บริ ษทั กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2555

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมของบริ ษทั กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่ ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริ ษทั กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ น
เพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะ
เกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า
งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงิน
และการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ ง
รวมถึงการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการ
ควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ
ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะ
ของบริ ษทั กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน

พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
กรุ งเทพฯ: 15 กุมภาพันธ์ 2556

บริษทั กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อและขายผ่อนชําระที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
สิ นทรัพย์รอการขาย
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากประจําที่มีภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อและขายผ่อนชําระที่ถึงกําหนด
ชําระเกินกว่าหนึ่งปี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2555

2554

6

14,360,790

10,891,968

187,955,970

7
8

1,493,368,747
18,624,090

1,493,368,747
18,624,090

676,415,286
15,415,888

16
16, 30
10

20,544,438
34,143,984
125,921,655
1,706,963,704

39,850,184
125,921,655
1,688,656,644

54,475,675
934,262,819

11
12

310,788
-

310,788
18,684,970

306,830
-

7
13
14

1,637,939,369
55,823,928
40,257,819
41,805,932
1,776,137,836
3,483,101,540

1,637,939,369
55,823,928
40,257,819
37,703,449
1,790,720,323
3,479,376,967

1,239,334,039
56,295,628
65,509,469
37,043,005
1,398,488,971
2,332,751,790

บริษทั กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินประกันความเสี ยหายตามสัญญาเช่าซื้ อ
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

2555

2555

15

50,000,000
14,421,800
887,946,667
30,528,958
12,675,873
23,993,624
17,338,372
1,036,905,294

50,000,000
14,421,800
887,946,667
30,221,840
12,675,873
23,639,873
17,170,693
1,036,076,746

3,304,715
694,953,333
46,019,450
7,270,559
6,441,316
21,557,180
779,546,553

17

834,010,000

834,010,000

189,366,667

18

2,774,260
2,315,889
19,284,106
858,384,255
1,895,289,549

2,774,260
2,315,889
19,284,106
858,384,255
1,894,461,001

1,735,106
2,428,973
10,197,704
203,728,450
983,275,003

17

14

2554

บริษทั กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 114,078,527 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5 บาท
(2554: หุน้ สามัญ 86,300,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5 บาท)
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 68,972,781 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5 บาท
(2554: หุน้ สามัญ 62,321,196 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ื อหุน้ สามัญ
ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

19

19
20
20

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

570,392,635

570,392,635

431,500,000

344,863,905
414,923,758
19,635,888
2,221,627
861,605
(1,242,764)

344,863,905
414,923,758
19,635,888
2,221,627
861,605
-

311,605,980
293,657,127
149,500,452
2,013,904
-

57,039,263
749,508,709
1,587,811,991
3,483,101,540
0

57,039,263
745,369,920
1,584,915,966
3,479,376,967
0

43,150,000
549,549,324
1,349,476,787
2,332,751,790
0

บริษทั กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
กําไรขาดทุน
รายได้
รายได้ดอกผลเช่าซื้ อ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ การและบริ หาร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์รอการขาย
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

7

17
14

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรสําหรับปี
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรสําหรับปี
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

837,220,599
120,442,900
957,663,499

837,220,599
115,081,169
952,301,768

824,154,007
67,108,585
891,262,592

249,372,946
45,252,879
140,250,897
434,876,722
522,786,777
(63,004,080)
459,782,697
(102,401,329)
357,381,368

248,457,122
45,252,879
140,250,897
433,960,898
518,340,870
(63,004,080)
455,336,790
(102,094,211)
353,242,579

136,288,889
205,361,867
132,598,963
474,249,719
417,012,873
(74,657,512)
342,355,361
(127,277,776)
215,077,585

(1,242,764)
(1,242,764)

-

-

356,138,604

353,242,579

215,077,585

5.19
68,905,724

5.13
68,905,724

3.65
58,926,163

4.99
71,638,098

4.93
71,638,341

3.52
61,155,469

24

บริ ษัท กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

ทุนเรื อนหุ ้นที่ออก
หมายเหตุ
และชําระแล้ว
311,605,980

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
หุ ้นสามัญที่ออกระหว่างงวดจากการใช้สิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้นจากการใช้สิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ออกระหว่างปี
โอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิหมดอายุเป็ นส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้นสามัญ
ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
โอนกําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
เป็ นสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้นสามัญ
293,657,127

เงินรับล่วงหน้า
ค่าหุ ้น
149,500,452

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ซื้ อหุ ้นสามัญ
2,013,904

กําไรสะสม
ยังไม่ได้จดั สรร
จัดสรรแล้ว
43,150,000
549,549,324

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ส่ วนทุนจากการ ผลต่างจากการแปลงค่า
รวม
จ่ายโดยใช้หุ้น
งบการเงินที่เป็ น
องค์ประกอบอื่น
เป็ นเกณฑ์
เงินตราต่างประเทศ
ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
-

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
1,349,476,787

19

33,257,925

119,252,727

(149,500,452)

(55,943)

-

-

-

-

-

2,954,257

19
20

-

-

19,635,888
-

2,277,570

-

-

-

-

-

19,635,888
2,277,570

20
20

-

2,013,904
-

-

(2,013,904)
-

-

357,381,368
(143,532,720)

861,605
-

(1,242,764)
-

861,605
(1,242,764)
-

861,605
356,138,604
(143,532,720)

344,863,905
-

414,923,758
-

19,635,888
-

2,221,627
-

13,889,263
57,039,263
-

(13,889,263)
749,508,709
-

861,605
-

(1,242,764)
-

(381,159)

1,587,811,991
-

21
22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริ ษัท กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
หุ ้นสามัญที่ออกระหว่างปี จากการใช้สิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
หุ ้นสามัญที่ออกระหว่างปี จากการใช้สิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้นจากการใช้สิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ออกระหว่างปี
โอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิหมดอายุเป็ นส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้นสามัญ
ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
โอนกําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรเป็ นสํารอง
ตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรื อนหุ ้นที่ออก
ส่ วนเกิน
และชําระแล้ว
มูลค่าหุ ้นสามัญ
282,084,980
192,189,327

เงินรับล่วงหน้า
ค่าหุ ้น
-

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ซื้ อหุ ้นสามัญ
4,376,601

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
43,150,000
488,759,262

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนทุนจากการ
รวม
จ่ายโดยใช้หุ้น
องค์ประกอบอื่น
เป็ นเกณฑ์
ของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
-

รวม
1,010,560,170

29,521,000
311,605,980

101,467,800
293,657,127

149,500,452
149,500,452

(2,362,697)
2,013,904

43,150,000

215,077,585
(154,287,523)
549,549,324

-

-

278,126,555
215,077,585
(154,287,523)
1,349,476,787

311,605,980

293,657,127

149,500,452

2,013,904

43,150,000

549,549,324

-

-

1,349,476,787

19

33,257,925

119,252,727

(149,500,452)

(55,943)

-

-

-

-

2,954,257

19
20

-

-

19,635,888
-

2,277,570

-

-

-

-

19,635,888
2,277,570

20
20

-

2,013,904
-

-

(2,013,904)
-

-

353,242,579
(143,532,720)

861,605
-

861,605
-

861,605
353,242,579
(143,532,720)

344,863,905
-

414,923,758
-

19,635,888
-

2,221,627
-

13,889,263
57,039,263
-

(13,889,263)
745,369,920
-

861,605

861,605
-

1,584,915,966
-

19
21

21
22

-

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคา
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์รอการขาย
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นทรัพย์รอการขาย (โอนกลับรายการ)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น

สํารองผลประโยชน์ของพนักงาน

ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ตัดจําหน่ายส่ วนของราคาซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่สูงกว่าสิ นทรัพย์สุทธิ
รายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ ดําเนินงาน (เพิ่มขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชําระ
สิ นทรัพย์รอการขาย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ิ นดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
สํารองผลประโยชน์ของพนักงาน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินประกันความเสี ยหายตามสัญญาเช่าซื้อ
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

459,782,697

455,336,790

342,355,361

8,475,774
45,252,879
4,639
140,250,897
4,909,128
52,843
2,356,554
861,605

8,475,774
45,252,879
4,639
140,250,897
4,909,128
462,192
2,356,554
861,605

7,900,785
205,361,867
(3,693,864)
132,598,963
(392,477)
3,308,161
-

207,882
(7,305,931)
63,004,080

(1,946,212)
63,004,080

74,657,512

717,853,047

718,968,326

762,096,308

(1,260,810,173)
(148,368,227)
(71,369,032)
(4,737,071)

(1,260,810,173)
(148,368,227)
(71,447,477)
(634,587)

288,937,906
(130,139,577)
17,637,616
(9,320,173)

11,117,085
5,405,314
17,421,261
(1,317,400)
(4,237,176)
(113,084)
(739,155,456)
(62,897,907)
(83,553,769)
(885,607,132)

11,117,085
5,405,314
17,092,384
(1,317,400)
(4,386,487)
(113,084)
(734,494,326)
(62,897,907)
(83,553,769)
(880,946,002)

(495,535)
(8,175,775)
(8,675,184)
(23,745,308)
(913,745)
(570,094)
886,636,439
(74,804,666)
(140,854,112)
670,977,661

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจําที่มีภาระคํ้าประกันเพิ่มขึ้น
จ่ายชําระค่าหุ ้นเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายสุ ทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 1.2)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ ้น
ลูกหนี้และเงินให้กยู้ มื แก่พนักงานเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อให้กยู้ มื ระยะสั้น (หมายเหตุ 9)
รับชําระคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้น (หมายเหตุ 9)
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซ้ือหุ ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เงินสดรับจากการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้น
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงินที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
ข้ อมูลประกอบกระแสเงินสดเพิ่มเติม
รายการที่มิใช่เงินสด
หุ ้นสามัญที่ออกระหว่างปี จากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
โอนเงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้นเป็ นทุนที่ออกและชําระแล้ว
และส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
โอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิหมดอายุเป็ นส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
โอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ใช้สิทธิเป็ นเงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2555

2554

(3,958)
(243,921)
(34,143,984)
(25,857)
(8,008,713)
(20,479,849)
(31,302,500)
31,304,924
7,186,912
(55,716,946)

(3,958)
(18,441,049)
(243,921)
(25,857)
(8,008,713)
(40,087,175)
(31,302,500)
31,304,924
1,718,587
(65,089,662)

(38,232)
(28,153)
5,195,832
(6,672,148)
(1,542,701)

50,000,000
3,010,200
2,277,570
1,830,000,000
(992,363,333)
19,579,945
(143,532,720)
768,971,662
(1,242,764)
(173,595,180)
187,955,970
14,360,790
-

50,000,000
3,010,200
2,277,570
1,830,000,000
(992,363,333)
19,579,945
(143,532,720)
768,971,662
(177,064,002)
187,955,970
10,891,968
-

(72,921,439)
129,914,900
365,000,000
(898,265,000)
148,211,655
(154,287,523)
(482,347,407)
187,087,553
868,417
187,955,970
-

-

-

2,362,697

149,500,452
2,013,094
55,943

149,500,452
2,013,094
55,943

1,288,797

บริษัท กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
บริ ษ ัท กรุ๊ ป ลี ส จํา กัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท ฯ”) จัด ตั้ง ขึ้ น เป็ นบริ ษ ัท มหาชนและมี ภู มิ ล าํ เนาใน
ประเทศไทย ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯคือการให้บริ การสิ นเชื่ อเช่ าซื้ อรถจักรยานยนต์ โดยมีที่อยู่
ตามที่ จ ดทะเบี ย นอยู่ ที่ เ ลขที่ 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิ มิ ต รใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุ จ ัก ร
กรุ งเทพมหานคร
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯคือ Engine Holdings Asia Pte. Ltd. (จัดตั้งในประเทศสิ งคโปร์ ) และ
บริ ษทั เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จํากัด (จัดตั้งในประเทศไทย) ซึ่ งถื อหุ ้นของบริ ษทั ฯในอัตราร้ อยละ
39.74 และ 21.35 ตามลําดับ โดยมี Wedge Holdings Co., Ltd. (จัดตั้งในประเทศญี่ปุ่น) เป็ น
บริ ษทั ใหญ่ของบริ ษทั ฯ
1.2 การซื้อหุ้นสามัญของ Group Lease Holding Pte. Ltd.
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯมีมติอนุมตั ิการเข้าซื้ อหุ น้ สามัญของ
บริ ษทั Group Lease Holding Pte. Ltd. จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง บริ ษทั Group Lease
Holding Pte. Ltd. เป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนในประเทศสิ งคโปร์ ธุรกิจหลักคือ การลงทุนในหุ น้ ของ
บริ ษทั อื่น โดยมีรายละเอียดการทําสัญญาซื้อขายดังนี้
1) บริ ษัท ฯ และผู ้ข ายได้ร่ ว มลงนามในสั ญ ญาซื้ อ ขายในวัน ที่ 28 มี น าคม 2555 บริ ษัท ฯมี
วัตถุประสงค์ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญทั้งหมดของ Group Lease Holding Pte. Ltd. จํานวน 100 หุ ้น
ตามมูลค่าทางบัญชี คิด เป็ นร้ อยละ 100 ของหุ ้นที่ ออกและเรี ยกชํา ระแล้ว ซึ่ ง คิ ดเป็ นมูลค่ า
กิจการรวมทั้งสิ้ น 10,000 เหรี ยญสิ งคโปร์
2) บริ ษทั ฯตกลงจ่ายชําระค่าหุ น้ ร้อยละ 100 ของ Group Lease Holding Pte. Ltd. จํานวน 100 หุ น้
ราคาหุ น้ ละ 100 เหรี ยญสิ งคโปร์ คิดเป็ นเงิน 10,000 เหรี ยญสิ งคโปร์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555
โดยชําระเงินให้แก่ผขู ้ ายในวันที่ธุรกรรมเสร็ จสิ้ น
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของ Group Lease Holding Pte. Ltd. ณ วันที่ลงทุน ประกอบด้วยรายการ
ดังต่อไปนี้

1

(หน่วย: พันบาท)
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์
หนีส้ ิ น
หนี้สินอื่น
รวมหนีส้ ิ น
สิ นทรัพย์ สุทธิ ณ วันซื้อกิจการ
สัดส่ วนการลงทุนของบริ ษทั ฯ (ร้อยละ)
สิ นทรัพย์ สุทธิในสั ดส่ วนการลงทุนของบริษัทฯ
ส่ วนของราคาซื้อที่สูงกว่าสิ นทรัพย์สุทธิ
เงินสดจ่ ายสุ ทธิจากการซื้อเงินลงทุนบริษัทย่ อย

79
79
43
43
36
100
36
208
244

บริ ษทั ฯบันทึกสิ นทรัพย์สุทธิ ตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ซ้ื อกิจการ เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ส่ วนใหญ่ของ Group Lease Holding Pte. Ltd. เป็ นสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินซึ่ งมีมูลค่า
ยุติธรรมใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี บริ ษทั ฯได้พิจารณาตัดจําหน่ ายส่ วนของราคาซื้ อที่ สูงกว่า
สิ น ทรั พ ย์สุท ธิ เ ป็ นค่ า ใช้จ่ า ยในงบกําไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ รวมเนื่ องจากบริ ษ ทั ฯคาดว่าส่ ว นต่ า ง
ดังกล่าวจะไม่เกิดประโยชน์ในอนาคต
2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงิ น นี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานบัญชี ที่ ก าํ หนดในพระราชบัญ ญัติวิช าชี พ บัญชี พ.ศ. 2547
ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่ องภาษีเงินได้ ซึ่งบริ ษทั ฯถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
การแสดงรายการในงบการเงินเป็ นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าลงวันที่
28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการ
บัญชี

2

2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงินรวมสําหรับปี 2555 ได้จดั ทําขึ้นเป็ นครั้งแรกโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั
กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย โดยในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้ซ้ื อเงินลงทุนใน
หุ น้ สามัญของบริ ษทั Group Lease Holding Pte. Ltd. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยในประเทศสิ งคโปร์
งบการเงินรวมนี้ ได้รวมงบแสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั ย่อยตั้งแต่วนั ที่ซ้ื อเงินลงทุนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ดังนี้

อัตราร้อยละของ
สถานที่
การถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ
ชื่อบริ ษทั
จดทะเบียน
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
ลักษณะของธุรกิจ
บริ ษทั Group Lease Holding Pte. Ltd. ประเทศสิ งคโปร์
100
ธุรกิจจัดการเงินลงทุนอื่น

ข) บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมี
อํานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ค) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี ที่สําคัญเช่ นเดี ยวกันกับของ
บริ ษทั ฯ
ง) สิ นทรัพย์และหนี้ สินตามงบการเงินของบริ ษทั ย่อยซึ่ งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงิน
บาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ส่ วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลง
ค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดื อน ผลต่างซึ่ งเกิดขึ้นจากการแปลงค่า
ดัง กล่ า วได้แ สดงไว้เ ป็ นรายการ “ผลต่ า งจากการแปลงค่ า งบการเงิ น ที่ เ ป็ นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
จ) ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัด
ออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
ฉ) ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ
ของบริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3

บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั
ย่อย ตามวิธีราคาทุน

3.

มาตรฐานการบัญชีใหม่ ทยี่ งั ไม่ มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุ งและมาตรฐานการบัญชีใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับ
ใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
3

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552) การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8
ส่ วนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษีเงิ นได้ - การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้คิด
ค่าเสื่ อมราคาที่ตีราคาใหม่
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุน้
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 มาถื อปฏิบตั ิก่อนกําหนด นอกจากนี้
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีขา้ งต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อ
งบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ
นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 30/2555 – 34/2555 ซึ่ งลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ให้ใช้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการบัญชี ดังต่อไปนี้
วันที่มีผลบังคับใช้
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสิ นทรัพย์ทางการเงิน
1 มกราคม 2556
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ 1 มกราคม 2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4
การประเมิ นว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา 1 มกราคม 2557
เช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
1 มกราคม 2557
4

5

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้ประเมินแล้วเห็นว่าแนวปฏิบตั ิทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 4 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 ไม่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ ส่ วนการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 อยูร่ ะหว่างการประเมินผล
กระทบต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มใช้ ซึ่งยังไม่สามารถสรุ ปผลได้ในขณะนี้
4.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ

4.1 การรับรู้รายได้
ก)

รายได้ดอกผลเช่าซื้อ
บริ ษทั ฯรับรู ้รายได้ดอกผลเช่าซื้ อโดยการปั นส่ วนดอกผลเช่าซื้ อตลอดระยะเวลาของสัญญา
ตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง โดยจะรับรู ้ในวันที่ถึงกําหนดชําระค่างวด ไม่ว่าจะเก็บเงินได้
หรื อไม่ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะหยุดรับรู ้รายได้เมื่อลูกหนี้คา้ งชําระค่างวดเกินกว่า 4 งวด

ข)

รายได้จากค่าปรับล่าช้า
รายได้จากค่าปรับล่าช้ารับรู ้เป็ นรายได้ตามจํานวนที่ได้รับจริ ง

ค)

รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าซื้อรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

ง)

ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง

4.2 การรับรู้ ค่าใช้ จ่าย
ก)

ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง ในกรณี ที่ดอกเบี้ยได้คิดรวมอยู่ในตัว๋ เงินจ่าย
แล้ว ดอกเบี้ยนั้นจะตัดจําหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเท่า ๆ กันตลอดอายุของตัว๋ เงินนั้น

ข)

ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซื้อ
บริ ษทั ฯบันทึกบัญชีการรับรู ้ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นจากการให้
เช่าซื้ อสําหรับสัญญาเช่าซื้ อที่ทาํ ขึ้นตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2551 โดยการปั นส่ วนทยอยรับรู ้
ตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งและแสดงหักจากรายได้ดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญาเช่าซื้ อ
และสําหรับสัญญาเช่าซื้ อที่ทาํ ขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2551 บริ ษทั ฯรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายทันที
ที่เกิดรายการ
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รายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้ อรอตัดบัญชีแสดงสุ ทธิ จากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรง
ที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่ มแรกจากการให้เช่าซื้อ
4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดื อน นับจากวันที่ได้มาและไม่มี
ข้อจํากัดในการเบิกใช้
4.4 ลูกหนีแ้ ละค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อและขายผ่อนชําระแสดงด้วยจํานวนหนี้ คงเหลือตามสัญญาหักด้วยดอกผล
เช่าซื้อและดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้และค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
บริ ษทั ฯตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้เช่าซื้ อตามผลขาดทุน โดยประมาณที่อาจจะเก็บเงิน
จากลูกหนี้ ไม่ได้ โดยพิจารณาจากสถานะปั จจุบนั ของลูกหนี้ คงค้าง ความสามารถในการชําระหนี้
ของลูกหนี้ ประสบการณ์และข้อมูลความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ งในอดีต
4.5 สิ นทรัพย์ รอการขาย
สิ นทรัพย์รอการขายเป็ นสิ นทรัพย์ซ่ ึ งได้ยึดมาจากลูกหนี้ เช่าซื้ อและขายผ่อนชําระ และได้แสดงไว้
ในราคาทุน (ซึ่ งส่ วนใหญ่ประกอบด้วยค่างวดที่คา้ งชําระสุ ทธิ ) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะขายได้
แล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า โดยการตั้งค่าเผือ่ การลดมูลค่าสําหรับสิ นทรัพย์ที่ยดึ คืน
4.6

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน บริ ษทั ฯจะ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

4.7 ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ / ค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคา
สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนของ
สิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังต่อไปนี้
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและสถานที่เช่า
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน

20
10
5

ปี
ปี
ปี

คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ และยานพาหนะคํา นวณค่ า เสื่ อ มราคาตามวิ ธี ผ ลรวมจํา นวนปี ตาม
ระยะเวลา 3 - 5 ปี
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ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดิน
บริ ษทั ฯตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้
รั บประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ ายสิ นทรั พย์ รายการผลกําไรหรื อ
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
กับมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์น้ ัน) จะรั บรู ้ ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่อบริ ษทั ฯตัดรายการ
สิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ
หรื อถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
บริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่มีสิทธิ ออกเสี ยง
โดยทางตรงหรื อทางอ้อม ซึ่ ง ทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ ห ารสําคัญ
กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษ ทั ฯที่ มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุ มการดําเนิ น งานของ
บริ ษทั ฯ
4.9 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี้ของการด้อย
ค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของบริ ษทั ฯหรื อไม่ หากมีขอ้ บ่งชี้
ของการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์
หากพบว่า ราคาตามบัญชี ข องสิ น ทรั พย์น้ ัน มี มู ลค่า สู ง กว่ ามู ลค่ าที่ คาดว่า จะได้รับ คื น แสดงว่า
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวเกิดการด้อยค่า บริ ษทั ฯจะลดมูลค่าของสิ นทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์
หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
บริ ษทั ฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์และคํานวณคิด
ลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ ยงในสภาพตลาด
ปั จ จุ บ ัน ของเงิ น สดตามระยะเวลาและความเสี่ ย งซึ่ ง เป็ นลัก ษณะเฉพาะของสิ น ทรั พ ย์ที่ ก าํ ลัง
พิ จ ารณาอยู่ ในการประเมิ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหั ก ต้น ทุ น ในการขาย บริ ษัท ฯและบริ ษัท ย่ อ ย
ใช้แบบจําลองการประเมิ นมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่ งเหมาะสมกับสิ นทรั พย์ ซึ่ งสะท้อนถึ งจํานวนเงิ นที่
กิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจําหน่ าย โดยการจําหน่ าย
นั้นผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่าง
เป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4.10 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรั บรู ้ เงิ นเดื อน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิ ด
รายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่าย
สะสมและเงิ นที่บริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชี พได้แยก
ออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงินที่บริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
ในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
บริ ษทั ฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ง
บริ ษทั ฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯคํานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด
แต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยฝ่ ายบริ หารได้ทาํ การประเมิน
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ขอ้
สมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรา
การเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟ้ อ
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and
losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อ
ขาดทุน
หนี้ สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปั จจุบนั ของ
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ หักด้วย ต้นทุนบริ การในอดีตที่ยงั ไม่ได้รับรู ้ และผลกําไร
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ยงั ไม่ได้รับรู ้
4.11 การจ่ ายโดยใช้ หุ้นเป็ นเกณฑ์ ทชี่ ําระด้ วยตราสารทุน
บริ ษทั ฯบันทึกโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ ณ วันให้สิทธิ ตามมูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น
โดยบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามอายุของสิ ทธิซ้ือหุน้ และแสดงบัญชีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ น
เกณฑ์ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
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ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ดงั กล่าว ต้องใช้ดุลพินิจในการ
วัดมูลค่า รวมทั้งสมมติฐานต่างๆที่เหมาะสม เช่น อายุของสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น ความผันผวนของราคาหุ ้น
และอัตราเงินปั นผล เป็ นต้น
4.12 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตาม
บัญชี ของสิ นทรั พย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษี ของสิ นทรั พย์และ
หนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษี
ทุกรายการ แต่รับรู ้ สินทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรั บผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี
รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั ฯจะมี
กําไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่ จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่ างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี และผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริ ษทั ฯ
จะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมา
ใช้ประโยชน์
บริ ษ ทั ฯจะบัน ทึ ก ภาษี เ งิ น ได้รอการตัด บัญชี โดยตรงไปยังส่ ว นของผูถ้ ื อหุ ้น หากภาษี ที่ เกิ ด ขึ้ น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
4.13 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้วและมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าบริ ษทั ฯจะเสี ยทรัพยากร
เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้น
ได้อย่างน่าเชื่อถือ
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5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้
ส่ ง ผลกระทบต่ อจํา นวนเงิ น ที่ แ สดงในงบการเงิ น และต่ อข้อ มูลที่ แ สดงในหมายเหตุ ประกอบ
งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญดังนี้

5.1 สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่ าว่าเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ น งานหรื อสัญญาเช่ าทางการเงิ น
ฝ่ ายบริ ห ารได้ใ ช้ดุ ลยพิ นิ จ ในการประเมิ น เงื่ อนไขและรายละเอี ย ดของสัญ ญาเพื่อ พิจ ารณาว่ า
บริ ษทั ฯได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
5.2 ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจะประมาณอัตราค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะ
สู ญของลูกหนี้แต่ละอายุ โดยพิจารณาข้อมูลสถิติต่าง ๆ ในอดีตประกอบกับการประเมินความเสี่ ยง
ของลูกหนี้ ลักษณะของหลักประกัน และผลเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ งจากลูกหนี้ ในอดีต โดยยึดหลัก
ความระมัดระวังเป็ นสําคัญ
5.3 ค่ าเผือ่ การลดมูลค่ าสิ นทรัพย์ รอการขาย
ในการประมาณค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นทรัพย์รอการขาย ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสิ นทรัพย์รอการขายแต่ละรายการ โดยคํานึ งถึงการ
วิเคราะห์มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะขายได้ การใช้ประมาณการจากข้อมูลสถิติการขาย
ในอดีต อายุของสิ นทรัพย์รอการขายคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น
5.4 สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้
หัก ภาษี เมื่ อ มี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ น อนว่าบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจะมี กาํ ไรทางภาษี ใ น
อนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราว ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณ
การว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เป็ นจํานวนเท่าใด
โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
5.5 ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
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ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมู ลค่าคงเหลื อเมื่ อเลิ กใช้งานของอาคารและอุ ปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรั พย์น้ ัน ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ ยวข้องกับการคาดการณ์ รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
5.6 ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
6.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินรวม
2555
283
14,078
14,361

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
283
104
10,609
187,852
10,892
187,956

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินฝากออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 0.62 ต่อปี (2554: ร้อยละ 0.75
ต่อปี )
7.

ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าซื้อและขายผ่ อนชําระ

7.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชําระประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ
และขายผ่อนชําระที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
2555
2554
ลูกหนีป้ กติ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อและขายผ่อนชําระ
ดอกผลเช่าซื้ อและขายผ่อนชําระค้างรับ
หัก: ดอกผลเช่าซื้ อและขายผ่อนชําระ

2,346,899
103,451

1,373,121
78,844

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ
และขายผ่อนชําระที่ถึง
กําหนดชําระเกินกว่าหนึ่งปี
2555
2554

2,161,708
-

1,467,291
-

รวม
2555

4,508,607
103,451

2554
2,840,412
78,844
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ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ - สุ ทธิ
รวมลูกหนีป้ กติ

(909,441)
1,540,909

(663,786)
788,179

(513,540)
1,648,168

(190,180)
1,277,111

(1,422,981)
3,189,077

(853,966)
2,065,290
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ
และขายผ่อนชําระที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
2555
2554
ลูกหนีบ้ อกเลิกสั ญญา
ลูกหนี้เช่าซื้ อและขายผ่อนชําระ
ดอกผลเช่าซื้ อและขายผ่อนชําระค้างรับ
หัก: ดอกผลเช่าซื้ อและขายผ่อนชําระ
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ - สุ ทธิ
รวมลูกหนีบ้ อกเลิกสั ญญา
รวมลูกหนี้
หัก: ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าซื้อและขายผ่ อนชําระ
- สุ ทธิ

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ
และขายผ่อนชําระที่ถึง
กําหนดชําระเกินกว่าหนึ่งปี
2555
2554

รวม
2555

2554

90,961
9,181

100,148
14,597

64,312
-

84,865
-

155,273
9,181

185,013
14,597

(30,559)
69,583
1,610,492
(117,123)

(42,658)

(15,195)
1,346,781
(107,447)

(47,679)
116,775
3,305,852
(174,544)

(57,853)

860,266
(183,851)

(17,120)
47,192
1,695,360
(57,421)

2,207,047
(291,298)

1,493,369

676,415

1,637,939

1,239,334

3,131,308

1,915,749

72,087

69,670

141,757

7.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชําระ (สุ ทธิ จากดอกผล
เช่าซื้อที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้) และค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญจําแนกตามอายุหนี้คา้ งชําระได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระยะเวลาค้างชําระ

มูลค่าลูกหนี้ตามสัญญา
เช่าซื้อและขายผ่อนชําระ
2555

ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าซื้อและขายผ่ อนชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
2,736,069
ค้างชําระ
1 เดือน
189,368
2 - 3 เดือน
200,121
4 - 6 เดือน
119,086
7 - 9 เดือน
37,948
10 - 12 เดือน
10,575
12,685
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม

3,305,852

2554

อัตราร้อยละที่บริ ษทั ฯ
ตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
2555
2554

ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
2555

2554

มูลค่าลูกหนี้ตามสัญญา
เช่าซื้อและขายผ่อนชําระ
2555

2554

1,438,968

1

1

26,044

14,053

2,710,025

1,424,915

236,704
258,686
164,448
66,224
21,004
21,013

10
20
40
60
80
100

1
2
100
100
100

18,549
39,395
47,109
22,617
8,441
12,389

2,326
5,097
162,713
65,640
20,877
20,592

170,819
160,726
71,977
15,331
2,134
296

234,378
253,589
1,735
584
127
421

174,544

291,298

3,131,308

1,915,749

2,207,047

100
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7.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่าซื้ อและมูลค่า
ปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ลูกหนี้ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม
หัก: ดอกผลเช่าซื้ อที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย

2555
มูลค่าปั จจุบนั ของ
เงินลงทุนขั้นต้น จํานวนเงินขั้นตํ่า
ตามสัญญาเช่าซื้ อ
ที่ตอ้ งจ่าย
2,550,492
1,610,492
2,226,020
1,695,360
3,305,852
4,776,512
(1,470,660)
3,305,852

2554
เงินลงทุนขั้นต้น
ตามสัญญาเช่าซื้ อ
1,566,710
1,552,156
3,118,866
(911,819)
2,207,047

มูลค่าปั จจุบนั ของ
จํานวนเงินขั้นตํ่า
ที่ตอ้ งจ่าย
860,266
1,346,781
2,207,047

7.4 ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีเกี่ยวกับอัตราร้อยละของการตั้ง
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯในปั จจุบนั
โดยคํานึ งถึงความสามารถในการชําระหนี้ ของลูกหนี้ ประสบการณ์ และข้อมูลความเสี ยหายที่
เกิดขึ้นจริ งในอดีต บริ ษทั ฯเปลี่ยนแปลงประมาณการดังกล่าวโดยวิธีเปลี่ยนทันที การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการดังกล่าวทําให้ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสําหรับปี ปั จจุบนั ลดลงจํานวน 35.9 ล้านบาท
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สาํ หรับปี ปั จจุบนั ลดลงจํานวน 7.2 ล้านบาทและกําไรสําหรับปี
ปั จจุบนั เพิ่มขึ้นจํานวน 28.7 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นกําไรต่อหุน้ ปรับลดเพิ่มขึ้น 0.40 บาทต่อหุน้
7.5 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 สมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตแห่ งประเทศไทยโดยความ
เห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีสาํ หรับธุ รกิจสิ นเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภค (Consumer Finance) โดยให้หยุดรับรู ้
รายได้สําหรั บลูกหนี้ ที่คา้ งชําระค่างวดเกิ นกว่า 3 งวด อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบตั ิดงั กล่าวได้ให้
ทางเลือกไว้โดยหากบริ ษทั ใดเห็นว่าแนวทางปฏิบตั ิน้ ี ไม่เหมาะสมให้เปิ ดเผยแนวทางที่บริ ษทั ใช้
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯมีนโยบายในการหยุดรับรู ้รายได้สาํ หรับลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อที่คา้ งชําระค่างวด
เกินกว่า 4 งวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯมียอดลูกหนี้ คงเหลือของลูกหนี้ เช่าซื้อและที่คา้ ง
ชําระเกินกว่า 3 งวดแต่บริ ษทั ฯยังคงรับรู ้รายได้เป็ นจํานวนเงินประมาณ 219.6 ล้านบาท (2554:
136.4 ล้านบาท)
นอกจากนี้หากบริ ษทั ฯต้องหยุดรับรู ้รายได้ตามแนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าว จะมีผลทําให้รายได้สาํ หรับ
ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ลดลงเป็ นจํานวนเงินประมาณ 7.2 ล้านบาท และ 11.3
ล้านบาท ตามลําดับ
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7.6 สัญญาเช่าซื้ อของบริ ษทั ฯมีระยะเวลาในการเช่าตามสัญญาโดยประมาณ 1 - 3 ปี และค่าเช่ากําหนด
ในอัตราคงที่ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
7.7 ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2555 บริ ษทั ฯได้โอนสิ ทธิ เรี ย กร้ องในลู กหนี้ ต ามสัญญาเช่ า ซื้ อ (ก่ อนหัก
ดอกผลเช่าซื้ อที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้) จํานวน 2,988 ล้านบาท (2554: 1,696 ล้านบาท) เพื่อ
คํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 15 และ 17
8.

สิ นทรัพย์ รอการขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สิ นทรัพย์รอการขายของบริ ษทั ฯแสดงได้ดงั นี้

สิ นทรัพย์ยดึ คืน
หัก: ค่าเผือ่ การลดมูลค่า
สิ นทรัพย์รอการขาย - สุ ทธิ
9.

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
31,470
23,353
(12,846)
(7,937)
18,624
15,416

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างรับ
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาให้กูย้ มื เงินแก่บริ ษทั แห่ งหนึ่ งในต่างประเทศ
เป็ นจํานวนเงิน 1.0 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา เงินให้กูย้ ืมดังกล่าวมีอายุไม่เกิ นหกเดื อนโดยคิด
ดอกเบี้ยเป็ นจํานวนเงิน 0.07 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาขายลูกหนี้ เงินให้กูย้ มื ระยะสั้นดังกล่าวให้แก่
บริ ษทั ย่อย ในระหว่างปี 2555 บริ ษทั ย่อยได้รับชําระคืนเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวทั้งจํานวน
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10. สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน่
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2555
2554
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรี ยกคืน
(ลูกหนี้กรมสรรพากร)
รายได้คา้ งรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้อื่น - ขายสิ นทรัพย์รอการขาย
ภาษีซ้ือที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
อื่น ๆ
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ

42,653
2,894
72,271
6,124
2,802
1,704
128,448
(2,526)
125,922

3,271
41,676
10,618
1,437
57,002
(2,526)
54,476

11. เงินฝากประจําทีม่ ีภาระคํา้ ประกัน
ยอดคงเหลื อนี้ คือเงิ น ฝากประจําซึ่ งบริ ษทั ฯได้นํา ไปวางไว้กับธนาคารเพื่อคํ้าประกันการออก
หนังสื อคํ้าประกันจากธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 26.3
12. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ยตามที่ แ สดงอยู่ใ นงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2555
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั
Group Lease Holding Pte.
Ltd.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประเภทกิจการ
ทุนชําระแล้ว สัดส่ วนเงินลงทุน
พันบาท
ร้อยละ
ลงทุนในบริ ษทั อื่น
18,685
100

เงินลงทุน - วิธีราคาทุน
พันบาท
18,685

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 บริ ษทั ฯได้ลงทุนในหุ น้ สามัญของบริ ษทั Group Lease Holding Pte. Ltd.
จํานวน 100 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 เหรี ยญสิ งคโปร์ คิดเป็ นมูลค่ารวม 10,000 เหรี ยญ
สิ งคโปร์หรื อร้อยละ 100 ของหุน้ ที่ออกจําหน่ายทั้งหมด
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เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 บริ ษทั ย่อยเรี ยกทุนจดทะเบียนเพิ่มจํานวน 0.75 ล้านเหรี ยญสิ งคโปร์
โดยบริ ษทั ฯได้ลงทุนเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจํานวน 0.75 ล้านหุ ้น (คิดเป็ นร้อยละ 100 ของ
หุน้ ที่ออกจําหน่ายทั้งหมด) ที่ราคาตามมูลค่าตราไว้ 1 เหรี ยญสิ งคโปร์ ต่อหุ น้ รวมจํานวนเงินทั้งสิ้ น
0.75 ล้านเหรี ยญสิ งคโปร์ บริ ษทั ย่อยจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวต่อกรมทะเบียนการค้าและธุรกิจที่
ประเทศสิ งคโปร์แล้วเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการคิดเป็ นจํานวน
เงิน 0.76 ล้านเหรี ยญสิ งคโปร์
13. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)

ที่ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2554
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2554
ซื้ อเพิม่
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2555
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2554
ค่าเสื่ อมราคา
สําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับ
ส่ วนที่จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2554
ค่าเสื่ อมราคา
สําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วน
เครื่ อง
ปรับปรุ ง
ตกแต่ง
อาคารและ
และ
คอมพิวเตอร์
เครื่ องใช้
สถานที่เช่า สํานักงาน และอุปกรณ์ ยานพาหนะ

อาคาร

รวม

35,983

45,405

4,908

20,320

10,802

19,697

137,115

-

148

125

638

347

5,413

6,671

-

-

-

(79)

(69)

(11,198)

(11,346)

35,983

45,553

5,033

20,879

11,080

13,912

132,440

-

-

1,176

1,078

2,107

3,648

8,009

-

-

-

(1,430)

(757)

-

(2,187)

35,983

45,553

6,209

20,527

12,430

17,560

138,262

-

33,132

4,721

19,039

8,993

12,204

78,089

-

2,285

60

486

1,385

3,684

7,900

-

-

-

(51)

(64)

(9,730)

(9,845)

-

35,417

4,781

19,474

10,314

6,158

76,144

-

2,278

139

578

1,200

4,281

8,476
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ส่ วนที่จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2555
มูลค่ าสุ ทธิตาม
บัญชี
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2555
ค่ าเสื่ อมราคา
สํ าหรับปี
2555
2554

-

-

-

(1,426)

(756)

-

(2,182)

-

37,695

4,920

18,626

10,758

10,439

82,438

35,983

10,136

252

1,405

766

7,754

56,296

35,983

7,858

1,289

1,901

1,672

7,121

55,824

8,476
7,900

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯมีอุปกรณ์จาํ นวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งาน
อยู่ มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ก่ อ นหัก ค่ า เสื่ อ มราคาสะสมของอาคารและอุ ป กรณ์ ดัง กล่ า วมี จ าํ นวนเงิ น
ประมาณ 31 ล้านบาท (2554: 27 ล้านบาท)
บริ ษทั ฯได้นาํ ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 23.2
ล้านบาท (2554: 25.1 ล้านบาท) ไปคํ้าประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน และเงินกูย้ มื ระยะยาวตามที่กล่าวในหมายเหตุ 15 และ 17
14. ภาษีเงินได้ นิติบุคคล/ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2555
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

68,063

67,756

123,358

37,129

37,129

(20,658)

(2,791)

(2,791)

24,578

102,401

102,094

127,278

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตรา
ภาษีที่ใช้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สามารถแสดงได้ดงั นี้
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กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

งบการเงินรวม
2555
459,783

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
455,337
342,355

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี

ร้อยละ 23 และ 17
105,338

ร้อยละ 23
104,728

ร้อยละ 30
102,707
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ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายและรายได้ที่
ไม่สามารถนํามาบวก (หัก) ทางภาษีได้
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ

งบการเงินรวม
2555

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

(146)

157

(7)

(2,791)

(2,791)

24,578

102,401

102,094

127,278

ส่ ว นประกอบของสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้รอการตัด บัญชี แ ละหนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้รอการตัด บัญ ชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
2555
2554
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ มูลค่าลดลงของสิ นทรัพย์รอการขาย
สํารองผลประโยชน์ของพนักงาน
รวม

37,134
2,569
555
40,258

63,337
1,825
347
65,509

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่านายหน้ารอตัดบัญชี
รวม

19,284
19,284

10,198
10,198

ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ
30 เป็ น ร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็ นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็ นต้นไป และในเดื อนธันวาคม
2554 ได้ มี พ ระราชกฤษฎี ก าประกาศลดอัต ราภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลเพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามมติ
คณะรั ฐมนตรี ดงั กล่าวสําหรั บปี 2555-2557 บริ ษทั ฯได้สะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
อัตราภาษีดงั กล่าวในการคํานวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามที่แสดงไว้ขา้ งต้นแล้ว
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15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: พันบาท)

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
MLR, MOR

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

50,000
50,000

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริ ษทั ฯ
คํ้าประกันโดยการโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องตามสัญญาเช่าซื้ อ และการจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะมีข้ ึนในภายหน้า และทะเบียนรถจักรยานยนต์ตามหนังสื อแจ้งจากผูใ้ ห้กู้
16. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี รายการธุ รกิ จที่สําคัญกับบุคคลและกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน
รายการธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่ อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั เหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้

รายการธุรกิจกับบริษัทย่ อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ดอกเบี้ยรับ
รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ดอกเบี้ยรับ
รายได้ค่าเช่า
ซื้ อบริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยจ่าย

งบการเงินรวม
2555

(หน่วย: พันบาท)
นโยบายการ
กําหนดราคา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

-

601

250
244
-

57
244
-

- อัตราร้อยละ 7 ต่อปี
20
45

อัตราร้อยละ 6 - 9 ต่อปี
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
7.5 ต่อปี
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญของ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
งบการเงินรวม
2555
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างรับจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั Group Lease Holding Pte. Ltd.
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั GL Finance Plc.
20,544
รวม
20,544
เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าหุ้น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั GL Finance Plc.
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

34,144
34,144

36,783

-

3,067
39,850

-

-

-

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่าง
ปี ปั จจุบนั แสดงได้ดงั นี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2555
เงินให้ ก้ ยู มื และดอกเบีย้ ค้ างรับแก่ กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั GL Finance Plc.
รวม

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555

ในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
20,675
20,675

(131)
(131)

20,544
20,544

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2555
เงินให้ ก้ ยู มื และดอกเบีย้ ค้ างรับแก่ กจิ การที่กยี่ วข้ องกัน
บริ ษทั Group Lease Holding Pte. Ltd.

-

ในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
37,175

(392)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555
36,783
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บริ ษทั GL Finance Plc.
รวม

-

3,106
40,281

(39)
(431)

3,067
39,850

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯได้จ่ายเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุม เงิน
บําเหน็จ การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ และสํารองผลประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาวของกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร เป็ นจํานวนเงิน 37.4 ล้านบาท (2554: 19.9 ล้านบาท)
ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิซื้อหุ้นสามัญสํ าหรับกรรมการและผู้บริหาร
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 บริ ษทั ฯได้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญ (GL-W1) ให้แก่ผถู ้ ือ
หุ น้ เดิมที่เป็ นกรรมการและผูบ้ ริ หารจํานวน 6 ท่าน จํานวน 2,412,996 หน่วย คิดเป็ นร้อยละ 9.9
ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญทั้งหมดที่ออกในครั้งนั้น ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์
2555 คงเหลื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญที่ออกให้แก่ กรรมการและผูบ้ ริ หารจํานวน
21,646 หน่วย ซึ่งยังไม่มีผมู ้ าใช้สิทธิและได้หมดอายุลง
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั ฯได้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญ (GL-WB) ให้แก่
กรรมการและผูบ้ ริ หารจํานวน 11 ท่าน จํานวน 118,100 หน่วย คิดเป็ นร้อยละ 23.6 ของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญทั้งหมดที่ออกในครั้งนั้น
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 บริ ษทั ฯได้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญ (GL-WC) ให้แก่
กรรมการและผูบ้ ริ หารจํานวน 10 ท่าน จํานวน 104,700 หน่วย คิดเป็ นร้อยละ 20.9 ของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญทั้งหมดที่ออกในครั้งนั้น
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 บริ ษทั ฯได้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญ (GL-WD) ให้แก่
กรรมการและผูบ้ ริ หารจํานวน 16 ท่าน จํานวน 255,500 หน่วย คิดเป็ นร้อยละ 25.55 ของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญทั้งหมดที่ออกในครั้งนั้น
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 บริ ษทั ฯได้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญ (GL-W2) ให้แก่ ผู ้
ถือหุ น้ เดิมที่เป็ นกรรมการและผูบ้ ริ หารจํานวน 5 ท่าน จํานวน 18,731 หน่วย คิดเป็ นร้อยละ 0.04
ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญทั้งหมดที่ออกในครั้งนั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ยอดคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ (GL-WC, GLWD และ GL-W2) ซึ่ งบริ ษทั ฯได้ออกให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารปั จจุบนั เป็ นจํานวน 42,400
หน่วย 219,500 หน่วยและ 16,098 หน่วย ตามลําดับ
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17. เงินกู้ยมื ระยะยาว
เงินกูย้ มื ระยะยาวซึ่งบริ ษทั ฯได้รับจากสถาบันการเงินในประเทศ มีรายละเอียดดังนี้
ยอดคงเหลือ
2555
2554

สัญญาเงินกูล้ งวันที่ 29 มกราคม 2552
วงเงินสิ นเชื่อที่ 1

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
เงื่อนไขการชําระคืนเงินต้น

-

1,200

อัตราร้อยละ MLR - 0.5 ต่อปี

สัญญาเงินกูล้ งวันที่ 22 ตุลาคม 2552
วงเงินสิ นเชื่อที่ 1
5,333

ผ่อ นชํา ระเป็ นงวด ๆ ในจํา นวนที่
เท่ า กั น รวมทั้ง หมดยี่ สิ บเจ็ ด งวด
โดยเริ่ ม ชํา ระงวดแรกในวัน ชํา ระ
ดอกเบี้ ยครั้ งแรกหลังจากวันที่ เบิ ก
เงินกูต้ ามวงเงินสิ นเชื่อ

320,667

อัตราร้อยละ MLR - 0.75 ต่อ
ปี

สัญญาเงินกูล้ งวันที่ 25 สิ งหาคม 2553
วงเงินสิ นเชื่อที่ 1
148,834

ผ่อ นชํา ระเป็ นงวด ๆ ในจํา นวนที่
เท่ากันรวมทั้งหมดสามสิ บงวด โดย
เริ่ มชํ า ร ะงวดแร กในวั น ชํ า ร ะ
ดอกเบี้ ยครั้ งแรกหลังจากวันที่ เบิ ก
เงินกูต้ ามวงเงินสิ นเชื่อ

470,833

อัตราร้อยละ MLR - 1.0 ต่อ
ปี

สัญญาเงินกูล้ งวันที่ 26 พฤษภาคม 2554
วงเงินสิ นเชื่อที่ 1
1,567,790

91,620

อัตราร้อยละ MLR - 1.0 ต่อ
ปี

ผ่อ นชํา ระเป็ นงวด ๆ ในจํา นวนที่
เท่ากันรวมทั้งหมดสามสิ บงวด โดย
เริ่ มชํ า ร ะงวดแร กในวั น ชํ า ร ะ
ดอกเบี้ยครั้งแรกหลังจาก
วันที่เบิกเงินกูต้ ามวงเงินสิ นเชื่อ
ผ่อ นชํา ระเป็ นงวด ๆ ในจํา นวนที่
เท่ากันรวมทั้งหมดสามสิ บงวด โดย
เริ่ มชํ า ร ะงวดแร กในวั น ชํ า ร ะ
ดอกเบี้ยครั้งแรกหลังจาก
วันที่เบิกเงินกูต้ ามวงเงินสิ นเชื่อ

รวม
หั ก : ส่ วนที่ ถึ ง กํา หนด
ชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ

1,721,957

884,320

(887,947)
834,010

(694,953)
189,367

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยาวสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายละเอียด
ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
บวก: กูเ้ พิ่ม
หัก: จ่ายคืนเงินกู้

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
884,320
1,830,000
(992,363)
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

1,721,957

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 บริ ษทั ฯได้ลงนามในสัญญาเงินกูย้ ืมกับธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง เพื่อ
ขอวงเงิ นกูร้ ะยะยาวจํานวน 400 ล้านบาทโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนําไปชําระคืนเงิ นกูย้ ืมภายใต้
สัญญาเงินกูฉ้ บับเดิมและใช้ในการขยายธุรกิจ
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552 บริ ษทั ฯได้ลงนามในสัญญาเงินกูย้ มื กับธนาคารพาณิ ชย์สามแห่ ง (ผูใ้ ห้กู้
ร่ วม) เพื่อขอวงเงินกูร้ ะยะยาวจํานวน 1,000 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนําไปชําระคืนเงินกูย้ มื
ภายใต้สญ
ั ญาเงินกูฉ้ บับเดิมและใช้ในการขยายธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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1

เมื่อวันที่ 25 สิ งหาคม 2553 บริ ษทั ฯได้ลงนามในสัญญาเงินกูย้ มื กับธนาคารพาณิ ชย์สามแห่ง (ผูใ้ ห้กู้
ร่ วม) เพื่อขอวงเงินกูร้ ะยะยาวจํานวน 1,000 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนําไปชําระคืนเงินกูย้ มื
ภายใต้สญ
ั ญาเงินกูฉ้ บับเดิมและใช้ในการขยายธุรกิจของบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 บริ ษทั ฯได้ลงนามในสัญญาเงินกูย้ มื กับธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ งเพื่อ
ขอวงเงินกูร้ ะยะยาวจํานวน 500 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนําไปชําระคืนเงินกูย้ ืมภายใต้
สัญญาเงินกูฉ้ บับเดิมและใช้ในการขยายธุรกิจของบริ ษทั ฯ

1

ในระหว่างปี บริ ษทั ฯได้ขอเพิ่มวงเงินกูร้ ะยะยาวกับธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ งตามสัญญาเงินกูย้ ืม
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 เป็ นจํานวน 2,000 ล้านบาทโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนําไปชําระคืนเงิน
กูย้ มื ภายใต้สญ
ั ญาเงินกูฉ้ บับเดิมและใช้ในการขยายธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ภายใต้สัญญาเงิ น กู้ยืม บริ ษทั ฯต้องปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขทางการเงิ น บางประการ เช่ น การดํารง
สัดส่ วนการถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ การจ่ายเงินปั นผล การดํารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น การดํารงอัตราส่ วนของลูกหนี้ เช่ าซื้ อที่คา้ งชําระมากกว่า 3 เดื อนขึ้นไปต่อลูกหนี้ เช่าซื้ อ
ทั้งหมด การดํารงอัตราส่ วนของลูกหนี้ เช่าซื้ อต่อหนี้ เงินกู้ การไม่จาํ หน่ ายสิ นทรัพย์หรื อสิ ทธิ ใน
รายได้ และการไม่ก่อหนี้ทุกประเภทเพิ่มเติม เป็ นต้น
เงินกูย้ มื ภายใต้สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวคํ้าประกันโดยการโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องตามสัญญาเช่าซื้อ และการ
จดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างที่มีอยู่ในขณะนี้ และ/หรื อจะมีต่อไปในภายหน้า และทะเบียน
รถจักรยานยนต์ตามหนังสื อแจ้งจากธนาคารพาณิ ชย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯ มีวงเงินกูย้ ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท้ ี่ยงั มิได้เบิกใช้ จํานวน
432 ล้านบาท (2554: 565 ล้านบาท)
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18. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
แสดงได้ดงั นี้

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ต้นปี
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2555
2554
1,735
3,519
2,673
4,039
67
148
(1,317)
(5,092)
(384)
2,774

(879)
1,735

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยูใ่ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนแสดงได้
ดังนี้

ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่รับรู ้ในปี
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุน:
ค่าใช้จ่ายในการบริ การและการบริ หาร

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2555
2554
2,673
4,039
67
148
(384)
2,356

(879)
3,308

2,356

3,308
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สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับช่วงอายุ)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

งบการเงินรวม / งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2555
2554
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
4.2
3.9
7.0
7.5
14.92
17.36

จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สําหรับปี ปั จจุบนั และสองปี ย้อนหลังแสดงได้
ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์

การปรับปรุ งตามประสบการณ์ที่เกิด
จากหนี้สินโครงการ

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 มติอนุมัติทปี่ ระชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น
ในระหว่างปี 2555 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯได้มีมติเกี่ยวกับทุนเรื อนหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
ดังนี้
1) อนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ (GL-W2) ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม
จํานวน 23.0 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 0.10 บาท ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวมีอายุ 2 ปี
โดยมีอตั ราการใช้สิทธิ คือ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วยมีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ 1 หุ ้น ในราคา
ใช้สิทธิ 35 บาทต่อ 1 หุน้ สามัญ และมีระยะเวลาการใช้สิทธิทุก ๆ สิ้ นไตรมาส
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2) อนุมตั ิให้ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 456.9 ล้านบาท เป็ น 352.4 ล้าน
บาท โดยวิธีตดั หุน้ สามัญจดทะเบียนที่ยงั มิได้นาํ ออกจําหน่าย หลังจากสํารองไว้เพื่อรองรับการ
ใช้สิ ท ธิ ข องใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ย งั ไม่ ห มดอายุ และการเพิ่ ม ทุ น แบบมอบอํา นาจทั่ว ไป
(General Mandate)
3) อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 352.4 ล้านบาท เป็ น 570.4
ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (GL-W2) จํานวน 23.0 ล้านหุ น้ และ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) จํานวน 20.6 ล้านหุน้
4) อนุ มตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ โดยลดทุน/เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น
570.4 ล้านบาท
บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯเป็ น 570.4 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม
2555
19.2 การเพิม่ ทุนจากการใช้ สิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้รับเงินจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ
จํานวนรวม 151.2 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้

GL-W1
GL-WB

จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ
(หน่วย)
6,443,985
207,600

จํานวนหุน้ สามัญ
(หุ น้ )
6,443,985
207,600

ราคาใช้สิทธิ
(บาทต่อหุ น้ )
23.00
14.50

จํานวนเงิน
(ล้านบาท)
148.21
3.01

บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์
เป็ นทุนชําระแล้วจํานวน 344.86 ล้านบาท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 นอกจากนี้ บริ ษทั ฯโอน
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ เป็ นทุนเรื อนหุน้ ในระหว่างปี ปัจจุบนั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯมีส่วนเกินมูลค่าหุ ้นเป็ นจํานวนเงินรวม 414.9 ล้านบาท
(2554: 293.7 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯมีเงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้นเป็ นจํานวนเงินรวม 19.6 ล้านบาท
จากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ GL-W2 จํานวน 559,427 หน่วย บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเพิ่ม
ทุนจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เป็ นทุนชําระแล้ว เมื่อวันที่
7 มกราคม 2556
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19.3 รายการกระทบยอดจํานวนหุ้นสามัญ
(หน่วย: หุน้ )
งบการเงินรวม / งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2555
2554
หุน้ สามัญจดทะเบียน
จํานวนหุน้ สามัญ ณ วันต้นปี
จดทะเบียนเพิ่มทุนระหว่างปี
จํานวนหุน้ สามัญ ณ วันสิ้ นปี
หุน้ สามัญที่ออกและชําระแล้ว
จํานวนหุน้ สามัญ ณ วันต้นปี
จํานวนหุน้ สามัญเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิในระหว่างปี
จํานวนหุน้ สามัญ ณ วันสิ้ นปี

86,300,000
27,778,527
114,078,527

86,300,000
86,300,000

62,321,196

56,416,996

6,651,585
68,972,781

5,904,200
62,321,196

20. ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ/ส่ วนทุนจากการจ่ ายโดยใช้ หุ้นเป็ นเกณฑ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ยอดคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญซึ่ งออกโดยบริ ษทั ฯมี
รายละเอียดดังนี้
ประเภท
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
GL-W1
GL-W2
GL-WB
GL-WC
GL-WD

ออกให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิม
ผูถ้ ือหุน้ เดิม
กรรมการและพนักงาน
กรรมการและพนักงาน
กรรมการและพนักงาน

วันที่ออก
จํานวนใบสําคัญ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ แสดงสิ ทธิที่ออกในครั้งแรก ราคาเสนอขาย
4 กุมภาพันธ์ 2552
24,300,000
0.20 บาท
1 พฤศจิกายน 2555
22,775,694
0.10 บาท
10 พฤษภาคม 2552
500,000
10 พฤษภาคม 2553
500,000
15 พฤษภาคม 2555
1,000,000
-

อายุใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ
3 ปี
2 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี

ราคาใช้สิทธิ
ต่อ 1 หุน้ สามัญ
23 บาท
35 บาท
14.50 บาท
16.59 บาท
19.62 บาท

อัตราการใช้สิทธิ
ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
1 หุน้ สามัญ
1 หุน้ สามัญ
1 หุน้ สามัญ
1 หุน้ สามัญ
1 หุน้ สามัญ

การออกและเสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่ างปี
GL-W2
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 บริ ษทั ฯได้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั ฯ (GL-W2) ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม จํานวน 22.7 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 0.10 บาท ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิดงั กล่าวมีอายุ 2 ปี โดยมีอตั ราการใช้สิทธิ คือ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยมีสิทธิ ซ้ื อหุ น้
สามัญได้ 1 หุ ้น ในราคาใช้สิทธิ 35 บาทต่อ 1 หุ ้นสามัญ และมี ระยะเวลาการใช้สิทธิ ทุก ๆ สิ้ น
ไตรมาส
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เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวได้รับการจดทะเบียนเพื่อซื้ อขายใน
ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย โดยเริ่ ม ทํา การซื้ อ ขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์ไ ด้ต้ ัง แต่ ว ัน ที่
22 พฤศจิกายน 2555
GL-WD
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯได้มีอนุ มตั ิการออกใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ จํานวน 1,000,000 หน่ วย (GL-WD) เพื่อจัดสรรแก่กรรมการและ
พนักงานของบริ ษทั ฯ ในราคาเสนอขายศูนย์บาทต่อหน่วย ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่
วันออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยมีอตั ราการใช้สิทธิ คือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ ้น
สามัญใหม่ได้ 1 หุ น้ ในราคาใช้สิทธิ 19.62 บาทต่อ 1 หุ น้ สามัญ โดยผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ แต่ละ
รายสามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ในวันสุ ดท้ายของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตามรายละเอี ยดใน
โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการและ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ (ESOP) ใบสําคัญแสดง
สิ ทธิดงั กล่าวไม่จดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นแต่ละสิ ทธิ ที่ออกเท่ากับ 4.08 บาท คํานวณโดยใช้
แบบจําลองการกําหนดราคาสิ ทธิ ตามแบบจําลองของ Black-Scholes Merton ข้อมูลนําเข้า
แบบจําลอง ได้แก่ ราคาหุ น้ ณ วันที่กาํ หนดราคา ซึ่ งเท่ากับ 24.9 บาท ราคาใช้สิทธิ เท่ากับ 19.62
บาท ความผันผวนที่คาดหวังร้อยละ 32.85 ความคาดหวังอัตราการจ่ายเงินปั นผลร้อยละ 8.62 อายุ
สัญญา 3 ปี และอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ ยงร้อยละ 3.44
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯบันทึกค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการ GL-WD เป็ น
จํานวน 0.86 ล้านบาท ซึ่งรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯในระหว่างปี มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
ประเภท
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
GL-W1
GL-W2
GL-WB
GL-WC
GL-WD

จํานวนใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ คงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม 2555
10,069,519
223,300
245,600
-

จํานวนใบสําคัญแสดง
สิ ทธิที่มีการออก
ในระหว่างปี
22,775,694
1,000,000

จํานวนใบสําคัญแสดง
สิ ทธิที่มีการใช้สิทธิ
ในระหว่างปี
(559,427)
(207,600)
-

จํานวนใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ที่หมดอายุ/ยกเลิก
ในระหว่างปี
(10,069,519)
(15,700)
(26,100)
(65,500)

จํานวนใบสําคัญแสดง
สิ ทธิคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
22,216,267
219,500
934,500

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 คงเหลือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญที่ออกให้ผถู ้ ือหุ ้นเดิม
(GL-W1) จํานวน 10,069,519 หน่ วย ซึ่ งไม่มีผใู ้ ช้สิทธิ และได้หมดอายุลง บริ ษทั ฯได้โอนมูลค่า
คงเหลือของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวจํานวนเงิน 2.0 ล้านบาทเป็ นส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ในงบแสดง
ฐานะการเงิน
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บริ ษ ัท ฯได้ย กเลิ ก การออกใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท ฯที่ จ ัด สรรได้แ ก่
กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ฯ (GL-WB, GL-WC และ GL-WD) สะสมจนถึงวันที่
31 ธันวาคม 2555 จํานวน 638,400 หน่วย เนื่ องจากพนักงานผูไ้ ด้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าว
ลาออก ซึ่งไม่เป็ นตามเงื่อนไขของการได้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิขา้ งต้น
21. เงินปันผล
เงินปั นผลที่ประกาศจ่ายในปี 2555 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
เงินปันผล
อนุมตั ิโดย
เงินปันผลประกาศจ่ายจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 22 สิ งหาคม 2555
กําไรสุ ทธิสาํ หรับครึ่ ง
ปี แรก ปี 2555
เงินปันผลประกาศจ่ายจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
กําไรสุ ทธิของไตรมาส
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555
ที่สามปี 2554
รวมเงินปันผลสําหรับปี 2555

จํานวนเงินปันผลจ่าย
99,523

เงินปันผล
จ่ายต่อหุน้
1.45

44,010

0.64

143,533

2.09

เงินปั นผลที่ประกาศจ่ายในปี 2554 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
เงินปันผล
อนุมตั ิโดย
เงินปันผลประกาศจ่าย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
จากผลการดําเนินงาน
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554
ของงวดหกเดือนแรก
ของปี 2554
เงินปันผลคงเหลือประกาศ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
จ่ายจากผลการดําเนินงาน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554
ของปี 2553
รวมเงินปันผลสําหรับปี 2554

จํานวนเงินปันผลจ่าย
104,076

เงินปันผล
จ่ายต่อหุน้
1.67

50,211

0.89

154,287

2.56
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22. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี
หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้
23. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าบริ การทําสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าธรรมเนียมงานทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

งบการเงินรวม
2555
130,203
29,112
19,567
8,476
7,772
7,374

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
130,203
74,084
29,112
18,911
19,567
5,509
8,476
7,900
7,772
6,264
6,928
1,158

24. กําไรต่ อหุ้น
กํา ไรต่ อ หุ ้น ขั้น พื้ น ฐานคํา นวณโดยการหารกําไรสํา หรั บ ปี ส่ ว นที่ เ ป็ นของผูถ้ ื อ หุ ้น สามัญ ของ
บริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยู่
ในระหว่างปี
กําไรต่อหุ ้นปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯด้วย
ผลรวมของจํา นวนหุ ้ น สามัญ ถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ้า หนัก ที่ อ อกอยู่ใ นระหว่ า งปี กับ จํา นวนถัว เฉลี่ ย
ถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่บริ ษทั ฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ น
หุ ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็ นหุ ้นสามัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันที่ตอ้ งออกหุ ้นสามัญ
เทียบเท่า
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กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานและกําไรต่อหุน้ ปรับลด แสดงการคํานวณได้ดงั นี้

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
จํานวนหุน้ สามัญ
กําไรสําหรับปี
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก กําไรต่อหุน้
พันบาท
พันหุน้
บาท

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรสําหรับปี
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
GL-W1
GL-W2
GL-WB
GL-WC
GL-WD
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
สมมติวา่ มีการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญ

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรสําหรับปี
ผลกระทบของหุ้นสามัญ
เทียบเท่ าปรับลด
GL-W1
GL-W2
GL-WB
GL-WC
GL-WD
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
สมมติวา่ มีการใช้สิทธิซ้ือ

357,381

68,906

-

89
2,076
35
144
388

357,381

71,638

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนหุน้ สามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
2555
2554
พันหุน้
พันหุน้

กําไรสําหรับปี
2555
2554
พันบาท
พันบาท
353,243

215,078

68,906

58,926

-

-

89
2,076
35
144
388

1,956
150
123
-

5.19

4.99

กําไรต่อหุน้
2555
2554
บาท
บาท
5.13

3.65
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หุน้ สามัญ

353,243

215,078

71,638

61,155

4.93

3.52

25. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ
3 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อยุธยา จํากัด
และจะจ่ายให้แก่ พนักงานเมื่ อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ
ในระหว่างปี 2555 และ 2554 บริ ษทั ฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็ นจํานวนเงิน 1.8 ล้านบาท และ
1 ล้านบาท ตามลําดับ
26. ภาระผูกพัน
26.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าและบริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริ การซึ่ งจะต้องจ่ายค่าบริ การ
ภายใน 1 ปี จํานวน 1.3 ล้านบาทและ 0.01 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (2554: 0.8 ล้านบาท)
26.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาให้ บริการ
บริ ษ ัท ฯมี ภ าระที่ ต ้อ งจ่ า ยค่ า ธรรมเนี ย มที่ ป รึ ก ษาการลงทุ น ในต่ า งประเทศให้กับ บุ ค คลที่ เ ป็ น
พนักงานของกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นจํานวนเงิน 0.02 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาต่อเดือน
26.3 การคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั ฯมีหนังสื อคํ้าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนาม
บริ ษทั ฯเหลืออยูเ่ ป็ นจํานวน 0.3 ล้านบาท ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับการคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้ าและการใช้
บริ การไปรษณี ย ์
27. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯดําเนินกิจการหลักในส่ วนงานเดียว คือ บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ โดยมีส่วนงาน
ทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย ดังนั้นรายได้ กําไร และสิ นทรัพย์ โดยส่ วนใหญ่ตามที่แสดงไว้
ในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่ วนงานธุรกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้
28. เครื่องมือทางการเงิน
28.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้
ตามสัญญาเช่ าซื้ อและขายผ่อนชําระ เงินฝากประจําที่มีภาระคํ้าประกัน ลูกหนี้ และเงินให้กูย้ ืมแก่
พนักงาน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเงินกูย้ มื ระยะยาว บริ ษทั ฯมี
ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
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ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ ตามสัญญาเช่ าซื้ อและขายผ่อนชําระ
และลูกหนี้ สินเชื่ อเงินสด ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้ โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการ
ในการควบคุมสิ นเชื่อที่เหมาะสม นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริ ษทั ฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่ องจาก
บริ ษทั ฯมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยูจ่ าํ นวนมากราย ดังนั้นบริ ษทั ฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับ
ความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่อนอกจากจํานวนค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญที่บนั ทึกไว้
แล้วในบัญชี
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้ ตาม
สัญญาเช่ า ซื้ อและขายผ่อนชํา ระ เงิ น ฝากประจํา ที่ มี ภ าระคํ้าประกัน ลูก หนี้ และเงิ น ให้กู้ยืมแก่
พนักงาน เงินเบิกเกิ นบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเงินกูย้ ืมระยะยาวที่มี
ดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับ
ขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ ยงจาก
อัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯจึงอยูใ่ นระดับตํ่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สาํ คัญสามารถจัดตาม
ประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถ
แยกตามวันที่ครบกําหนด หรื อวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อและขายผ่อน
ชําระ - สุ ทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
ลูกหนี้และเงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน
หนีส้ ิ นทางการเงิน

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน มากกว่า 1 ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตามราคา
อัตรา
1 ปี
ถึง 5 ปี
ตลาด
ดอกเบี้ย
1,493.37
20.54
0.31
1,514.22

1,637.94
1,637.94

0.50

13.86

รวม
14.36

-

-

-

0.13

20.54
0.31
0.13

13.99

3,166.65

0.50

3,131.31
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เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะ
สั้นจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาว

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน มากกว่า 1 ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตามราคา
อัตรา
1 ปี
ถึง 5 ปี
ตลาด
ดอกเบี้ย
รวม

-

-

50.00
1,721.96

14.42
-

50.00
14.42
1,721.96

-

-

1,771.96

14.42

1,786.38

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน มากกว่า 1 ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตามราคา
อัตรา
ตลาด
ดอกเบี้ย
1 ปี
ถึง 5 ปี
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อและขายผ่อน
ชําระ - สุ ทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
ลูกหนี้และเงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน

1,493.37

1,637.94

0.48

10.41

10.89

-

-

3,131.31

39.85

-

-

-

39.85

0.31

-

-

-

0.31

-

-

-

0.13

0.13

0.48

10.54

3,182.49

1,533.53

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะ
สั้นจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาว

-

1,637.94

-

-

50.00

-

50.00

-

-

-

14.42

14.42

-

-

1,721.96

-

1,721.96

-

-

1,771.96

14.42

1,786.38

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน มากกว่า 1 ปรับขึ้นลง
ไม่มี
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1 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อและขายผ่อน
ชําระ - สุ ทธิ
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
ลูกหนี้และเงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน

676.42

อัตรา
ดอกเบี้ย

-

167.60

20.36

187.96

-

-

1,915.75

1,239.33

รวม

0.31

-

-

-

0.31

-

-

-

0.10

0.10

167.60

20.46

2,104.12

3.30

3.30

676.73

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาว

ถึง 5 ปี

ตามราคา
ตลาด

1,239.33

-

-

-

-

-

884.32

-

-

-

884.32

3.30

884.32
87.62

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่ องจากการซื้ อหรื อขาย
และการกูย้ มื หรื อให้กยู้ มื เงินเป็ นเงินตราต่างประเทศ
บริ ษ ัทฯและบริ ษ ทั ย่อ ยมี ย อดคงเหลื อของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ เ ป็ นสกุ ลเงิ น ตรา
ต่างประเทศดังนี้
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เยน

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
(ล้าน)
(ล้าน)
1.79
10.00
-

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
30.63
31.69
0.3545
0.4084

28.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่ องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้น ลูกหนี้ ตามสัญญา
เช่าซื้ อและขายผ่อนชําระแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเชื่อหักดอกผลเช่าซื้ อ
ที่ ยงั ไม่ ถือเป็ นรายได้ตามที่ แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ นหักค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญตามบัญชี
เงิ นให้กูย้ ืมและเงิ นกูย้ ืมมี อตั ราดอกเบี้ ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ ยในตลาด บริ ษทั ฯจึ งประมาณ
มูลค่า ยุติธรรมของเครื่ องมื อ ทางการเงิ นใกล้เ คี ย งกับมูลค่ าตามบัญชี ที่แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั หรื อจ่ายชําระ
หนี้สินในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากัน
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ได้อย่า งเป็ นอิ สระในลัก ษณะที่ ไม่ มีความเกี่ ย วข้องกัน วิธีก ารกําหนดมูลค่ ายุติธรรมขึ้ นอยู่กับ
ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุ ด หรื อกําหนดขึ้น
โดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
29. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สําคัญของบริ ษทั ฯ คือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ างทุนที่
เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้างมูลค่าการถือหุ น้ ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 1.19:1 และเฉพาะ
บริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.19:1 (2554: 0.73:1)
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30. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การซื้อหุ้นสามัญของ GL Finance Plc. โดยบริษัทย่ อยของบริษัทฯ
เมื่ อวันที่ 22 สิ ง หาคม 2555 ที่ ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯมี มติ อนุ มตั ิ ให้บริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ฯ ทําการเข้าซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั GL Finance Plc. จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง
บริ ษทั GL Finance Plc. เป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา ธุ รกิจหลักคือ ให้บริ การทาง
การเงินเกี่ยวกับการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ โดยมีรายละเอียดการทําสัญญาซื้อขายดังนี้
1) บริ ษทั ย่อย และผูข้ ายได้ร่วมลงนามในสัญญาซื้ อขายในวันที่ 25 สิ งหาคม 2555 บริ ษทั ย่อยมี
วัตถุประสงค์ที่จะซื้อหุน้ สามัญ GL Finance Plc. จํานวน 998 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.8 ของหุ น้ ที่
ออกและเรี ยกชําระแล้ว ซึ่งคิดเป็ นมูลค่ากิจการรวมทั้งสิ้ น 1,120,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
2) บริ ษทั ย่อยตกลงจ่ายชําระค่าหุ ้นร้อยละ 80 ของ GL Finance Plc. ภายในห้าวันนับจากวันทํา
สัญญา คิดเป็ นมูลค่า 896,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และจะชําระเงินในส่ วนที่เหลือให้แก่ผขู ้ าย
ในวันที่ธุรกรรมเสร็ จสิ้ น
ปั จจุบนั อยู่ระหว่างดําเนิ นการซื้ อกิจการ ฝ่ ายบริ หารบริ ษทั ฯคาดว่าธุ รกรรมเสร็ จสิ้ นในไตรมาส
หนึ่ งปี 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ยอดคงเหลือของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ น้ ที่แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงินรวมคิดเป็ นจํานวนเงิน 34.14 ล้านบาท
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 บริ ษทั ฯเข้าทําสัญญาให้กูย้ มื เงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งเป็ น
จํานวนเงิน 4 ล้านบาท เงินให้กยู้ มื ดังกล่าวมีอายุหนึ่งปี โดยคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7 ต่อปี
31. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
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