
 

 

บริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556  



 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม       
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด      
วนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) และ      
บริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) ดว้ย
เช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบใน
การใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูล            
ทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้
วิธีการสอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
และวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี     
ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการ
ตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 
 
 
 

พิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 13 พฤษภาคม 2556 



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2556

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 331,941              14,361                328,939              10,892                
ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 4 1,701,198           1,493,369           1,701,198           1,493,369           
สินทรัพยร์อการขาย 5 11,433                18,624                11,433                18,624                
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ
   จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12 27,502                20,544                47,657                39,850                
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ 12, 20.1 32,670                34,144                -                         -                          
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 6 186,168              125,921              186,092              125,921              
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,290,912           1,706,963           2,275,319           1,688,656           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนั 7 318                     311                     318                     311                     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                         -                         18,685                18,685                
ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 4 1,931,689           1,637,939           1,931,689           1,637,939           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 55,052                55,824                55,052                55,824                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 10 45,499                40,258                45,499                40,258                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 49,416                41,806                46,132                37,704                
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,081,974           1,776,138           2,097,375           1,790,721           
รวมสินทรัพย์ 4,372,886           3,483,101           4,372,694           3,479,377           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2556

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนี้สินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 11 -                         50,000                -                         50,000                
เจา้หน้ีการคา้ 10,377                14,422                10,377                14,422                
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 1,112,187           887,947              1,112,187           887,947              
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 55,098                30,529                54,804                30,222                
เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนั 12,221                12,676                12,221                12,676                
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 24,525                23,993                24,313                23,640                
หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น 91,911                17,338                91,858                17,170                
รวมหนี้สินหมุนเวยีน 1,306,319           1,036,905           1,305,760           1,036,077           
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 13 1,107,800           834,010              1,107,800           834,010              
ประมาณการหน้ีสินระยะยาว
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,213                  2,774                  3,213                  2,774                  
เงินประกนัความเสียหายตามสัญญาเช่าซ้ือ 2,314                  2,316                  2,314                  2,316                  
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 10 22,873                19,284                22,873                19,284                
รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 1,136,200           858,384              1,136,200           858,384              
รวมหนี้สิน 2,442,519           1,895,289           2,441,960           1,894,461           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2556

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 14
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 114,078,527 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 5 บาท 570,393              570,393              570,393              570,393              

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      หุน้สามญั 69,532,208 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 5 บาท
        (31 ธนัวาคม 2555: หุน้สามญั 68,972,781 หุน้  
         มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 347,661              344,864              347,661              344,864              
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 14 431,763              414,924              431,763              414,924              
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 324,634              19,636                324,634              19,636                
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 15 1,297                  2,222                  1,297                  2,222                  
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 15 1,197                  861                     1,197                  861                     
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (3,834)                (1,243)                -                         -                          
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 57,039                57,039                57,039                57,039                
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 770,610              749,509              767,143              745,370              
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,930,367           1,587,812           1,930,734           1,584,916           
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,372,886           3,483,101           4,372,694           3,479,377           

0 0 0 0
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 2556 2556 2555

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดด้อกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 273,868            273,868            173,478             
รายไดอ่ื้น 46,937              47,231              19,839               
รวมรายได้ 320,805            321,099            193,317             
ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 67,227              66,849              52,565               
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 60,818              60,818              16,743               
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 50,119              50,119              38,294               
รวมค่าใช้จ่าย 178,164            177,786            107,602             

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 142,641            143,313            85,715               
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (29,064)             (29,064)             (12,760)             
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 113,577            114,249            72,955               
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10 (22,944)             (22,944)             (17,152)             
กาํไรสําหรับงวด 90,633              91,305              55,803               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (2,591)               -                        -                         
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 88,042              91,305              55,803               

(หน่วย: บาท)
กาํไรต่อหุ้น 16

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

กาํไรสาํหรับงวด 0.11                  0.11                  0.07                   

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 827,849 827,849 813,905

กาํไรต่อหุ้นปรับลด

กาํไรสาํหรับงวด 0.09                  0.09                  0.07                   

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 963,046 963,046 819,287

หมายเหตประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ีหมายเหตุประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

2556 2556 2555
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 113,577            114,249            72,955                 
รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน:
   ค่าเส่ือมราคา 2,178                2,178                1,923                   
   หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 60,818              60,818              16,743                 
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 50,119              50,119              38,294                 
   (กาํไร)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพยร์อการขาย (5,626)               (5,626)               4,215                   
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 784                   1,149                538                      
   สาํรองผลประโยชน์ของพนกังาน 799                   799                   186                      
   ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 336                   336                   -                          

งบการเงินเฉพาะกจิการ

   รายไดด้อกเบ้ีย (437)                  (731)                  (681)                    
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 29,064              29,064              12,760                 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 251,612            252,355            146,933               
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ (562,397)           (562,397)           6,569                   
   สินทรัพยร์อการขาย (37,302)             (37,302)             (45,234)               
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (58,774)             (60,172)             (4,559)                 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (8,240)               (8,399)               (118)                    
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้ (4,045)               (4,045)               (56)                      
   เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนั (454)                  (454)                  5,566                   
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 545                   683                   7,523                   
   สาํรองผลประโยชน์ของพนกังาน (360)                  (360)                  -                          
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,043                5,155                1,864                   
   เงินประกนัความเสียหายตามสญัญาเช่าซ้ือ (2)                      (2)                      (27)                      
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (414,374)           (414,938)           118,461               
   จ่ายดอกเบ้ีย (29,073)             (29,073)             (12,831)               
   จ่ายภาษีเงินได้ (14)                    (14)                    (20)                      
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน (443,461)           (444,025)           105,610               

่ ้หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม
2556 2556 2555

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (7)                      (7)                      (4)                        
ลกูหน้ีและเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานเพ่ิมข้ึน (29)                    (29)                    -                          
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,406)               (1,406)               (870)                    
เงินสดจ่ายเพ่ือใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (7,584)               (8,500)               -                          
เงินสดจ่ายเพ่ือใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัอ่ืน -                        -                        (15,873)               
รับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัอ่ืน -                        -                        2,534                   
ดอกเบ้ียรับ 174                   275                   253                      
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (8,852)               (9,667)               (13,960)               
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (50 000)             (50 000)                                       

งบการเงินเฉพาะกจิการ

เงนเบกเกนบญชและเงนกยูมระยะสนจากสถาบนการเงนลดลง (50,000)             (50,000)             -                          
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 800,000            800,000            -                          
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (301,970)           (301,970)           (199,760)             
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 323,709            323,709            -                          
จ่ายเงินปันผล -                        -                        (44,010)               
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 771,739            771,739            (243,770)             
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (1,846)               -                        -                          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 317,580            318,047            (152,120)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 14,361              10,892              187,956               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 3) 331,941            328,939            35,836                 

-                        -                        
ข้อมูลประกอบกระแสเงินสดเพิม่เติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   โอนเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้เป็นทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 
      และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 19,636              19,636              149,501               
   โอนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิเป็นเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 925                   925                   -                          
   โอนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีหมดอายเุป็นส่วนเกินมูลค่าหุน้ -                        -                        2,014                   
   เงินปันผลคา้งจ่าย 69,532              69,532              -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

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 2556 344,864            414,924            19,636              2,222                57,039              749,509            861                   (1,243)                       (382)                        1,587,812            
หุ้นสามญัที่ออกระหวา่งงวดจากการใชส้ิทธิ
   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 14 2,797                16,839              (19,636)             (925)                  -                        -                        -                        -                                -                              (925)                    
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชส้ิทธิ
   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 14 -                        -                        324,634            -                        -                        -                        -                        -                                -                              324,634               
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 15 -                        -                        -                        -                        -                        -                        336                   -                                336                         336                      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        90,633              -                        (2,591)                       (2,591)                     88,042                 
เงินปันผลจ่าย 17 -                        -                        -                        -                        -                        (69,532)             -                        -                                -                              (69,532)                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 347,661            431,763            324,634            1,297                57,039              770,610            1,197                (3,834)                       (2,637)                     1,930,367            

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                                -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนทุนจากการ รวม
ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน เงินรับล่วงหนา้ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ จ่ายโดยใชหุ้้น องคป์ระกอบอื่น

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ค่าหุ้น ซื้อหุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เป็นเกณฑ์ ของส่วนของผูถ้ือหุ้น รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 311,606           293,657           149,501           2,014                 43,150             549,549           -                             -                           1,349,477         
หุ้นสามญัที่ออกระหวา่งงวดจากการใชส้ิทธิ
   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 14 32,220             117,281           (149,501)         -                         -                      -                      -                             -                           -                        
โอนใบสาํคญัแสดงสิทธิหมดอายเุป็นส่วนเกิน
   มูลค่าหุ้นสามญั -                      2,014               -                      (2,014)                -                      -                      -                             -                           -                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                      -                      -                         -                      55,803             -                             -                           55,803              
เงินปันผลจ่าย 17 -                      -                      -                      -                         -                      (44,010)           -                             -                           (44,010)             

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 344,864           414,924           19,636             2,222                 57,039             745,370           861                        861                       1,584,916         
หุ้นสามญัที่ออกระหวา่งงวดจากการใชส้ิทธิ
   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 14 2,797               16,839             (19,636)           (925)                   -                      -                      -                             -                           (925)                  
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชส้ิทธิ
   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 14 -                      -                      324,634           -                         -                      -                      -                             -                           324,634            
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 15 -                      -                      -                      -                         -                      336                        336                       336                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                      -                      -                         -                      91,305             -                             -                           91,305              
เงินปันผลจ่าย 17 -                      -                      -                      -                         -                      (69,532)           -                             -                           (69,532)             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 347,661           431,763           324,634           1,297                 57,039             767,143           1,197                     1,197                    1,930,734         

-                      -                      -                      -                         -                      -                      -                           -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ -                      -                      -                      -                         -                      -                      -                             -                           -                        

กาํไรสะสม

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 

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 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ              
ผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด  

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบญัชีและแนวปฏิบติัทางบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี  
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มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 12  

 
ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวข้องอย่าง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเ งินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ีไม่ได้คิด  

ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ

ของผูถื้อหุน้ 
แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติั
ทางบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี  

1.4 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีได้จัดทาํข้ึนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                 
31 ธนัวาคม 2555 และไดร้วมงบการเงินระหว่างกาลสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2556 ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 งบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นการรวมรายการบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงไดต้ดัรายการ
คา้และยอดคงเหลือระหวา่งกนัออกแลว้ โดยอตัราการถือหุน้ของบริษทัฯในบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 

  อตัราร้อยละของ  
 สถานท่ี การถือหุน้โดยบริษทัฯ  

ช่ือบริษทั จดทะเบียน 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 ลกัษณะของธุรกิจ 

บริษทั Group Lease Holding Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ 100 100 ธุรกิจจดัการเงินลงทุนอ่ืน 
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2. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในระหว่าง
งวดปัจจุบนั ใหใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดงัต่อไปน้ี 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 4 สญัญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 
การตีความมาตรฐานการบญัชี   
ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการ 

ร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 4 การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญา
เช่าหรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน 
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 
ฉบับท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
ของบริษทัฯและบริษทัย่อย ยกเวน้การตีคความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 และ     
ฉบบัท่ี 10 ซ่ึงอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใช ้และยงัไม่สามารถสรุป
ผลไดใ้นขณะน้ี  
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3. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2556 2555 2556 2555 
เงินสด 333 283 333 283 
เงินฝากธนาคาร 331,608 14,078 328,606 10,609 
รวม 331,941 14,361 328,939 10,892 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.62 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2555: 
ร้อยละ 0.62 ต่อปี) 

4. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชําระ 

4.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชาํระ
ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  
 และขายผอ่นชาํระท่ีถึง และขายผอ่นชาํระท่ีถึง  
 กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี กาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี รวม 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

ลูกหนีป้กติ 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

 ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 2,655,452 2,346,899 2,513,374 2,161,708 5,168,826 4,508,607 

 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 112,948 103,451 - - 112,948 103,451 

 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ       

  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (1,033,626) (909,441) (583,139) (513,540) (1,616,765) (1,422,981) 

 รวมลูกหนีป้กต ิ 1,734,774 1,540,909 1,930,235 1,648,168 3,665,009 3,189,077 

ลูกหนีบ้อกเลกิสัญญา       
 ลกูหน้ีเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 118,332 90,961 108,454 64,312 226,786 155,273 

 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 14,624 9,181 - - 14,624 9,181 

 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ       

  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (44,965) (30,559) (29,230) (17,120) (74,195) (47,679) 

 รวมลูกหนีบ้อกเลกิสัญญา 87,991 69,583 79,224 47,192 167,215 116,775 

รวมลูกหนี ้ 1,822,765 1,610,492 2,009,459 1,695,360 3,832,224 3,305,852 

หัก: ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ (121,567) (117,123) (77,770) (57,421) (199,337) (174,544) 
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชําระ 
   - สุทธิ 1,701,198 1,493,369 1,931,689 1,637,939 3,632,887 3,131,308 
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4.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ (สุทธิ
จากดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญจาํแนกตามอายหุน้ีคา้งชาํระได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 มูลค่าลูกหน้ีตามสัญญา อตัราร้อยละท่ีบริษทัฯ  มูลค่าลูกหน้ีตามสัญญา 
ระยะเวลาคา้งชาํระ เช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ ตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ เช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 

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

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชําระ       
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,170,244 2,736,069 1 1 30,690 26,044 3,139,554 2,710,025 
 คา้งชาํระ         
 1 เดือน 229,149 189,368 10 10 22,387 18,549 206,762 170,819 
 2 - 3 เดือน 225,281 200,121 20 20 44,238 39,395 181,043 160,726 
 4 - 6 เดือน 139,921 119,086 40 40 55,188 47,109 84,733 71,977 
 7 - 9 เดือน 45,987 37,948 60 60 27,336 22,617 18,651 15,331 
 10 - 12 เดือน 9,217 10,575 80 80 7,361 8,441 1,856 2,134 

 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 12,425 12,685 100 100 12,137 12,389 288 296 

รวม 3,832,224 3,305,852 199,337 174,544 3,632,887 3,131,308 

4.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่าซ้ือและ
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าซ้ือแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 

  มูลค่าปัจจุบนัของ  มูลค่าปัจจุบนัของ 
 เงินลงทุนขั้นตน้ จาํนวนเงินขั้นตํ่า เงินลงทุนขั้นตน้ จาํนวนเงินขั้นตํ่า 
 ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 2,901,355 1,822,765 2,550,492 1,610,492 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,621,829 2,009,459 2,226,020 1,695,360 

รวม 5,523,184 3,832,224 4,776,512 3,305,852 

หกั: ดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (1,690,960)  (1,470,660)  

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 3,832,224  3,305,852  

4.4 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2547 สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยความ
เห็นชอบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้าํหนดแนวปฏิบติั
ทางการบญัชีสาํหรับธุรกิจสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) โดยให้หยดุรับรู้
รายไดส้ําหรับลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระค่างวดเกินกว่า 3 งวด  อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบติัดงักล่าวไดใ้ห้
ทางเลือกไวโ้ดยหากบริษทัใดเห็นว่าแนวทางปฏิบติัน้ีไม่เหมาะสมให้เปิดเผยแนวทางท่ีบริษทัใช ้
ทั้งน้ี บริษทัฯมีนโยบายในการหยดุรับรู้รายไดส้าํหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีคา้งชาํระค่างวด
เกินกว่า 4 งวด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัฯมียอดลูกหน้ีคงเหลือของลูกหน้ีเช่าซ้ือและท่ีคา้ง
ชําระเกินกว่า  3 งวดแต่บริษัทฯยังคงรับรู้รายได้เป็นจํานวนเงินประมาณ  249.6 ล้านบาท                
(31 ธนัวาคม 2555: 219.6 ลา้นบาท) 
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นอกจากน้ีหากบริษทัฯตอ้งหยดุรับรู้รายไดต้ามแนวทางปฏิบติัดงักล่าว จะมีผลทาํใหร้ายไดส้าํหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ลดลงเป็นจาํนวนเงินประมาณ 3.09 ลา้นบาท 
และ 1.24 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

4.5 สัญญาเช่าซ้ือของบริษทัฯมีระยะเวลาในการเช่าตามสัญญาโดยประมาณ 1 - 3 ปี และค่าเช่ากาํหนด
ในอตัราคงท่ีตลอดอายสุญัญาเช่า 

4.6 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯได้โอนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (ก่อนหัก       
ดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ จาํนวน 3,364 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 2,988 ลา้นบาท) 
เพื่อค ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 และ 13 

5. สินทรัพย์รอการขาย 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 สินทรัพยร์อการขายของบริษทัฯแสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2556 2555 
สินทรัพยย์ดึคืน 18,653 31,470 
หกั: ค่าเผือ่การลดมูลค่า (7,220) (12,846) 
สินทรัพยร์อการขาย - สุทธิ 11,433 18,624 

6. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2556 2555 2556 2555 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน      
   (ลูกหน้ีกรมสรรพากร) 60,699 42,653  60,699 42,653 
รายไดค้า้งรับ 2,909 2,894 2,909 2,894 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 82,856 72,271 82,780 72,271 
ลูกหน้ีอ่ืน - ขายสินทรัพยร์อการขาย 36,751 6,124 36,751 6,124 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,712 2,802 3,712 2,802 
อ่ืน ๆ 1,767 1,703 1,767 1,703 
รวม 188,694 128,447 188,618 128,447 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2,526) (2,526) (2,526) (2,526) 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 186,168 125,921 186,092 125,921 
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7. เงินฝากประจําทีมี่ภาระคํา้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจาํซ่ึงบริษทัฯได้นําไปวางไวก้ับธนาคารเพื่อคํ้ าประกันการออก
หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 19.3 

8. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินปันผลรับระหวา่งงวด 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
Group Lease Holding Pte. Ltd. 18,685 18,685 100 100 18,685   18,685 - - 

9. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี               
31 มีนาคม 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/         
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จาํนวนเงิน 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556  55,824 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,406 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (2,178) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 55,052 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯมีอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ ราคาทุนของอุปกรณ์ดงักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 32 ลา้นบาท และ     
31 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

 บริษทัฯไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 จาํนวน 22.7 
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555: 23.2 ล้านบาท) ไปคํ้ าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวตามท่ีกล่าวใน       
หมายเหตุ 13 
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10. ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณอตัราภาษี
เฉล่ียต่อปี 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงิน        

เฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 
 2556 2555 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาล 24,597 16,834 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ   
   การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,653) 318 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 22,944 17,152 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี        
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงิน       

เฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2556 2555 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี                                              
   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ                                                           42,092 37,134 
   ค่าเผือ่มูลค่าลดลงของสินทรัพยร์อการขาย 1,444 2,569 
   สาํรองผลประโยชน์ของพนกังาน 1,963 555 
รวม 45,499 40,258 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี   
   ค่านายหนา้รอตดับญัชี 22,873 19,284 
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รวม 22,873 19,284 

11. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบ้ีย 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี) 2556 2555 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน MLR, MOR - 50,000 
รวม  - 50,000 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯคํ้าประกนัโดยการโอน
สิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซ้ือ และการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ี
จะมีข้ึนในภายหนา้ และทะเบียนรถจกัรยานยนตต์ามหนงัสือแจง้จากผูใ้หกู้ ้บริษทัฯไดช้าํระคืนเงิน
กูย้มืดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวนในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

12. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ 
บริษทัยอ่ยและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม นโยบายการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ กาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตัดออกจากงบการเงนิรวมแล้ว)      
ดอกเบ้ียรับ - - 680   - อตัราร้อยละ 7 ต่อปี 
รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
ดอกเบ้ียรับ 437 - 51 - อตัราร้อยละ 6 - 9 ต่อปี 
ซ้ือบริษทัยอ่ย -  - -   - ราคาตามสญัญา 
รายไดค่้าเช่า - 20 - 20 ราคามสญัญา 
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 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือท่ีมี
สาระสาํคญัของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2556 2555 2556 2555 
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
บริษทัย่อย     
บริษทั Group Lease Holding Pte. Ltd. - - 44,737 36,783 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั GL Finance Plc. 27,502 20,544 2,920 3,067 
รวม 27,502 20,544 47,657 39,850 
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
บริษทั GL Finance Plc. 32,670 34,144 - - 
รวม 32,670 34,144 - - 

 รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหว่าง
งวดปัจจุบนัแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม ในระหวา่งปี 31 มีนาคม 

 2556 เพิ่มข้ึน ลดลง 2556 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั    
บริษทั GL Finance Plc. 20,544 8,021 (1,063) 27,502 

รวม 20,544 8,021 (1,063) 27,502 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม ในระหวา่งปี 31 มีนาคม 

 2556 เพิ่มข้ึน ลดลง 2556 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั    
บริษทั Group Lease Holding Pte. Ltd. 36,783 9,180 (1,227) 44,736 
บริษทั GL Finance Plc. 3,067 51 (197) 2,921 

รวม 39,850 9,231 (1,424) 47,657 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัฯไดจ่้ายเงินเดือน โบนสั ค่าเบ้ีย
ประชุม เงินบาํเหน็จ การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์และสาํรองผลประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาว
ของกรรมการและผูบ้ริหาร เป็นจาํนวนเงิน 8.7 ลา้นบาท (2555: 8.0 ลา้นบาท) 

ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญสําหรับกรรมการและผู้บริหาร 

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      
ผูถื้อหุน้เดิมท่ีเป็นกรรมการและผูบ้ริหารจาํนวน 5 ท่าน จาํนวน 18,731 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 0.04 
ของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัทั้งหมดท่ีออกในคร้ังนั้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 ยอดคงเหลือของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (GL-WC,          
GL-WD และ GL-W2) ซ่ึงบริษทัฯไดอ้อกใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารปัจจุบนัเป็นจาํนวน 42,400  
หน่วย 219,500 หน่วยและ 6,199 หน่วย ตามลาํดบั 
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13. เงินกู้ยมืระยะยาว 

 เงินกูย้มืระยะยาวซ่ึงบริษทัฯไดรั้บจากสถาบนัการเงินในประเทศ มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ อตัราดอกเบ้ียต่อปี เง่ือนไขการชาํระคืนเงินตน้ 

 31 มีนาคม 31 
ธนัวาคม 

  

 2556 2555   

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

ปี 
ผอ่นชาํระเป็นงวด ๆ ในจาํนวนท่ี
เท่ากนัรวมทั้งหมดสามสิบงวด 
โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนั
ชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกหลงัจาก
วนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเช่ือ 

สัญญาเงินกูล้งวนัท่ี 25 สิงหาคม 2553    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 71,667 148,834 อตัราร้อยละ MLR - 1.0 ต่อ

ปี 
ผอ่นชาํระเป็นงวด ๆ ในจาํนวนท่ี
เท่ากนัรวมทั้งหมดสามสิบงวด 
โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนั
ชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกหลงัจาก
วนัท่ีเบิกเงินกู ้

    ตามวงเงินสินเช่ือ 
สัญญาเงินกูล้งวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554    

วงเงินสินเช่ือท่ี 1 2,148,320 1,567,790 อตัราร้อยละ MLR - 1.0 ต่อ
ปี 

ผอ่นชาํระเป็นงวด ๆ ในจาํนวนท่ี
เท่ากนัรวมทั้งหมดสามสิบงวด 
โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนั
ชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกหลงัจาก
วนัท่ีเบิกเงินกู ้

     ตามวงเงินสินเช่ือ 
รวม 2,219,987 1,721,957   
หัก : ส่วนท่ี ถึงกําหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี (1,112,187) (887,947) 

  

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 1,107,800 834,010   

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 มี
รายละเอียดดงัน้ี 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 13

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/          
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 1,721,957 
บวก: กูเ้พิ่ม 800,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (301,970) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 2,219,987 

เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2552 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยส์ามแห่ง (ผูใ้หกู้้
ร่วม) เพื่อขอวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 1,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํไปชาํระคืนเงินกูย้มื
ภายใตส้ญัญาเงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษทัฯ 

 เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2553 บริษทัฯไดล้งนามในสญัญาเงินกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยส์ามแห่ง (ผูใ้หกู้้
ร่วม) เพื่อขอวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 1,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํไปชาํระคืนเงินกูย้มื
ภายใตส้ญัญาเงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษทัฯ 

 เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงเพื่อ
ขอวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 500 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืมภายใต้
สญัญาเงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษทัฯ 

 ในระหว่างปี 2555 ถึงไตรมาสหน่ึง 2556 บริษทัฯไดข้อเพ่ิมวงเงินกูร้ะยะยาวกบัธนาคารพาณิชย์
แห่งหน่ึงตามสัญญาเงินกูย้ืมลงวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554 เป็นจาํนวน 2,500 ลา้นบาทโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืมภายใตส้ัญญาเงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกิจของ
บริษทัฯ 

 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 มีนาคม 2556 บริษทัฯ มีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช ้จาํนวน 
352 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 432 ลา้นบาท) 
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14. ทุนเรือนหุ้น 

14.1 การเพิม่ทุนจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ  

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯไดรั้บเงินจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัจาํนวนรวม 19.6 ลา้นบาท ตามรายละเอียดดงัน้ี 
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 จาํนวนใบสาํคญั    
 แสดงสิทธิ จาํนวนหุน้สามญั ราคาใชสิ้ทธิ จาํนวนเงิน 
 (หน่วย) (หุน้) (บาทต่อหุน้) (ลา้นบาท) 

GL-W2 559,427 559,427 35 19.58 

 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ GL-W2 กบักระทรวง
พาณิชยเ์ป็นทุนชาํระแลว้จาํนวน 347.66 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2556 บริษทัฯจึงโอนเงินรับ
ล่วงหนา้ค่าหุน้ดงักล่าวเป็นทุนเรือนหุน้ในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัฯมีส่วนเกินมูลค่าหุน้เป็นจาํนวนเงินรวม 431.7 ลา้นบาท (31 
ธนัวาคม 2555: 414.9 ลา้นบาท) 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัฯมีเงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นเป็นจาํนวนเงินรวม 324.6 ลา้นบาท        
จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ GL-W2 จาํนวน 9,248,828 หน่วย บริษทัฯไดจ้ดทะเบียน
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวกับกระทรวงพาณิชยเ์ป็นทุนชาํระแลว้     
เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2556   

14.2 รายการกระทบยอดจํานวนหุ้นสามัญ 

(หน่วย: หุน้) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด   

วนัท่ี 31 มีนาคม 
 2556 2555 

หุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้   
จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัตน้งวด 68,972,781 62,321,196 
จาํนวนหุน้สามญัเพิ่มข้ึนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั     
แสดงสิทธิในระหวา่งงวด 559,427 6,443,985 

จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัปลายงวด  69,532,208 68,765,181 

15. ใบสําคญัแสดงสิทธิ/ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 ยอดคงเหลือของใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัซ่ึงออกโดยบริษทัฯมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ประเภท 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 
ออกใหแ้ก่ 

วนัท่ีออก 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

จาํนวนใบสาํคญั 
แสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังแรก ราคาเสนอขาย 

อายใุบสาํคญั
แสดงสิทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิ 
ต่อ 1 หุน้สามญั 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

GL-W2 ผูถื้อหุน้เดิม 1 พฤศจิกายน 2555 22,775,694 0.10 บาท 2 ปี 35 บาท 1 หุน้สามญั 
GL-WC กรรมการและพนกังาน 10 พฤษภาคม 2553 500,000 - 3 ปี 16.59 บาท 1 หุน้สามญั 
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GL-WD กรรมการและพนกังาน 15 พฤษภาคม 2555 1,000,000 - 3 ปี 19.62 บาท 1 หุน้สามญั 

 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 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัฯบนัทึกค่าใชจ่้ายสาํหรับโครงการ 
GL-WD เป็นจาํนวน 0.3 ลา้นบาท ซ่ึงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 

 จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯในระหวา่งงวดมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
ประเภท จาํนวนใบสาํคญัแสดง จาํนวนใบสาํคญัแสดง จาํนวนใบสาํคญัแสดง  จาํนวนใบสาํคญัแสดง  
ใบสาํคญั สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี  สิทธิท่ีมีการใชสิ้ทธิ สิทธิท่ีหมดอาย/ุยกเลิก สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 
แสดงสิทธิ 1 มกราคม 2556 ในระหวา่งงวด ในระหวา่งงวด 31 มีนาคม 2556 

GL-W2 22,216,267 (9,248,828) - 12,967,439 
GL-WC 219,500 - (5,400) 214,100 
GL-WD 934,500 - (30,500) 904,000 

 บริษัทฯได้ยกเลิกการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯท่ีจัดสรรได้แก่ 
กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ (GL-WC และ GL-WD) สะสมจนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 
จาํนวน 381,900 หน่วย เน่ืองจากพนกังานผูไ้ดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวลาออก ซ่ึงไม่เป็นตาม
เง่ือนไขของการไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิขา้งตน้ 

16. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด 
โดยไดป้รับจาํนวนหุน้ตามสดัส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุน้สามญัท่ีเปล่ียนแปลงโดยการออกหุน้
ปันผล ณ วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2556 จาํนวน 14.46 ลา้นหุน้ และการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญัท่ี
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ตราไวจ้ากมูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมสามัญ
ประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2556 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 20.2 

เน่ืองจากการออกหุ้นปันผลและการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัเกิดข้ึนภายหลงัรอบระยะเวลา
รายงานแต่ก่อนวนัท่ีบริษทัฯจะอนุมติัให้ออกงบการเงิน ดงันั้นบริษทัฯไดป้รับปรุงจาํนวนหุ้น
สามัญท่ีใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นของงวดก่อนท่ีนํามาเปรียบเทียบ (ปรับจาํนวนหุ้นตาม
สัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลง โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลและ
การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน) 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่าง
งวดตามท่ีกล่าวขา้งตน้กบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อ
แปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั 
ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 
 กาํไรสาํหรับงวด จาํนวนหุน้สามญั  
 สามเดือน ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 พนับาท พนัหุน้ บาท 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน    
 กาํไรสาํหรับงวด 90,633 827,849 0.11 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทยีบเท่าปรับลด    
  GL-W2 - 126,238 
  GL-WC - 1,754 
  GL-WD - 7,205 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด    
    กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั    
       สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 90,633 963,046 0.09 
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 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จาํนวนหุน้สามญั  
 กาํไรสาํหรับงวด ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 
    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน       
 กาํไรสาํหรับงวด 91,305 55,803 827,849 813,905 0.11 0.07 

ผลกระทบของหุ้นสามัญ       
 เทียบเท่าปรับลด       
  GL-W1 - - - 3,568   
  GL-W2 - - 126,238 -   
  GL-WB - - - 960   
  GL-WC - - 1,754 854   
  GL-WD - - 7,205 -   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
    กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
       สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือ       
       หุน้สามญั 91,305 55,803 963,046 819,287 0.09 0.07 

17. เงินปันผล 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในไตรมาสท่ี 1ปี 2556 ประกอบดว้ย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาล
คงเหลือจากผล             
การดาํเนินงานระหวา่ง  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2556 

  

    วนัท่ี 1 มกราคม 2555       
    ถึง 30 กนัยายน 2555  69,532 1.00 

  69,532 1.00 
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 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในไตรมาสท่ี 1 ปี 2555 ประกอบดว้ย 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลประกาศจ่ายจาก ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   
   กาํไรสุทธิของไตรมาสสาม    เม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2555   
   ปี 2554  44,010 0.64 

  44,010 0.64 

18. ส่วนงานดําเนินงาน 

 ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการ
จัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัคือคณะกรรมการบริษทั  

 บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจให้บริการ
สินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์หลกั คือ ประเทศไทย บริษทัฯ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดั
มูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น 
รายได้ กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท์ั้ งหมดท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการ
รายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

19. ภาระผูกพนั 

19.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าและบริการ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัฯมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าและบริการซ่ึงจะตอ้งจ่ายค่าบริการ
ภายใน 1 ปี จาํนวน 1.5 ลา้นบาทและ 0.04 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2555: 1.3 ลา้น
บาท และ 0.01 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

19.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัฯมีภาระท่ีตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุนในต่างประเทศ
ใหก้บับุคคลท่ีเป็นพนกังานของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นจาํนวนเงิน 0.05 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา
ต่อเดือน และ 0.2 ลา้นเยน (31 ธนัวาคม 2555: 0.02 ลา้นเหรียญสหรัฐต่อเดือน) 
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19.3 การคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคาร
ในนามบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 0.3 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและ
การใชบ้ริการไปรษณีย ์

20. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงิน 

20.1 การซ้ือหุน้สามญัของ GL Finance Plc. โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

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 

 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556 ธนาคารแห่งประเทศกมัพชูาไดอ้นุญาตให ้GL Finance Plc. โอนหุ้น
ใหก้บั Group Lease Holding Pte. Ltd. อยา่งไรกต็าม ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างดาํเนินการจดทะเบียนโอน
หุน้ ฝ่ายบริหารบริษทัฯคาดว่าธุรกรรมเสร็จส้ินในไตรมาสสองของปี 2556 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2556 ยอดคงเหลือของเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุ้นท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมคิดเป็นจาํนวน
เงิน 32.67 ลา้นบาท 

20.2 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเร่ืองต่างๆท่ี
สาํคญัดงัน้ี 

1) อนุมติัการจดัสรรสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2555โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

- จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมายในอตัราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นจาํนวน 57.01 
ลา้นบาท 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 21

 

 - จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯจาํนวนไม่เกิน 14.464 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 
บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในอตัรา 5.4466230936 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่า
ทั้งส้ินไม่เกินจาํนวน 72.32 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล 0.918 บาทต่อหุน้ ทั้งน้ี
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแลว้ ให้จ่ายปันผลเป็น
เงินสดแทนในอตัราหุน้ละ 0.918 บาท 

 - จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.102 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 8.03          
ลา้นบาท  

 รวมเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 1.02 บาท (ก่อนการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น) โดยมีกาํหนด
จ่ายหุน้ปันผลและเงินปันผลจาํนวนดงักล่าวภายในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2556 

 ในระหว่างปี 2555 และไตรมาสท่ี 1 ปี 2556 บริษทัฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่       
ผูถื้อหุ้นไปแลว้โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดเป็นจาํนวนรวมประมาณ 169 ลา้นบาท คิดเป็น
อตัราหุ้นละ 2.45 บาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวไปเม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 
2555 และ 11 เมษายน 2556 ดงันั้น รวมการจ่ายปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2555 คิดเป็น
มูลค่า 3.47 บาทต่อหุน้ (ก่อนการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้) 

2) อนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 570.39 ลา้นบาท เป็นทุน
จดทะเบียนใหม่จาํนวน 470.11 ลา้นบาท โดยยกเลิกหุน้สามญัจดทะเบียนเพื่อใหเ้ท่ากบัทุน
จดทะเบียนเรียกชาํระแลว้หลงัจากสาํรองไวเ้พื่อรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่หมดอาย ุ
จาํนวน 24.49 ลา้นหุน้ 

3) อนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 470.11 ลา้นบาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 675.0 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวนทั้งหมด 40.98 
ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท รองรับการจ่ายหุน้ปันผลและการปรับสิทธิการใชสิ้ทธิ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ จาํนวน 20.12 ลา้นหุ้นและรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป
(General mandate) แบ่งเป็นหุน้สามญั 20.86 ลา้นหุน้  

 เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2556 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นทุนจด
ทะเบียน 675.0 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั มูลค่าหุน้ละ 5 บาท  

4) อนุมติัใหบ้ริษทัฯเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ของบริษทัฯ จากเดิมจาํนวน 135.0 ลา้น
หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท เป็นจาํนวน 1,350.0 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท ซ่ึงบริษทัฯไดจ้ด
ทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2556 โดยมี
ทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ 393.9 ลา้นบาท 
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5) อนุมติัให้แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 675.0 
ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 1,350.0 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 

 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2556 บริษทัฯไดร้ายงานผลจาํนวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรเป็นหุน้ปันผล
จริงจาํนวน 144.6 ลา้นหุ้น (หลงัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น) แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง    
ประเทศไทย 

20.3 ตามมติท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2556 บริษทัฯไดอ้นุมติั
จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯจาํนวน 145 ลา้นหุ้น (หลงัการเปล่ียนแปลง
มูลค่าหุ้น) และการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญัดงัท่ีกล่าวในหมายเหตุ 20.2 บริษทัฯจึงตอ้งปรับ
ราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิดงัน้ี 

 อตัราการใชสิ้ทธิ ราคาใชสิ้ทธิ 
 (ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ) (บาท/หุน้) 
 เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ 

GL-W2 1.0000 11.8360 35.0000 2.95708 
GL-WC 1.0000 11.8360 16.5900 1.40166 
GL-WD 1.0000 11.8360 19.6200 1.65766 

การเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิใหม่น้ีมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556 

20.4 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนของบริษทั 
Group Lease Holdings Pte Ltd. จาํนวน 4.6 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจของ
บริษทัยอ่ย 

21. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผูมี้อ ํานาจของบริษัทฯเม่ือวันท่ี              
13 พฤษภาคม 2556 
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