติุธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น 

โดยบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามอายขุองสิทธิซ้ือหุน้ และแสดงบญัชีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็น

เกณฑใ์นส่วนของผูถื้อหุน้ 
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  ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ดงักล่าว ตอ้งใชดุ้ลพินิจในการ            

วดัมูลค่า รวมทั้งสมมติฐานต่างๆท่ีเหมาะสม เช่น อายุของสิทธิซ้ือหุ้น ความผนัผวนของราคาหุ้น 

และอตัราเงินปันผล เป็นตน้ 

4.12 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บ

ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตาม

บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี

ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี 

รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมี

กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผล

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ ทุกส้ินรอบระยะเวลา

รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯ

จะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมา

ใชป้ระโยชน์ 
บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึน

เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
4.13 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากร

เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้น

ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
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5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

และการประมาณในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี

ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ        

งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการ

ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญัดงัน้ี 

5.1 สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน        

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า    

บริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

5.2 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจะประมาณอตัราค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญของลูกหน้ีแต่ละอาย ุโดยพิจารณาขอ้มูลสถิติต่าง ๆ ในอดีตประกอบกบัการประเมินความเส่ียง

ของลูกหน้ี ลกัษณะของหลกัประกนั และผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงจากลูกหน้ีในอดีต โดยยึดหลกั

ความระมดัระวงัเป็นสาํคญั 

5.3 ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินทรัพย์รอการขาย 

ในการประมาณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพยร์อการขาย ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากสินทรัพยร์อการขายแต่ละรายการ โดยคาํนึงถึงการ

วิเคราะห์มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะขายได ้การใชป้ระมาณการจากขอ้มูลสถิติการขาย

ในอดีต อายขุองสินทรัพยร์อการขายคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 

5.4 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้

หักภาษีเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีใน

อนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราว ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณ

การว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด 

โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

5.5 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
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ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดข้ึน 

นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา

และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละ

ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

5.6 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน

เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2555 2554 

เงินสด 283 283 104 

เงินฝากธนาคาร 14,078 10,609 187,852 

รวม 14,361 10,892 187,956 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.62 ต่อปี (2554: ร้อยละ 0.75 

ต่อปี) 

7. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชําระ 

7.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  

 และขายผอ่นชาํระท่ีถึง และขายผอ่นชาํระท่ีถึง  

 กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี กาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี รวม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

ลูกหนีป้กติ       

 ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 2,346,899 1,373,121 2,161,708 1,467,291 4,508,607 2,840,412 

 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 103,451 78,844 - - 103,451 78,844 

 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ       
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  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (909,441) (663,786) (513,540) (190,180) (1,422,981) (853,966) 

 รวมลูกหนีป้กติ 1,540,909 788,179 1,648,168 1,277,111 3,189,077 2,065,290 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  

 และขายผอ่นชาํระท่ีถึง และขายผอ่นชาํระท่ีถึง  

 กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี กาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี รวม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

ลูกหนีบ้อกเลกิสัญญา       

 ลกูหน้ีเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 90,961 100,148 64,312 84,865 155,273 185,013 

 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 9,181 14,597 - - 9,181 14,597 

 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ       

  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (30,559) (42,658) (17,120) (15,195) (47,679) (57,853) 

 รวมลูกหนีบ้อกเลกิสัญญา 69,583 72,087 47,192 69,670 116,775 141,757 

รวมลูกหนี ้ 1,610,492 860,266 1,695,360 1,346,781 3,305,852 2,207,047 

หัก: ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ (117,123) (183,851) (57,421) (107,447) (174,544) (291,298) 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชําระ 

   - สุทธิ 1,493,369 676,415 1,637,939 1,239,334 3,131,308 1,915,749 

7.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ (สุทธิจากดอกผล

เช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญจาํแนกตามอายหุน้ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 มูลค่าลูกหน้ีตามสัญญา อตัราร้อยละท่ีบริษทัฯ  มูลค่าลูกหน้ีตามสัญญา 

ระยะเวลาคา้งชาํระ เช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ ตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ เช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชําระ       

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,736,069 1,438,968 1 1 26,044 14,053 2,710,025 1,424,915 

 คา้งชาํระ         

 1 เดือน 189,368 236,704 10 1 18,549 2,326 170,819 234,378 

 2 - 3 เดือน 200,121 258,686 20 2 39,395 5,097 160,726 253,589 

 4 - 6 เดือน 119,086 164,448 40 100 47,109 162,713 71,977 1,735 

 7 - 9 เดือน 37,948 66,224 60 100 22,617 65,640 15,331 584 

 10 - 12 เดือน 10,575 21,004 80 100 8,441 20,877 2,134 127 

 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 12,685 21,013 100 100 12,389 20,592 296 421 

รวม 3,305,852 2,207,047   174,544 291,298 3,131,308 1,915,749 
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7.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่าซ้ือและมูลค่า

ปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าซ้ือแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555 2554 

  มูลค่าปัจจุบนัของ  มูลค่าปัจจุบนัของ 

 เงินลงทุนขั้นตน้ จาํนวนเงินขั้นตํ่า เงินลงทุนขั้นตน้ จาํนวนเงินขั้นตํ่า 

 ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 2,550,492 1,610,492 1,566,710 860,266 

ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,226,020 1,695,360 1,552,156 1,346,781 

รวม 4,776,512 3,305,852 3,118,866 2,207,047 

หกั: ดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (1,470,660)  (911,819)  

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 3,305,852  2,207,047  

7.4 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีเก่ียวกบัอตัราร้อยละของการตั้ง

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯในปัจจุบนั 

โดยคาํนึงถึงความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกหน้ี ประสบการณ์และขอ้มูลความเสียหายท่ี

เกิดข้ึนจริงในอดีต บริษทัฯเปล่ียนแปลงประมาณการดงักล่าวโดยวิธีเปล่ียนทนัที การเปล่ียนแปลง

ประมาณการดงักล่าวทาํให้ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับปีปัจจุบนัลดลงจาํนวน 35.9 ลา้นบาท 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสาํหรับปีปัจจุบนัลดลงจาํนวน 7.2 ลา้นบาทและกาํไรสาํหรับปี

ปัจจุบนัเพิ่มข้ึนจาํนวน 28.7 ลา้นบาทหรือคิดเป็นกาํไรต่อหุน้ปรับลดเพิ่มข้ึน 0.40 บาทต่อหุน้ 

7.5 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2547 สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยความ

เห็นชอบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้าํหนดแนวปฏิบติั

ทางการบญัชีสาํหรับธุรกิจสินเช่ือเพ่ือการอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) โดยใหห้ยดุรับรู้

รายไดส้ําหรับลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระค่างวดเกินกว่า 3 งวด  อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบติัดงักล่าวไดใ้ห้

ทางเลือกไวโ้ดยหากบริษทัใดเห็นว่าแนวทางปฏิบติัน้ีไม่เหมาะสมให้เปิดเผยแนวทางท่ีบริษทัใช ้

ทั้งน้ี บริษทัฯมีนโยบายในการหยดุรับรู้รายไดส้าํหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีคา้งชาํระค่างวด

เกินกว่า 4 งวด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯมียอดลูกหน้ีคงเหลือของลูกหน้ีเช่าซ้ือและท่ีคา้ง

ชาํระเกินกว่า 3 งวดแต่บริษทัฯยงัคงรับรู้รายไดเ้ป็นจาํนวนเงินประมาณ 219.6 ลา้นบาท (2554: 

136.4 ลา้นบาท) 

นอกจากน้ีหากบริษทัฯตอ้งหยดุรับรู้รายไดต้ามแนวทางปฏิบติัดงักล่าว จะมีผลทาํใหร้ายไดส้าํหรับ

ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ลดลงเป็นจาํนวนเงินประมาณ 7.2 ลา้นบาท และ 11.3 

ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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7.6 สัญญาเช่าซ้ือของบริษทัฯมีระยะเวลาในการเช่าตามสัญญาโดยประมาณ 1 - 3 ปี และค่าเช่ากาํหนด

ในอตัราคงท่ีตลอดอายสุญัญาเช่า 

7.7 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัฯได้โอนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (ก่อนหัก     

ดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ จาํนวน 2,988 ลา้นบาท (2554: 1,696 ลา้นบาท) เพื่อ              

คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15 และ 17 

8. สินทรัพย์รอการขาย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 สินทรัพยร์อการขายของบริษทัฯแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 

สินทรัพยย์ดึคืน 31,470 23,353 

หกั: ค่าเผือ่การลดมูลค่า (12,846) (7,937) 

สินทรัพยร์อการขาย - สุทธิ 18,624 15,416 

9. เงินให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับ 

 เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาใหกู้ย้มืเงินแก่บริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ 

เป็นจาํนวนเงิน 1.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีอายุไม่เกินหกเดือนโดยคิด

ดอกเบ้ียเป็นจาํนวนเงิน 0.07 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  

 เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2555 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาขายลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นดงักล่าวใหแ้ก่

บริษทัยอ่ย ในระหวา่งปี 2555 บริษทัยอ่ยไดรั้บชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวทั้งจาํนวน 
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10. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงิน       

เฉพาะกิจการ 

 2555 2554 

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน    

   (ลูกหน้ีกรมสรรพากร) 42,653 - 

รายไดค้า้งรับ 2,894 3,271 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 72,271 41,676 

ลูกหน้ีอ่ืน - ขายสินทรัพยร์อการขาย 6,124 10,618 

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,802 - 

อ่ืน ๆ 1,704 1,437 

รวม 128,448 57,002 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2,526) (2,526) 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 125,922 54,476 

11. เงินฝากประจําทีมี่ภาระคํา้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจาํซ่ึงบริษทัฯได้นําไปวางไวก้ับธนาคารเพ่ือคํ้ าประกันการออก

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 26.3 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555                      

มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน เงินลงทุน - วธีิราคาทุน 

  พนับาท ร้อยละ พนับาท 

Group Lease Holding Pte. 

Ltd. 

ลงทุนในบริษทัอ่ืน 18,685 100 18,685 

 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2555 บริษทัฯไดล้งทุนในหุน้สามญัของบริษทั Group Lease Holding Pte. Ltd. 

จาํนวน 100 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 เหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นมูลค่ารวม 10,000 เหรียญ

สิงคโปร์หรือร้อยละ 100 ของหุน้ท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมด 
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 เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2555 บริษทัยอ่ยเรียกทุนจดทะเบียนเพิ่มจาํนวน 0.75 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ 

โดยบริษทัฯไดล้งทุนเพิ่มทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวจาํนวน 0.75 ลา้นหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 100 ของ

หุน้ท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมด) ท่ีราคาตามมูลค่าตราไว ้1 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุน้ รวมจาํนวนเงินทั้งส้ิน 

0.75 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ บริษทัยอ่ยจดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวต่อกรมทะเบียนการคา้และธุรกิจท่ี

ประเทศสิงคโปร์แลว้เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2555 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการคิดเป็นจาํนวน

เงิน 0.76 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ 

13. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ส่วน

ปรับปรุง 

เคร่ือง

ตกแต่ง 

   

   อาคารและ และ

เคร่ืองใช ้

คอมพิวเตอร์   

 ท่ีดิน อาคาร สถานท่ีเช่า สาํนกังาน และอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน        

1 มกราคม 2554 35,983 45,405 4,908 20,320 10,802 19,697 137,115 

ซ้ือเพิ่ม - 148 125 638 347 5,413 6,671 

จาํหน่าย - - - (79) (69) (11,198) (11,346) 

31 ธนัวาคม 2554 35,983 45,553 5,033 20,879 11,080 13,912 132,440 

ซ้ือเพิ่ม - - 1,176 1,078 2,107 3,648 8,009 

จาํหน่าย - - - (1,430) (757) - (2,187) 

31 ธนัวาคม 2555 35,983 45,553 6,209 20,527 12,430 17,560 138,262 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

1 มกราคม 2554 - 33,132 4,721 19,039 8,993 12,204 78,089 

ค่าเส่ือมราคา

สาํหรับปี 

- 2,285 60 486 1,385 3,684 7,900 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ        

   ส่วนท่ีจาํหน่าย - - - (51) (64) (9,730)  (9,845) 

31 ธนัวาคม 2554 - 35,417 4,781 19,474 10,314 6,158 76,144 

ค่าเส่ือมราคา

สาํหรับปี 

- 2,278 139 578 1,200 4,281 8,476 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ        
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   ส่วนท่ีจาํหน่าย - - - (1,426) (756) - (2,182) 

31 ธนัวาคม 2555 - 37,695 4,920 18,626 10,758 10,439 82,438 

มูลค่าสุทธิตาม

บัญชี 

       

31 ธนัวาคม 2554 35,983 10,136 252 1,405 766 7,754 56,296 

31 ธนัวาคม 2555 35,983 7,858 1,289 1,901 1,672 7,121 55,824 

ค่าเส่ือมราคา

สําหรับปี 

       

2555       8,476 

2554       7,900 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯมีอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้าน

อยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ดังกล่าวมีจาํนวนเงิน

ประมาณ 31 ลา้นบาท (2554: 27 ลา้นบาท) 

 บริษทัฯไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จาํนวน 23.2 

ลา้นบาท (2554: 25.1 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั

การเงิน และเงินกูย้มืระยะยาวตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 15 และ 17 

14. ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2555 2554 

    

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:    

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 68,063 67,756 123,358 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 37,129 37,129 (20,658) 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ

เปล่ียนแปลงอตัราภาษี (2,791) (2,791) 24,578 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 102,401 102,094 127,278 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัรา

ภาษีท่ีใชส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2555 2554 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 459,783 455,337 342,355 

    

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 23 และ 17 ร้อยละ 23 ร้อยละ 30 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 105,338 104,728 102,707 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2555 2554 

ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายและรายไดท่ี้ 

   ไม่สามารถนาํมาบวก (หกั) ทางภาษีได ้ (146) 157 (7) 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ 

   เปล่ียนแปลงอตัราภาษี (2,791) (2,791) 24,578 

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 

   เบด็เสร็จ 102,401 102,094 127,278 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

 2555 2554 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี   

   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 37,134 63,337 

   ค่าเผือ่มูลค่าลดลงของสินทรัพยร์อการขาย 2,569 1,825 

   สาํรองผลประโยชน์ของพนกังาน 555 347 

รวม 40,258 65,509 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี   

   ค่านายหนา้รอตดับญัชี 19,284 10,198 

รวม 19,284 10,198 

ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติให้ปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 

30 เป็น ร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป และในเดือนธันวาคม 

2554 ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเ งินได้นิติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามมติ

คณะรัฐมนตรีดงักล่าวสําหรับปี 2555-2557 บริษทัฯไดส้ะทอ้นผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

อตัราภาษีดงักล่าวในการคาํนวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามท่ีแสดงไวข้า้งตน้แลว้  
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15. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) 2555 2554 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน MLR, MOR 50,000 - 

รวม  50,000 - 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ    

คํ้าประกนัโดยการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซ้ือ และการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง   

ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้ และทะเบียนรถจกัรยานยนตต์ามหนงัสือแจง้จากผูใ้หกู้ ้

16. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ 

บริษทัยอ่ยและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  นโยบายการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ กาํหนดราคา 

 2555 2555 2554  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย     

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแล้ว)     

ดอกเบ้ียรับ - 601 - อตัราร้อยละ 7 ต่อปี 

รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

ดอกเบ้ียรับ 250 57 - อตัราร้อยละ 6 - 9 ต่อปี 

 รายไดค้่าเช่า - - 20 ราคาตามสัญญา 

ซ้ือบริษทัยอ่ย 244 244 - ราคาตามสัญญา 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 45 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 

7.5 ต่อปี 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคญัของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2555 2554 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  

บริษทัย่อย    

บริษทั Group Lease Holding Pte. Ltd. - 36,783 - 

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั    

บริษทั GL Finance Plc. 20,544 3,067 - 

รวม 20,544 39,850 - 

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    

บริษทั GL Finance Plc. 34,144 - - 

รวม 34,144 - - 

 รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหว่าง

ปีปัจจุบนัแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  

 1 มกราคม ในระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 

 2555 เพิ่มข้ึน ลดลง 2555 

เงนิให้กู้ยมืและดอกเบีย้ค้างรับแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั     

บริษทั GL Finance Plc. - 20,675 (131) 20,544 

รวม - 20,675 (131) 20,544 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  

 1 มกราคม ในระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 

 2555 เพิ่มข้ึน ลดลง 2555 

เงนิให้กู้ยมืและดอกเบีย้ค้างรับแก่กจิการที่กีย่วข้องกนั    

บริษทั Group Lease Holding Pte. Ltd. - 37,175 (392) 36,783 
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บริษทั GL Finance Plc. - 3,106 (39) 3,067 

รวม - 40,281 (431) 39,850 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯไดจ่้ายเงินเดือน โบนสั ค่าเบ้ียประชุม เงิน

บาํเหน็จ การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์และสาํรองผลประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาวของกรรมการ

และผูบ้ริหาร เป็นจาํนวนเงิน 37.4 ลา้นบาท (2554: 19.9 ลา้นบาท) 

ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญสําหรับกรรมการและผู้บริหาร 

 เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2552 บริษทัฯไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั (GL-W1) ใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้เดิมท่ีเป็นกรรมการและผูบ้ริหารจาํนวน 6 ท่าน จาํนวน 2,412,996 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.9 

ของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดท่ีออกในคร้ังนั้น ณ วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 

2555 คงเหลือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารจาํนวน 

21,646 หน่วย ซ่ึงยงัไม่มีผูม้าใชสิ้ทธิและไดห้มดอายลุง 

 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2552 บริษทัฯไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั (GL-WB) ใหแ้ก่

กรรมการและผูบ้ริหารจาํนวน 11 ท่าน จาํนวน 118,100 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 23.6 ของจาํนวน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัทั้งหมดท่ีออกในคร้ังนั้น 

เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2553 บริษทัฯไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั (GL-WC) ใหแ้ก่

กรรมการและผูบ้ริหารจาํนวน 10 ท่าน จาํนวน 104,700 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 20.9 ของจาํนวน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัทั้งหมดท่ีออกในคร้ังนั้น 

เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2555 บริษทัฯไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั (GL-WD) ใหแ้ก่

กรรมการและผูบ้ริหารจาํนวน 16 ท่าน จาํนวน 255,500 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 25.55 ของจาํนวน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัทั้งหมดท่ีออกในคร้ังนั้น 

เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 บริษทัฯไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั (GL-W2) ใหแ้ก่    ผู ้

ถือหุน้เดิมท่ีเป็นกรรมการและผูบ้ริหารจาํนวน 5 ท่าน จาํนวน 18,731 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 0.04 

ของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัทั้งหมดท่ีออกในคร้ังนั้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ยอดคงเหลือของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (GL-WC, GL-

WD และ GL-W2) ซ่ึงบริษทัฯไดอ้อกให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารปัจจุบนัเป็นจาํนวน 42,400  

หน่วย 219,500 หน่วยและ 16,098 หน่วย ตามลาํดบั 
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17. เงินกู้ยมืระยะยาว 

 เงินกูย้มืระยะยาวซ่ึงบริษทัฯไดรั้บจากสถาบนัการเงินในประเทศ มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ อตัราดอกเบ้ียต่อปี เง่ือนไขการชาํระคืนเงินตน้ 

 2555 2554   

สัญญาเงินกูล้งวนัท่ี 29 มกราคม 2552    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 - 1,200 อตัราร้อยละ MLR - 0.5 ต่อปี ผ่อนชําระเป็นงวด ๆ ในจํานวนท่ี

เท่ากันรวมทั้ งหมดยี่ สิบเจ็ดงวด 
โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนัชาํระ
ดอกเบ้ียคร้ังแรกหลงัจากวนัท่ีเบิก
เงินกูต้ามวงเงินสินเช่ือ 

สัญญาเงินกูล้งวนัท่ี 22 ตุลาคม 2552    
 วงเงินสินเช่ือท่ี 1 5,333 320,667 อตัราร้อยละ MLR - 0.75 ต่อ

ปี 
ผ่อนชําระเป็นงวด ๆ ในจํานวนท่ี
เท่ากนัรวมทั้งหมดสามสิบงวด โดย
เ ร่ิ ม ชํา ร ะ ง ว ด แ ร ก ใ น วัน ชํา ร ะ
ดอกเบ้ียคร้ังแรกหลงัจากวนัท่ีเบิก
เงินกูต้ามวงเงินสินเช่ือ 

สัญญาเงินกูล้งวนัท่ี 25 สิงหาคม 2553    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 148,834 470,833 อตัราร้อยละ MLR - 1.0 ต่อ

ปี 
ผ่อนชําระเป็นงวด ๆ ในจํานวนท่ี
เท่ากนัรวมทั้งหมดสามสิบงวด โดย
เ ร่ิ ม ชํา ร ะ ง ว ด แ ร ก ใ น วัน ชํา ร ะ
ดอกเบ้ียคร้ังแรกหลงัจาก 

สัญญาเงินกูล้งวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554    วนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเช่ือ 
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 1,567,790 91,620 อตัราร้อยละ MLR - 1.0 ต่อ

ปี 
ผ่อนชําระเป็นงวด ๆ ในจํานวนท่ี
เท่ากนัรวมทั้งหมดสามสิบงวด โดย
เ ร่ิ ม ชํา ร ะ ง ว ด แ ร ก ใ น วัน ชํา ร ะ
ดอกเบ้ียคร้ังแรกหลงัจาก 

     วนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเช่ือ 
รวม 1,721,957 884,320   
หัก : ส่วนท่ี ถึงกําหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี (887,947) (694,953) 
  

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 834,010 189,367   

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/           

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 884,320 

บวก: กูเ้พิ่ม 1,830,000 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (992,363) 
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ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 1,721,957 

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2552 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง เพื่อ

ขอวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 400 ลา้นบาทโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืมภายใต้

สญัญาเงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกิจ 

1เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2552 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยส์ามแห่ง (ผูใ้หกู้้

ร่วม) เพื่อขอวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 1,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํไปชาํระคืนเงินกูย้มื

ภายใตส้ญัญาเงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษทัฯ 

1 เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2553 บริษทัฯไดล้งนามในสญัญาเงินกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยส์ามแห่ง (ผูใ้หกู้ ้

ร่วม) เพื่อขอวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 1,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํไปชาํระคืนเงินกูย้มื

ภายใตส้ญัญาเงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษทัฯ 

 1เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงเพื่อ

ขอวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 500 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืมภายใต้

สญัญาเงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษทัฯ 

 ในระหว่างปี บริษทัฯไดข้อเพิ่มวงเงินกูร้ะยะยาวกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงตามสัญญาเงินกูย้ืม  

ลงวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554 เป็นจาํนวน 2,000 ลา้นบาทโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํไปชาํระคืนเงิน

กูย้มืภายใตส้ญัญาเงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษทัฯ 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู้ยืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดาํรง

สัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ การจ่ายเงินปันผล การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ    

ผูถื้อหุ้น การดาํรงอตัราส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือท่ีคา้งชาํระมากกว่า 3 เดือนข้ึนไปต่อลูกหน้ีเช่าซ้ือ

ทั้งหมด การดาํรงอตัราส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือต่อหน้ีเงินกู ้การไม่จาํหน่ายสินทรัพยห์รือสิทธิใน

รายได ้และการไม่ก่อหน้ีทุกประเภทเพิ่มเติม เป็นตน้ 

 เงินกูย้มืภายใตส้ัญญาเงินกูด้งักล่าวคํ้าประกนัโดยการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซ้ือ และการ

จดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่ในขณะน้ี และ/หรือจะมีต่อไปในภายหนา้ และทะเบียน

รถจกัรยานยนตต์ามหนงัสือแจง้จากธนาคารพาณิชย ์

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ มีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช ้จาํนวน 

432 ลา้นบาท (2554: 565 ลา้นบาท) 
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18. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน

แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงิน   

เฉพาะกิจการ 

 2555 2554 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 1,735 3,519 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,673 4,039 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 67 148 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (1,317) (5,092) 

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 

   ประกนัภยั (384) (879) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 2,774 1,735 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแสดงได้

ดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงิน   

เฉพาะกิจการ 

 2555 2554 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,673 4,039 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 67 148 

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 

   ประกนัภยัท่ีรับรู้ในปี  (384) (879) 

รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 2,356 3,308 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของ 

   กาํไรหรือขาดทุน: 

  

ค่าใชจ่้ายในการบริการและการบริหาร 2,356 3,308 
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 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม / งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 2555 2554 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด               4.2        3.9 

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ               7.0        7.5 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 14.92 17.36 

 จาํนวนเงินภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์สําหรับปีปัจจุบนัและสองปียอ้นหลงัแสดงได้

ดงัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 ภาระผกูพนัตามโครงการ

ผลประโยชน ์

การปรับปรุงตามประสบการณ์ท่ีเกิด

จากหน้ีสินโครงการ 

 

งบการเงินรวม / งบการเงิน         

เฉพาะกิจการ 

งบการเงินรวม / งบการเงิน           

เฉพาะกิจการ 

ปี 2555  2,774 (104) 

ปี 2554 1,735 (1,127) 

ปี 2553 3,519 - 

19. ทุนเรือนหุ้น 

19.1 มติอนุมัติทีป่ระชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น 

ในระหว่างปี 2555 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติเก่ียวกบัทุนเรือนหุน้ของบริษทัฯ

ดงัน้ี 

1) อนุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ (GL-W2) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

จาํนวน 23.0 ลา้นหน่วย ในราคาหน่วยละ 0.10 บาท ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอาย ุ2 ปี 

โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิคือ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น ในราคา

ใชสิ้ทธิ 35 บาทต่อ 1 หุน้สามญั และมีระยะเวลาการใชสิ้ทธิทุก ๆ ส้ินไตรมาส  
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2)  อนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 456.9 ลา้นบาท เป็น 352.4 ลา้น

บาท โดยวิธีตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่าย หลงัจากสาํรองไวเ้พื่อรองรับการ

ใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่หมดอายุ และการเพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป 

(General Mandate) 

3) อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 352.4 ลา้นบาท เป็น 570.4 

ลา้นบาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ (GL-W2) จาํนวน 23.0 ลา้นหุน้ และ

การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) จาํนวน 20.6 ลา้นหุน้ 

4) อนุมติัให้แกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ โดยลดทุน/เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 

570.4 ลา้นบาท  

บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯเป็น 570.4 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 

2555 

19.2 การเพิม่ทุนจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ  

  ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บเงินจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั

จาํนวนรวม 151.2 ลา้นบาท ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 จาํนวนใบสาํคญั    

 แสดงสิทธิ จาํนวนหุน้สามญั ราคาใชสิ้ทธิ จาํนวนเงิน 

 (หน่วย) (หุน้) (บาทต่อหุน้) (ลา้นบาท) 

GL-W1 6,443,985 6,443,985 23.00 148.21 

GL-WB 207,600 207,600 14.50 3.01 

บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์

เป็นทุนชาํระแลว้จาํนวน 344.86 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2555 นอกจากน้ี บริษทัฯโอน

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้เป็นทุนเรือนหุน้ในระหวา่งปีปัจจุบนั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นจาํนวนเงินรวม 414.9  ลา้นบาท            

(2554: 293.7 ลา้นบาท) 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯมีเงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นเป็นจาํนวนเงินรวม 19.6 ลา้นบาท        

จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ GL-W2 จาํนวน 559,427 หน่วย บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่ม

ทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นทุนชาํระแลว้ เม่ือวนัท่ี   

7 มกราคม 2556   
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19.3 รายการกระทบยอดจํานวนหุ้นสามัญ 

(หน่วย: หุน้) 

 งบการเงินรวม / งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 2555 2554 

หุน้สามญัจดทะเบียน   

จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัตน้ปี 86,300,000 86,300,000 

จดทะเบียนเพิ่มทุนระหวา่งปี 27,778,527 - 

จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัส้ินปี  114,078,527 86,300,000 

หุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้   

จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัตน้ปี 62,321,196 56,416,996 

จาํนวนหุน้สามญัเพิ่มข้ึนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั      

แสดงสิทธิในระหวา่งปี 6,651,585 5,904,200 

จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัส้ินปี  68,972,781 62,321,196 

20. ใบสําคญัแสดงสิทธิ/ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ยอดคงเหลือของใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัซ่ึงออกโดยบริษทัฯมี

รายละเอียดดงัน้ี 

ประเภท 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 

ออกใหแ้ก่ 

วนัท่ีออก 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

จาํนวนใบสาํคญั 

แสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังแรก ราคาเสนอขาย 

อายใุบสาํคญั

แสดงสิทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิ 

ต่อ 1 หุน้สามญั 

อตัราการใชสิ้ทธิ 

ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

GL-W1 ผูถื้อหุน้เดิม   4 กมุภาพนัธ์ 2552 24,300,000 0.20 บาท 3 ปี 23 บาท 1 หุน้สามญั 

GL-W2 ผูถื้อหุน้เดิม 1 พฤศจิกายน 2555 22,775,694 0.10 บาท 2 ปี 35 บาท 1 หุน้สามญั 

GL-WB กรรมการและพนกังาน 10 พฤษภาคม 2552 500,000 - 3 ปี 14.50 บาท 1 หุน้สามญั 

GL-WC กรรมการและพนกังาน 10 พฤษภาคม 2553 500,000 - 3 ปี 16.59 บาท 1 หุน้สามญั 

GL-WD กรรมการและพนกังาน 15 พฤษภาคม 2555 1,000,000 - 3 ปี 19.62 บาท 1 หุน้สามญั 

  การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญในระหว่างปี 

 GL-W2 

 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของ

บริษทัฯ (GL-W2) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม จาํนวน 22.7 ลา้นหน่วย ในราคาหน่วยละ 0.10 บาท ใบสาํคญั

แสดงสิทธิดงักล่าวมีอาย ุ2 ปี โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิคือ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้

สามญัได ้1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 35 บาทต่อ 1 หุ้นสามญั และมีระยะเวลาการใช้สิทธิทุก ๆ ส้ิน    

ไตรมาส  
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 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2555 ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไดรั้บการจดทะเบียนเพ่ือซ้ือขายใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตั้ งแต่วันท่ี             

22 พฤศจิกายน 2555 

 GL-WD 

 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้อนุมติัการออกใบสําคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั จาํนวน 1,000,000  หน่วย (GL-WD) เพื่อจดัสรรแก่กรรมการและ

พนกังานของบริษทัฯ ในราคาเสนอขายศูนยบ์าทต่อหน่วย ใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ3 ปี นบัตั้งแต่

วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิคือใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้น

สามญัใหม่ได ้1 หุน้ ในราคาใชสิ้ทธิ 19.62 บาทต่อ 1 หุน้สามญั โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละ

รายสามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัได้ในวนัสุดทา้ยของใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดใน

โครงการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อกรรมการและ/หรือพนกังานของบริษทัฯ (ESOP) ใบสาํคญัแสดง

สิทธิดงักล่าวไม่จดทะเบียนเพื่อซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซ้ือหุ้นแต่ละสิทธิท่ีออกเท่ากบั 4.08 บาท คาํนวณโดยใช้

แบบจาํลองการกาํหนดราคาสิทธิตามแบบจาํลองของ Black-Scholes Merton ขอ้มูลนาํเขา้

แบบจาํลอง ไดแ้ก่ ราคาหุน้ ณ วนัท่ีกาํหนดราคา ซ่ึงเท่ากบั 24.9 บาท ราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 19.62 

บาท ความผนัผวนท่ีคาดหวงัร้อยละ 32.85 ความคาดหวงัอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 8.62 อายุ

สญัญา 3 ปี และอตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียงร้อยละ 3.44 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯบนัทึกค่าใชจ่้ายสาํหรับโครงการ GL-WD เป็น

จาํนวน 0.86 ลา้นบาท ซ่ึงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 

 จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯในระหวา่งปีมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 จาํนวนใบสาํคญัแสดง จาํนวนใบสาํคญัแสดง จาํนวนใบสาํคญัแสดง จาํนวนใบสาํคญัแสดง  จาํนวนใบสาํคญัแสดง  

ประเภท สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี  สิทธิท่ีมีการออก สิทธิท่ีมีการใชสิ้ทธิ สิทธิท่ีหมดอาย/ุยกเลิก สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 มกราคม 2555 ในระหวา่งปี ในระหวา่งปี ในระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2555 

GL-W1 10,069,519 - - (10,069,519) - 

GL-W2 - 22,775,694 (559,427) - 22,216,267 

GL-WB 223,300 - (207,600) (15,700) - 

GL-WC 245,600 - - (26,100) 219,500 

GL-WD - 1,000,000 - (65,500) 934,500 

 เม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2555 คงเหลือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหผู้ถื้อหุ้นเดิม           

(GL-W1) จาํนวน 10,069,519 หน่วย ซ่ึงไม่มีผูใ้ชสิ้ทธิและไดห้มดอายลุง บริษทัฯไดโ้อนมูลค่า

คงเหลือของใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจาํนวนเงิน 2.0 ลา้นบาทเป็นส่วนเกินมูลค่าหุน้ในงบแสดง

ฐานะการเงิน 
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 บริษัทฯได้ยกเลิกการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯท่ีจัดสรรได้แก่ 

กรรมการและพนักงานของบริษทัฯ (GL-WB, GL-WC และ GL-WD) สะสมจนถึงวนัท่ี                 

31 ธนัวาคม 2555 จาํนวน 638,400 หน่วย เน่ืองจากพนกังานผูไ้ดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว

ลาออก ซ่ึงไม่เป็นตามเง่ือนไขของการไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิขา้งตน้ 

21. เงินปันผล 

  เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในปี 2555 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 

เงินปันผล อนุมติัโดย จาํนวนเงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล

จ่ายต่อหุน้ 

เงินปันผลประกาศจ่ายจาก ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 99,523 1.45 

   กาํไรสุทธิสาํหรับคร่ึง 

   ปีแรก ปี 2555 

   เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2555   

เงินปันผลประกาศจ่ายจาก ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 44,010 0.64 

   กาํไรสุทธิของไตรมาส    เม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2555   

   ท่ีสามปี 2554    

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2555 143,533 2.09 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในปี 2554 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 

เงินปันผล อนุมติัโดย จาํนวนเงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล

จ่ายต่อหุน้ 

เงินปันผลประกาศจ่าย                         

จากผลการดาํเนินงาน

ของงวดหกเดือนแรก  

ของปี 2554 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

 เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2554 

104,076 1.67 

เงินปันผลคงเหลือประกาศ                         

จ่ายจากผลการดาํเนินงาน 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2554 

50,211 0.89 

   ของปี 2553       

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2554 154,287 2.56 
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22. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี

หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของ

ทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2555 2554 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 130,203 130,203 74,084 

ค่าบริการทาํสัญญา 29,112 29,112 18,911 

ค่าใชจ่้ายในการติดตามหน้ี 19,567 19,567 5,509 

ค่าเส่ือมราคา 8,476 8,476 7,900 

ค่าธรรมเนียมงานทะเบียน 7,772 7,772 6,264 

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 7,374 6,928 1,158 

24. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามัญของ     

บริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน)  ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยู่

ในระหวา่งปี  

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯดว้ย

ผลรวมของจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีออกอยู่ในระหว่างปีกับจํานวนถัวเฉล่ีย           

ถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็น

หุ้นสามญั  โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั  ณ  วนัตน้ปีหรือ  ณ  วนัท่ีตอ้งออกหุ้นสามญั

เทียบเท่า 
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 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

  จาํนวนหุน้สามญั  

 กาํไรสาํหรับปี ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 พนับาท พนัหุน้ บาท 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน    

 กาํไรสาํหรับปี 357,381 68,906 5.19 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทยีบเท่าปรับลด    

  GL-W1 - 89 

  GL-W2 - 2,076 

  GL-WB - 35 

  GL-WC - 144 

  GL-WD - 388 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด    

    กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั    

       สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 357,381 71,638 4.99 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จาํนวนหุน้สามญั  

 กาํไรสาํหรับปี ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

 กาํไรสาํหรับปี 353,243 215,078 68,906 58,926 5.13 3.65 

ผลกระทบของหุ้นสามัญ       

 เทียบเท่าปรับลด       

  GL-W1 - - 89 1,956   

  GL-W2 - - 2,076 -   

  GL-WB - - 35 150   

  GL-WC - - 144 123   

  GL-WD - - 388 -   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

    กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       

       สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือ       
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       หุน้สามญั 353,243 215,078 71,638 61,155 4.93 3.52 

25. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรอง

เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 

3 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อยธุยา จาํกดั 

และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ     

ในระหว่างปี 2555 และ 2554 บริษทัฯไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 1.8 ลา้นบาท และ    

1 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

26. ภาระผูกพนั 

26.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าและบริการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าและบริการซ่ึงจะตอ้งจ่ายค่าบริการ

ภายใน 1 ปี จาํนวน 1.3 ลา้นบาทและ 0.01 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2554: 0.8 ลา้นบาท) 

26.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการ 

 บริษัทฯมีภาระท่ีต้องจ่ายค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุนในต่างประเทศให้กับบุคคลท่ีเป็น

พนกังานของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นจาํนวนเงิน 0.02 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเดือน 

26.3 การคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม  

บริษทัฯเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 0.3 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและการใช้

บริการไปรษณีย ์

27. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯดาํเนินกิจการหลกัในส่วนงานเดียว คือ บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์โดยมีส่วนงาน  

ทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย ดงันั้นรายได ้กาํไร และสินทรัพย ์โดยส่วนใหญ่ตามท่ีแสดงไว้

ในงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

28. เคร่ืองมือทางการเงิน 

28.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ี

ตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชาํระ เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนั ลูกหน้ีและเงินให้กูย้ืมแก่

พนกังาน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินและเงินกูย้มืระยะยาว บริษทัฯมี

ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 
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ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชาํระ

และลูกหน้ีสินเช่ือเงินสด ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการ

ในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี การใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจาก

บริษทัฯมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บ

ความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการใหสิ้นเช่ือนอกจากจาํนวนค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญท่ีบนัทึกไว้

แลว้ในบญัชี 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีตาม

สัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชาํระ เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้ าประกัน ลูกหน้ีและเงินให้กู้ยืมแก่

พนักงาน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินและเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมี

ดอกเบ้ีย อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับ

ข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจาก

อตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัตํ่า 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตาม

ประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถ

แยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัรา

ดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี    

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  

 1 ปี ถึง 5 ปี 

ตามราคา
ตลาด 

อตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 0.50 13.86 14.36 

ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่น
ชาํระ - สุทธิ 1,493.37 1,637.94 - - 3,131.31 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 20.54 - - - 20.54 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 0.31 - - - 0.31 

ลกูหน้ีและเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - - - 0.13 0.13 

 1,514.22 1,637.94 0.50 13.99 3,166.65 

หนีสิ้นทางการเงิน      
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี    

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  

 1 ปี ถึง 5 ปี 

ตามราคา
ตลาด 

อตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะ
สั้นจาก 

   สถาบนัการเงิน - - 50.00 - 50.00 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 14.42 14.42 

เงินกูย้มืระยะยาว - - 1,721.96 - 1,721.96 

 - - 1,771.96 14.42 1,786.38 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี    

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  

 1 ปี ถึง 5 ปี 

ตามราคา

ตลาด 

อตัรา

ดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 0.48 10.41 10.89 

ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่น

ชาํระ - สุทธิ 1,493.37 1,637.94 - - 3,131.31 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 39.85 - - - 39.85 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 0.31 - - - 0.31 

ลกูหน้ีและเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - - - 0.13 0.13 

 1,533.53 1,637.94 0.48 10.54 3,182.49 

หนีสิ้นทางการเงิน      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะ

สั้นจาก 

   สถาบนัการเงิน - - 50.00 - 50.00 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 14.42 14.42 

เงินกูย้มืระยะยาว - - 1,721.96 - 1,721.96 

 - - 1,771.96 14.42 1,786.38 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี    

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  
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 1 ปี ถึง 5 ปี 

ตามราคา

ตลาด 

อตัรา

ดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 167.60 20.36 187.96 

ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่น

ชาํระ - สุทธิ 676.42 1,239.33 - - 1,915.75 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 0.31 - - - 0.31 

ลกูหน้ีและเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - - - 0.10 0.10 

 676.73 1,239.33 167.60 20.46 2,104.12 

หนีสิ้นทางการเงิน      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 3.30 3.30 

เงินกูย้มืระยะยาว - - 884.32 - 884.32 

 - - 884.32 3.30 87.62 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขาย

และการกูย้มืหรือใหกู้ย้มืเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ 

บริษัทฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศดงัน้ี 

 สินทรัพยท์างการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย  
สกลุเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 2555 2554 2555 2554 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.79 - 30.63 31.69 

เยน 10.00 - 0.3545 0.4084 

28.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระแสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณจากยอดเงินใหสิ้นเช่ือหักดอกผลเช่าซ้ือ

ท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดต้ามท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามบญัชี      

เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณ

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกับมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ

การเงิน 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ายชาํระ

หน้ีสินในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนั
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ได้อย่างเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกัน วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กับ

ลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึน

โดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  

29. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของบริษทัฯ คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ี

เหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.19:1 และเฉพาะ

บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.19:1 (2554: 0.73:1)  
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30. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 การซ้ือหุ้นสามัญของ GL Finance Plc. โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้บริษทัย่อยของ

บริษทัฯ ทาํการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั GL Finance Plc. จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 

บริษทั GL Finance Plc. เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศกมัพชูา ธุรกิจหลกัคือ ใหบ้ริการทาง

การเงินเก่ียวกบัการใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์โดยมีรายละเอียดการทาํสญัญาซ้ือขายดงัน้ี 

1) บริษทัยอ่ย และผูข้ายไดร่้วมลงนามในสัญญาซ้ือขายในวนัท่ี 25 สิงหาคม 2555 บริษทัยอ่ยมี

วตัถุประสงคท่ี์จะซ้ือหุน้สามญั GL Finance Plc. จาํนวน 998 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.8 ของหุน้ท่ี

ออกและเรียกชาํระแลว้ ซ่ึงคิดเป็นมูลค่ากิจการรวมทั้งส้ิน 1,120,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

2) บริษทัยอ่ยตกลงจ่ายชาํระค่าหุ้นร้อยละ 80 ของ GL Finance Plc. ภายในหา้วนันบัจากวนัทาํ

สญัญา คิดเป็นมูลค่า 896,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และจะชาํระเงินในส่วนท่ีเหลือใหแ้ก่ผูข้าย

ในวนัท่ีธุรกรรมเสร็จส้ิน 

ปัจจุบนัอยู่ระหว่างดาํเนินการซ้ือกิจการ ฝ่ายบริหารบริษทัฯคาดว่าธุรกรรมเสร็จส้ินในไตรมาส

หน่ึงปี 2556 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ยอดคงเหลือของเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ท่ีแสดงในงบแสดง

ฐานะการเงินรวมคิดเป็นจาํนวนเงิน 34.14 ลา้นบาท 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2556 บริษทัฯเขา้ทาํสัญญาใหกู้ย้มืเงินแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเป็น

จาํนวนเงิน 4 ลา้นบาท เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีอายหุน่ึงปีโดยคิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7 ต่อปี 

31. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2556 
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