
 

 

บริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556  



 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม สาํหรับ
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และ   
งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
แบบยอ่ของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้
เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

พิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 11 พฤศจิกายน 2556 



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 94,744                14,361                54,638                10,892                
ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 4 2,081,268           1,493,369           2,063,339           1,493,369           
สินทรัพยร์อการขาย 5 25,323                18,624                25,323                18,624                
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ 6 22,175                -                         -                         -                          
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ
   จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14 53,365                20,544                268,049              39,850                
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ 1.3, 14 -                         34,144                -                         -                          
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 7 222,562              125,921              199,727              125,921              
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,499,437           1,706,963           2,611,076           1,688,656           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนั 8 318                     311                     318                     311                     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                         -                         110,698              18,685                
ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 4 2,312,905           1,637,939           2,295,463           1,637,939           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 62,252                55,824                54,488                55,824                
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 99,358                -                         -                         -                          
ค่าความนิยม 1.3 45,866                -                         -                         -                          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 52,456                20,974                52,456                20,974                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 120,340              41,806                47,180                37,704                
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,693,495           1,756,854           2,560,603           1,771,437           
รวมสินทรัพย์ 5,192,932           3,463,817           5,171,679           3,460,093           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนี้สินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 -                         50,000                -                         50,000                
เจา้หน้ีการคา้ 5,827                  14,422                5,465                  14,422                
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 1,559,600           887,947              1,559,600           887,947              
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 32,150                30,529                28,794                30,222                
เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนั 10,693                12,676                9,928                  12,676                
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 24,897                23,993                21,501                23,640                
หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น 52,032                17,338                50,845                17,170                
รวมหนี้สินหมุนเวยีน 1,685,199           1,036,905           1,676,133           1,036,077           
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 15 1,271,270           834,010              1,271,270           834,010              
ประมาณการหน้ีสินระยะยาว
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,834                  2,774                  3,834                  2,774                  
เงินประกนัความเสียหายตามสัญญาเช่าซ้ือ 2,305                  2,316                  2,305                  2,316                  
รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 1,277,409           839,100              1,277,409           839,100              
รวมหนี้สิน 2,962,608           1,876,005           2,953,542           1,875,177           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 16
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 1,350,000,000 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท
        (31 ธนัวาคม 2555: หุน้สามญั 114,078,527 หุน้  
         มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 675,000              570,393              675,000              570,393              

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      หุน้สามญั 1,021,845,302 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท
        (31 ธนัวาคม 2555: หุน้สามญั 68,972,781 หุน้  
         มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 510,923              344,864              510,923              344,864              
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 16.2 926,625              414,924              926,625              414,924              
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 16.2 8,486                  19,636                8,486                  19,636                
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 17 539                     2,222                  539                     2,222                  
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 17 1,880                  861                     1,880                  861                     
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 7,565                  (1,243)                -                         -                          
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 67,500                57,039                67,500                57,039                
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 706,806              749,509              702,184              745,370              
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,230,324           1,587,812           2,218,137           1,584,916           
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,192,932           3,463,817           5,171,679           3,460,093           

0 0 0 0
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดด้อกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 331,014            220,108            329,125              220,108              
รายไดอ่ื้น 58,884              42,109              53,693                36,551                
รวมรายได้ 389,898            262,217            382,818              256,659              
ค่าใช้จ่าย

คา่ใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 103,158            71,126              84,450                70,686                
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 96,431              8,591                96,202                8,591                  
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 89,705              29,688              89,705                29,688                
รวมค่าใช้จ่าย 289,294            109,405            270,357              108,965              
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 100,604            152,812            112,461              147,694              
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (38,906)            (16,233)            (38,906)               (16,233)               
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 61,698              136,579            73,555                131,461              
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (16,040)            (30,602)            (12,858)               (30,602)               
กาํไรสําหรับงวด 45,658              105,977            60,697                100,859              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ุ
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 2,419                (299)                 -                         -                         
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 48,077              105,678            60,697                100,859              

(หน่วย: บาท)
กาํไรต่อหุ้น 18
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

กาํไรสาํหรับงวด 0.045                0.130                0.059                  0.124                  

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 1,022,000,827 816,361,830 1,022,000,827 816,361,830

กาํไรต่อหุ้นปรับลด

กาํไรสาํหรับงวด 0.043                0.128                0.057                  0.122                  

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 1,069,213,094 827,519,585 1,069,213,094 827,519,585

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดด้อกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 908,694            594,211            906,805              594,211              
รายไดอ่ื้น 171,328            91,572              147,732              86,014                
รวมรายได้ 1,080,022         685,783            1,054,537           680,225              
ค่าใช้จ่าย

คา่ใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 263,697            178,247            242,106              177,639              
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 243,613            40,133              243,384              40,133                
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 185,481            103,131            185,481              103,131              
รวมค่าใช้จ่าย 692,791            321,511            670,971              320,903              
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 387,231            364,272            383,566              359,322              
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (102,350)          (40,389)            (102,350)             (40,389)               
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 284,881            323,883            281,216              318,933              
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (57,754)            (73,399)            (54,572)               (73,399)               
กาํไรสําหรับงวด 227,127            250,484            226,644              245,534              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ุ
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 8,808                (299)                 -                         -                         
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 235,935            250,185            226,644              245,534              

(หน่วย: บาท)
กาํไรต่อหุ้น 18
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

กาํไรสาํหรับงวด 0.245                0.307                0.244                  0.302                  

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 929,600,324 815,204,993 929,600,324 815,204,993

กาํไรต่อหุ้นปรับลด

กาํไรสาํหรับงวด 0.216                0.303                0.216                  0.297                  

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 1,049,623,309 825,731,430 1,049,623,309 825,731,430

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนทุนจากการ ผลต่างจากการแปลงค่า รวม

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน เงนิรับล่วงหน้า ใบสําคญัแสดงสิทธิ จ่ายโดยใช้หุ้น งบการเงนิที่เป็น องค์ประกอบอื่น

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ค่าหุ้น ซื้อหุ้นสามัญ เป็นเกณฑ์ จดัสรรแล้ว ยังไม่ได้จดัสรร เงนิตราต่างประเทศ ของส่วนของผู้ถือหุ้น รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 311,606              293,657             149,501              2,014                  -                           43,150                549,549              -                                    -                          1,349,477           

หุ้นสามญัที่ออกระหว่างงวดจากการใชส้ิทธิ

   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 33,258                119,253             (149,501)             -                          -                           -                          -                          -                                    -                          3,010                  

โอนใบสาํคญัแสดงสิทธิที่หมดอายเุป็นส่วนเกิน

   มูลค่าหุ้นสามญั -                          2,014                 -                          (2,014)                 -                           -                          -                          -                                    -                          -                          

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 17 -                          -                         -                          -                          518                      -                          -                          -                                    -                          518                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                         -                          -                          -                           -                          250,484              (299)                              (299)                    250,185              

เงินปันผลจ่าย 19 -                          -                         -                          -                          -                           -                          (143,533)             -                                    -                          (143,533)             

โอนกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร -                          

   เป็นสาํรองตามกฎหมาย -                          -                         -                          -                          -                           2,540                  (2,540)                 -                                    -                          -                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2555 344,864              414,924             -                          -                          518                      45,690                653,960              (299)                              (299)                    1,459,657           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 344,864              414,924             19,636                2,222                  861                      57,039                749,509              (1,243)                           (1,243)                 1,587,812           

หุ้นสามญัที่ออกระหว่างงวดจากการใชส้ิทธิ

   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 16.2 93,738                511,701             (19,636)               (1,659)                 -                           -                          -                          -                                    -                          584,144              

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชส้ิทธิ

   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 17 -                          -                         8,486                  (24)                      -                           -                          -                          -                                    -                          8,462                  

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 17 -                          -                         -                          -                          1,019                   -                          -                          -                                    -                          1,019                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                         -                          -                          -                           -                          227,127              8,808                            8,808                  235,935              

ออกหุ้นปันผล 19 72,321                -                         -                          -                          -                           -                          (72,321)               -                                    -                          -                          

เงินปันผลจ่าย 19 -                          -                         -                          -                          -                           -                          (187,048)             -                                    -                          (187,048)             

โอนกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร

   เป็นสาํรองตามกฎหมาย -                          -                         -                          -                          -                           10,461                (10,461)               -                                    -                          -                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2556 510,923              926,625             8,486                  539                     1,880                   67,500                706,806              7,565                            7,565                  2,230,324           

-                          -                         -                          -                          -                          -                          -                                    -                          

-                          -                         -                          -                          -                          -                          -                                    -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุ๊ปลีส จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2556 

กําไรสะสม

งบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนทุนจากการ

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกนิ เงนิรับล่วงหน้า ใบสําคญัแสดงสิทธิ จ่ายโดยใช้หุ้น

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ค่าหุ้น ซื้อหุ้นสามญั เป็นเกณฑ์ จดัสรรแล้ว ยงัไม่ได้จดัสรร รวม
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 311,606            293,657            149,501            2,014                 -                        43,150              549,549            1,349,477         
หุน้สามญัที่ออกระหวา่งงวดจากการใชส้ิทธิ
   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 33,258              119,253            (149,501)           -                        -                        -                        -                        3,010                 
โอนใบสาํคญัแสดงสิทธิที่หมดอายเุป็นส่วนเกิน
   มูลค่าหุน้สามญั -                        2,014                 -                        (2,014)               -                        -                        -                        -                        
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 17 -                        -                        -                        -                        518                    -                        -                        518                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        -                        245,534            245,534            
เงินปันผลจ่าย 19 -                        -                        -                        -                        -                        -                        (143,533)           (143,533)           
โอนกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรอง
   ตามกฎหมาย -                        -                        -                        -                        -                        2,540                 (2,540)               -                        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2555 344,864            414,924            -                        -                        518                    45,690              649,010            1,455,006         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 344,864            414,924            19,636              2,222                 861                    57,039              745,370            1,584,916         
หุน้สามญัที่ออกระหวา่งงวดจากการใชส้ิทธิ
   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 16.2 93,738              511,701            (19,636)             (1,659)               -                        -                        -                        584,144            
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชส้ิทธิ
   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 17 -                        -                        8,486                 (24)                    -                        -                        -                        8,462                 
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 17 -                        -                        -                        -                        1,019                 -                        -                        1,019                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        -                        226,644            226,644            
ออกหุน้ปันผล 19 72,321              -                        -                        -                        -                        -                        (72,321)             -                        
เงินปันผลจ่าย 19 -                        -                        -                        -                        -                        -                        (187,048)           (187,048)           
โอนกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรอง
   ตามกฎหมาย -                        -                        -                        -                        -                        10,461              (10,461)             -                        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2556 510,923            926,625            8,486                 539                    1,880                 67,500              702,184            2,218,137         

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั กรุ๊ปลสี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2556 

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 

(หน่วย: พนับาท)

2556 2555 2556 2555
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 284,881            323,883            281,216              318,933              
รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน:
   คา่เส่ือมราคา 7,457                6,263                6,846                  6,263                  
   คา่ตดัจาํหน่าย 4,456                -                       -                         -                         
   หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 243,613            40,133              243,384              40,133                
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 185,481            103,131            185,481              103,131              
   ขาดทุนจากการลดมูลคา่สินทรัพยร์อการขาย 17,936              3,871                17,936                3,871                  
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 1,958                30                     (661)                   449                     
   สาํรองผลประโยชนข์องพนกังาน 1,420                1,465                1,420                  1,465                  
   ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 1,019                518                   1,019                  518                     
   คา่ใชจ่้ายในการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       208                   -                         -                         
   รายไดเ้งินปันผล -                       -                       (10,000)               -                         
   รายไดด้อกเบ้ีย (2,697)              (6,030)              (5,360)                 (1,397)                 
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 102,350            40,389              102,350              40,389                
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   ี้ ิ ํ ิ 847 874            513 861            823 631              513 755              

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

   และหนีสินดาํเนินงาน 847,874            513,861            823,631              513,755              
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ (1,490,919)        (689,964)          (1,470,877)          (689,964)             
   สินทรัพยร์อการขาย (210,116)          (108,898)          (210,116)             (108,898)             
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (92,082)            (40,485)            (73,806)               (40,538)               
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (78,595)            (4,897)              (9,110)                 (781)                   
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้ (8,669)              1,717                (8,957)                 1,717                  
   เจา้หน้ีคา่เบ้ียประกนั (2,220)              13,360              (2,748)                 13,360                
   คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 292                   16,186              (2,207)                 15,967                
   สาํรองผลประโยชนข์องพนกังาน (360)                 (1,078)              (360)                   (1,078)                 
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 32,686              18,392              33,675                18,389                
   เงินประกนัความเสียหายตามสญัญาเช่าซ้ือ (11)                   (84)                   (11)                     (84)                     
เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (1,002,120)        (281,890)          (920,886)             (278,155)             
   จ่ายดอกเบ้ีย (102,381)          (40,348)            (102,283)             (40,348)               
   จ่ายภาษีเงินได้ (87,720)            (83,508)            (87,482)               (83,508)               
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดําเนินงาน (1,192,221)        (405,746)          (1,110,651)          (402,011)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 
(หน่วย: พนับาท)

2556 2555 2556 2555
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (7)                     (4)                     (7)                       (4)                       
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       (244)                 -                         (244)                   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
   (หมายเหตุ 1.3) 6,955                -                       -                         -                         
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่หุน้ก่อนวนัซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (65,367)            (27,831)            -                         (18,443)               
จ่ายชาํระคา่หุน้เพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       (92,013)               -                         
ลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานเพ่ิมข้ึน (365)                 (39)                   (365)                   (39)                     
เงินปันผลรับ -                       -                       10,000                -                         
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (9,747)              (6,309)              (5,510)                 (6,309)                 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (582)                 -                       -                         -                         
เงินสดจ่ายเพ่ือใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (108,601)          (7,711)              (224,360)             (20,134)               
เงินสดจ่ายเพ่ือใหกู้ย้มืระยะสั้น (22,131)            (31,303)            -                         (31,303)               
รับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น -                       28,694              -                         31,305                
ดอกเบ้ียรับ 1,719                6,011                2,181                  1,289                  
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (198,126)          (38,736)            (310,074)             (43,882)               
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (50,000)            30,000              (50,000)               30,000                
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 584,144            3,010                584,144              3,010                  
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหนา้คา่หุน้ 8,462                -                       8,462                  -                         
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 2,137,000         1,120,000         2,137,000           1,120,000           
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (1,028,087)        (692,447)          (1,028,087)          (692,447)             
จ่ายเงินปันผล (187,048)          (143,533)          (187,048)             (143,533)             
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 1,464,471         317,030            1,464,471           317,030              
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 6,259                (299)                 -                         -                         
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 80,383              (127,751)          43,746                (128,863)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 14,361              187,956            10,892                187,956              

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด (หมายเหตุ 3) 94,744              60,205              54,638                59,093                

-                       -                         

ข้อมูลประกอบกระแสเงนิสดเพิม่เตมิ

รายการท่ีมิใช่เงินสด
   โอนเงินรับล่วงหนา้คา่หุน้เป็นทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      และส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 19,636              149,501            19,636                149,501              
   โอนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิเป็นเงินรับล่วงหนา้คา่หุน้ 1,683                -                       1,683                  -                         
   โอนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีหมดอายเุป็นส่วนเกินมูลคา่หุน้ -                       2,014                -                         2,014                  
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้คา่หุน้เป็นเงินจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ย 34,863              -                       -                         -                         
   หุน้ปันผลจ่าย 72,321              -                       72,321                -                         
   คา่หุน้คา้งจ่าย -                       -                       -                         320                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 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 
31.74 และ 18.07 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 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ีมีสาระสาํคญัของกลุ่มบริษทัในระหว่าง
งวดปัจจุบนั ดงัน้ี 
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เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้ Group Lease 
Holding Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ทาํการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั GL Finance 
Plc. (GLF) จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง GLF เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศ
กมัพูชา ธุรกิจหลกัคือ ให้บริการทางการเงินเก่ียวกบัการให้สินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์โดยมี
รายละเอียดการทาํสญัญาซ้ือขายดงัน้ี 

1) บริษทัยอ่ย และผูข้ายไดร่้วมลงนามในสัญญาซ้ือขายในวนัท่ี 25 สิงหาคม 2555 บริษทัยอ่ยมี
วตัถุประสงคท่ี์จะซ้ือหุ้นสามญั GLF จาํนวน 998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8 ของหุ้นท่ีออกและ
ชาํระแลว้ ซ่ึงคิดเป็นมูลค่ากิจการรวมทั้งส้ิน 1,120,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

2) บริษทัยอ่ยตกลงจ่ายชาํระค่าหุน้ร้อยละ 80 ของ GLF ภายในหา้วนันบัจากวนัทาํสัญญา คิดเป็น
มูลค่า 896,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และจะชาํระเงินในส่วนท่ีเหลือให้แก่ผูข้ายในวนัท่ี
ธุรกรรมเสร็จส้ิน 

 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556 ธนาคารแห่งประเทศกมัพชูาไดอ้นุญาตใหกิ้จการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโอนหุน้
ของ GLF ใหก้บับริษทัยอ่ย Group Lease Holding Pte. Ltd. (GLH) และบริษทัยอ่ย GLH ไดรั้บ
อนุญาตให้ดาํเนินการจดทะเบียนรับโอนหุ้นกบักระทรวงพาณิชยใ์นวนัท่ี  24 มิถุนายน 2556 
นอกจากน้ีบริษทัยอ่ย GLH ไดโ้อนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้เป็นเงินลงทุนใน GLF ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบแสดงฐานะการเงินของ GLF ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ซ่ึง
จดัทาํโดยฝ่ายบริหารของ GLF ซ่ึงผา่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว แต่มิได้
รวมกาํไรหรือขาดทุนตั้งแต่วนัท่ีโอนหุ้นจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 เน่ืองจาก ฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯเห็นวา่ผลการดาํเนินงานในช่วงระยะเวลาดงักล่าวมีจาํนวนเงินไม่เป็นสาระสาํคญั 

ทั้งน้ี ราคาซ้ือส่วนท่ีเกินกว่ามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของ GLF จะถูกบนัทึกไวใ้นบญัชีค่า
ความนิยม อยา่งไรก็ตาม มูลค่าของสินทรัพยบ์างรายการ ณ วนัซ้ือกิจการยงัคงแสดงตามมูลค่าตาม
บญัชีซ่ึงมิใช่มูลค่ายุติธรรมเน่ืองจากยงัอยู่ระหว่างการประเมินราคาจากบุคคลภายนอกเพื่อใชใ้น
การจดัสรรมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยด์งักล่าว โดยคาดว่าจะได้รับหนังสือประเมินราคาจาก
บุคคลภายนอกและจดัสรรค่าความนิยมใหม่ใหเ้สร็จส้ินภายในปี 2556 
มูลค่ายติุธรรมและมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของ GLF ณ วนัท่ีลงทุนมีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี 
สินทรัพย์   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,955 6,955 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 15,559 15,559 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  4,975 4,975 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 101,491 93,285 
สินทรัพยอ่ื์น ๆ 6,361 6,361 
รวมสินทรัพย ์ 135,341 127,135 
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(หน่วย: พนับาท) 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี 
หนีสิ้น   
เจา้หน้ีการคา้ 73 73 
เงินกูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 77,349 77,349 
หน้ีสินอ่ืน  68,922 68,922 

      รวมหน้ีสิน 146,344 146,344 
รวมสินทรัพยสุ์ทธิ (11,003) (19,209) 
สดัส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 100  
สินทรัพยสุ์ทธิจากการซ้ือบริษทัยอ่ย GLF (11,003)  
ส่วนของราคาซ้ือท่ีสูงกวา่สินทรัพยสุ์ทธิ 45,866  
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือบริษทัยอ่ย GLF 34,863  

 งบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นการรวมรายการบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซ่ึงได้ตัด      
รายการคา้และยอดคงเหลือระหว่างกนัออกแลว้ โดยอตัราการถือหุ้นของบริษทัฯในบริษทัย่อย       
มีดงัน้ี 

  อตัราร้อยละของ  
 สถานท่ี การถือหุน้โดยบริษทัฯ  

ช่ือบริษทั จดทะเบียน 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 ลกัษณะของธุรกิจ 

Group Lease Holding Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ 100 100 ธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นการเงิน 
และจดัการเงินลงทุนอ่ืน 

GL Finance Plc. (ถือหุน้โดย  
   Group Lease Holding Pte. Ltd.) 

ประเทศกมัพชูา 100 - ธุรกิจเช่าซ้ือ
รถจกัรยานยนต ์

1.4 มาตรฐานการบัญชีทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัในงวดบัญชีปัจจุบัน  

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบญัชีและแนวปฏิบติัทางบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี  

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 12  

 
ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 
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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  

1.5   นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น     
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 โดยมีนโยบายการบญัชีเพิ่มเติมดงัน้ี 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 บริษทัย่อยบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
นั้ น  ภายหลังการรับรู้รายการเ ร่ิมแรก  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหัก                    
ค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าว
เม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยน์ั้นอาจเกิดการดอ้ยค่า บริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและ
วิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 
สญัญาสิทธิพิเศษ 5 ปี 10 เดือน 
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 5 ปี 
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 ค่าความนิยม 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวม
ธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์
ไดม้าสูงกว่าตน้ทุนการรวมธุรกิจ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกว่าน้ีเป็นกาํไรในส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบ
การดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะปันส่วนค่าความนิยมท่ี
เกิดข้ึนจากการรวมกิจการใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละ
รายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ขาดทุน
จากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่สามารถกลบับญัชี
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

2. มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมีผลบังคบัในอนาคต 

 มาตรฐานการบญัชีท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงัน้ี 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2557 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 4 สญัญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 
การตีความมาตรฐานการบญัชี   

ฉบบัท่ี 15 สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตาม

รูปแบบกฎหมาย 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทาน
บริการ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกราคม 2557 
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  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการ
ร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญา
เช่าหรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน  
การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อ
รุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
ของบริษทัฯและบริษทัย่อย ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) การตีความ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 ฉบบัท่ี 4 
และฉบับท่ี 10 ซ่ึงอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการการเงินในปีท่ีเร่ิมใช้ และยงั             
ไม่สามารถสรุปผลไดใ้นขณะน้ี 

3. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2556 2555 2556 2555 
เงินสด 976 283 382 283 
เงินฝากธนาคาร 93,768 14,078 54,256 10,609 
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รวม 94,744 14,361 54,638 10,892 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.62 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2555: 
ร้อยละ 0.62 ต่อปี) 

4. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชําระ 

4.1 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชาํระ
ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  
 และขายผอ่นชาํระท่ีถึง และขายผอ่นชาํระท่ีถึง  

 กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี กาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี รวม 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

ลูกหนีป้กติ       
 ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 3,136,929 2,346,899 2,931,875 2,161,708 6,068,804 4,508,607 
 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 134,394 103,451 - - 134,394 103,451 
 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ       

  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (1,205,776) (909,441) (662,609) (513,540) (1,868,385) (1,422,981) 

 รวมลูกหนีป้กติ 2,065,547 1,540,909 2,269,266 1,648,168 4,334,813 3,189,077 

ลูกหนีบ้อกเลกิสัญญา       
 ลกูหน้ีเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 253,525 90,961 271,451 64,312 524,976 155,273 
 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 38,303 9,181 - - 38,303 9,181 
 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ       

  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (106,377) (30,559) (72,282) (17,120) (178,659) (47,679) 

 รวมลูกหนีบ้อกเลกิสัญญา 185,451 69,583 199,169 47,192 384,620 116,775 

รวมลูกหนี ้ 2,250,998 1,610,492 2,468,435 1,695,360 4,719,433 3,305,852 

หัก: ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ (169,730) (117,123) (155,530) (57,421) (325,260) (174,544) 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชําระ 
   - สุทธิ 2,081,268 1,493,369 2,312,905 1,637,939 4,394,173 3,131,308 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  
 และขายผอ่นชาํระท่ีถึง และขายผอ่นชาํระท่ีถึง  

 กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี กาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี รวม 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

ลูกหนีป้กติ       
 ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 3,110,617 2,346,899 2,909,039 2,161,708 6,019,656 4,508,607 
 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 133,765 103,451 - - 133,765 103,451 
 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ       

  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (1,197,150) (909,441) (657,215) (513,540) (1,854,365) (1,422,981) 

 รวมลูกหนีป้กติ 2,047,232 1,540,909 2,251,824 1,648,168 4,299,056 3,189,077 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  
 และขายผอ่นชาํระท่ีถึง และขายผอ่นชาํระท่ีถึง  

 กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี กาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี รวม 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

ลูกหนีบ้อกเลกิสัญญา       
 ลกูหน้ีเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 253,525 90,961 271,451 64,312 524,976 155,273 
 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 38,303 9,181 - - 38,303 9,181 
 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ       

  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (106,377) (30,559) (72,283) (17,120) (178,660) (47,679) 

 รวมลูกหนีบ้อกเลกิสัญญา 185,451 69,583 199,168 47,192 384,619 116,775 

รวมลูกหนี ้ 2,232,683 1,610,492 2,450,992 1,695,360 4,683,675 3,305,852 

หัก: ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ (169,344) (117,123) (155,529) (57,421) (324,873) (174,544) 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชําระ 
   - สุทธิ 2,063,339 1,493,369 2,295,463 1,637,939 4,358,802 3,131,308 

4.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ (สุทธิ
จากดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญจาํแนกตามอายหุน้ีคา้งชาํระได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม 

 มูลค่าลูกหน้ีตามสัญญา อตัราร้อยละท่ีบริษทัฯ  มูลค่าลูกหน้ีตามสัญญา 
ระยะเวลาคา้งชาํระ เช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ ตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ เช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชําระ       
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,731,101 2,736,069 1 1 36,213 26,044 3,694,888 2,710,025 
 คา้งชาํระ         
 1 เดือน 297,720 189,368 10 10 29,123 18,549 268,597 170,819 
 2 - 3 เดือน 306,824 200,121 20 20 60,214 39,395 246,610 160,726 
 4 - 6 เดือน 209,931 119,086 40 40 82,558 47,109 127,373 71,977 
 7 - 9 เดือน 116,001 37,948 60 60 68,540 22,617 47,461 15,331 
 10 - 12 เดือน 43,081 10,575 80 80 34,112 8,441 8,969 2,134 

 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 14,775 12,685 100 100 14,500 12,389 275 296 

รวม 4,719,433 3,305,852 325,260 174,544 4,394,173 3,131,308 
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(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 มูลค่าลูกหน้ีตามสัญญา อตัราร้อยละท่ีบริษทัฯ  มูลค่าลูกหน้ีตามสัญญา 
ระยะเวลาคา้งชาํระ เช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ ตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ เช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชําระ       
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,695,742 2,736,069 1 1 35,880 26,044 3,659,862 2,710,025 
 คา้งชาํระ         
 1 เดือน 297,390 189,368 10 10 29,090 18,549 268,300 170,819 
 2 - 3 เดือน 306,788 200,121 20 20 60,207 39,395 246,581 160,726 
 4 - 6 เดือน 209,898 119,086 40 40 82,544 47,109 127,354 71,977 
 7 - 9 เดือน 116,001 37,948 60 60 68,540 22,617 47,461 15,331 
 10 - 12 เดือน 43,081 10,575 80 80 34,112 8,441 8,969 2,134 

 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 14,775 12,685 100 100 14,500 12,389 275 296 

รวม 4,683,675 3,305,852 324,873 174,544 4,358,802 3,131,308 

4.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่าซ้ือ
และมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าซ้ือแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 

 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 

  มูลค่าปัจจุบนั
ของ 

 มูลค่าปัจจุบนั
ของ 

 เงินลงทุน
ขั้นตน้ 

จาํนวนเงินขั้น
ตํ่า 

เงินลงทุนขั้นตน้ จาํนวนเงินขั้น
ตํ่า 

 ตามสัญญาเช่า
ซ้ือ 

ท่ีตอ้งจ่าย ตามสัญญาเช่า
ซ้ือ 

ท่ีตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 3,563,151 2,250,998 2,550,492 1,610,492 

ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 3,203,326 2,468,435 2,226,020 1,695,360 

รวม 6,766,477 4,719,433 4,776,512 3,305,852 
หกั: ดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็น
รายได ้

(2,047,044)  (1,470,660)  

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ี
ตอ้งจ่าย 

4,719,433  3,305,852  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 

  มูลค่าปัจจุบนั
ของ 

 มูลค่าปัจจุบนั
ของ 

 เงินลงทุน
ขั้นตน้ 

จาํนวนเงินขั้น
ตํ่า 

เงินลงทุนขั้นตน้ จาํนวนเงินขั้น
ตํ่า 
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 ตามสัญญาเช่า
ซ้ือ 

ท่ีตอ้งจ่าย ตามสัญญาเช่า
ซ้ือ 

ท่ีตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 3,536,210 2,232,683 2,550,492 1,610,492 

ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 3,180,490 2,450,992 2,226,020 1,695,360 

รวม 6,716,700 4,683,675 4,776,512 3,305,852 
หกั: ดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็น
รายได ้

(2,033,025)  (1,470,660)  

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ี
ตอ้งจ่าย 

4,683,675  3,305,852  
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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 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯมียอดลูกหน้ีคงเหลือของลูกหน้ีเช่าซ้ือและท่ีคา้ง
ชําระเกินกว่า 3 งวดแต่บริษัทฯยงัคงรับรู้รายได้เป็นจาํนวนเงินประมาณ 421.9 ล้านบาท (31 
ธนัวาคม 2555: 219.6 ลา้นบาท) 

นอกจากน้ีหากบริษทัฯตอ้งหยดุรับรู้รายไดต้ามแนวทางปฏิบติัดงักล่าว จะมีผลทาํใหร้ายไดส้าํหรับ
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 ลดลงเป็นจาํนวนเงินประมาณ 5.1 ลา้นบาท 
และ 6.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

4.5 สัญญาเช่าซ้ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีระยะเวลาในการเช่าตามสัญญาโดยประมาณ 1 - 3 ปี 
และค่าเช่ากาํหนดในอตัราคงท่ีตลอดอายสุญัญาเช่า 

4.6 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือจาํนวน 4,566 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 2,988 ลา้นบาท) เพื่อค ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร
พาณิชยต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 และ 15 

5. สินทรัพย์รอการขาย 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 สินทรัพยร์อการขายของบริษทัฯแสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2556 2555 
สินทรัพยย์ดึคืน 56,105 31,470 
หกั: ค่าเผือ่การลดมูลค่า (30,782) (12,846) 
สินทรัพยร์อการขาย - สุทธิ 25,323 18,624 
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6. เงินให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับ 

ในระหว่างไตรมาสท่ีสามของปี 2556 บริษทัยอ่ยเขา้ทาํสัญญาใหกู้ย้ืมเงินแก่บริษทัต่างประเทศแห่ง
หน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 10.3 ลา้นเยน และ 0.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีอาย ุ1 ปี 
โดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ยอดคงเหลือของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและ
ดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวคิดเป็นจาํนวนเงิน 10.3 ลา้นเยน และ 0.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

7. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2556 2555 2556 2555 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน      
   (ลูกหน้ีกรมสรรพากร) 64,907 42,653 64,907 42,653 
รายไดค้า้งรับ 7,857 2,894 3,609 2,894 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 99,109 72,271 97,663 72,271 
ลูกหน้ีอ่ืน - ขายสินทรัพยร์อการขาย 26,021 6,124 26,021 6,124 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,081 2,802 3,081 2,802 
อ่ืน ๆ 24,113 1,703 6,972 1,703 
รวม 225,088 128,447 202,253 128,447 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2,526) (2,526) (2,526) (2,526) 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 222,562 125,921 199,727 125,921 

8. เงินฝากประจําทีมี่ภาระคํา้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจาํซ่ึงบริษทัฯได้นําไปวางไวก้ับธนาคารเพื่อคํ้ าประกันการออก
หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 21.3 

9. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินปันผลรับระหวา่งงวด 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
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Group Lease Holding Pte. Ltd. และบริษทัยอ่ย 110,698 18,685 100 100 110,698   18,685 10,000 - 

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2556 บริษทัยอ่ย GLH เรียกทุนจดทะเบียนเพิ่มจาํนวน 3.85 ลา้นเหรียญ
สิงคโปร์ โดยบริษทัฯไดล้งทุนเพิ่มในหุ้นสามญัของบริษทัย่อยดงักล่าวจาํนวน 3.85 ลา้นหุ้น (คิด
เป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมด) ราคาตามมูลค่าตราไว ้1 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้น 
รวมจาํนวนเงินทั้งส้ิน 3.85 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ บริษทัยอ่ย GLH จดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่าวต่อ
กรมทะเบียนการคา้และธุรกิจท่ีประเทศสิงคโปร์แลว้เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2556 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย GLH ท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการคิดเป็น
จาํนวนเงิน 4.61 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ (31 ธนัวาคม 2555: 0.76 ลา้นเหรียญสิงคโปร์) 

ในระหว่างไตรมาสท่ีสองของปีปัจจุบนั GLH เขา้ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั GL Finance Plc. (GLF) 
จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง GLF เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศกมัพชูา ธุรกิจหลกัคือ 
ใหบ้ริการทางการเงินเก่ียวกบัการใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์ บริษทัยอ่ย GLH ถือหุน้ GLF 
จาํนวน 998 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมดจาํนวน 1,000 หุ้น) ราคาตาม
มูลค่าท่ีตราไว ้200 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อหุน้ ซ่ึงไดเ้รียกชาํระเตม็จาํนวนแลว้ รวมเป็นจาํนวนเงิน
ทั้งส้ิน 0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 ในเดือนพฤษภาคม 2556 บริษทัยอ่ย GLH ทาํสัญญาใหเ้งินกูย้ืมแก่ GLF จาํนวน 2.1 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา มีกาํหนดจ่ายเงินคืนเม่ือทวงถามโดยไม่คิดดอกเบ้ีย จากนั้นในวนัท่ี 19 มิถุนายน 
2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ย GLH มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนของ GLF จาํนวนเงิน 3.1 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  และมีมติอนุมติัแปลงเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวเป็นเงินลงทุน พร้อมกบัจ่ายเงิน
เพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือ  อย่างไรก็ตาม  ปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการจดทะเบียนโอนหุ้นกับ         
กระทรวงพาณิชย ์ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อย GLH คาดว่าธุรกรรมเสร็จส้ินในไตรมาสส่ีของปี 
2556  

10. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี                 
30 กนัยายน 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 55,824 55,824 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 9,747 5,510 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย GLF 4,975 - 
โอนออกระหวา่งงวด (862) - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (7,457) (6,846) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 25 - 
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มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 62,252 54,488 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯมีอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ ราคาทุนของอุปกรณ์ดงักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 34.6 ลา้นบาท และ       
31.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

 บริษทัฯไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 จาํนวน 21.7 
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555: 23.2 ล้านบาท) ไปคํ้ าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวตามท่ีกล่าวใน       
หมายเหตุ 15 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน่ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สญัญาสิทธิพิเศษ 
คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ รวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 - - - 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด – ราคาทุน - 582 582 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย GLF 101,491 - 101,491 
โอนเขา้ระหวา่งงวด - 862 862 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (4,399) (57) (4,456) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ 873 6 879 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 97,965 1,393 99,358 

 สัญญาสิทธิพเิศษ 

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาสิทธิพิเศษ (Exclusive right agreement) เป็นระยะเวลา      
5 ปี (สามารถต่ออายุสัญญาได้โดยอัตโนมัติอีกสองปี เวน้แต่ทั้ งสองฝ่ายยินยอมร่วมกันเป็น          
ลายลกัษณ์อกัษรท่ีจะไม่ดาํเนินการต่ออายสุญัญาภายในหกเดือนก่อนวนัหมดอายสุัญญา) กบับริษทั
ตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนตย์ีห่อ้ฮอนดา้แห่งหน่ึงในประเทศกมัพชูา โดยสัญญาดงักล่าวระบุให้
สิทธิพิเศษแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันในการได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถจกัรยานยนตฮ์อนดา้แต่เพียงผูเ้ดียว เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2555 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดม้อบ
สิทธิดงักล่าวแก่ GLF โดยคิดค่าธรรมเนียม 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และทาํสัญญา Deposit 
agreement มูลค่า 2.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในการท่ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทน
ติดต่อกบับริษทัตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนตฮ์อนดา้ โดยมีเง่ือนไขว่าหาก GLF ไม่สามารถ       
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ทาํยอดขายขั้นตํ่าต่อปีตามท่ีตกลงไว ้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งนั้นจะทาํการยดึเงินมดัจาํตามสดัส่วน
ระยะเวลาหกปีตั้งแต่ปี 2013 - ปี 2018  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 มูลค่ายติุธรรมของสิทธิพิเศษดงักล่าวคิดเป็นจาํนวนเงิน 3.1 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาซ่ึงแสดงอยูใ่นงบการเงินรวม 

12. ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดข้องบริษทัฯและบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี               
30 กนัยายน 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2556 2555 2556 2555 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 32,082 22,223 28,844 22,223 
ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     
   ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ     
      ผลแตกต่างชัว่คราว (16,042) 8,379 (15,986) 8,379 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในกาํไร     
    หรือขาดทุน 16,040 30,602 12,858 30,602 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2556 2555 2556 2555 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 89,292 59,667 86,054 59,667 
ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     
   ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ     
      ผลแตกต่างชัว่คราว (31,482) 13,732 (31,482) 13,732 
ผลแตกต่างชัว่คราวจากการซ้ือบริษทัยอ่ย GLF (56) - - - 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในกาํไร     
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    หรือขาดทุน 57,754 73,399 54,572 73,399 
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13. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบ้ีย 30 กนัยายน 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 

14. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ 
บริษทัยอ่ยและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ กาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตัดออกจากงบการเงนิรวมแล้ว)      
ดอกเบ้ียรับ - - 3,407 106 อตัราร้อยละ 6.25 - 7.5 ต่อปี 
เงินปันผลรับ - - 10,000 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
ดอกเบ้ียรับ 1,096 19 - 3 อตัราร้อยละ 6 - 15 ต่อปี 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ กาํหนดราคา 
 2556 2555 2556 2555  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตัดออกจากงบการเงนิรวมแล้ว)      
ดอกเบ้ียรับ - - 5,257 106 อตัราร้อยละ 6.25 - 7 ต่อปี 
เงินปันผลรับ - - 10,000 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
ดอกเบ้ียรับ 2,658 19 103 3 อตัราร้อยละ 6 - 15 ต่อปี 
จ่ายเงินสดซ้ือเงินลงทุนใน 
   บริษทัยอ่ย 

 
- 

 
35,107 

 
- 

 
244 

 
ราคาตามสญัญา 

รายไดค่้าเช่า  20 - 20 ราคาตามสญัญา 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
รายช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 

Group Lease Holding Pte Ltd. บริษทัยอ่ย 
GL Finance Plc. บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
Asia Partnership Fund Pte. Ltd. กรรมการของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ 
    รายใหญ่ / กรรมการร่วมกนั 
A.P.F. Group Co., Ltd. กรรมการของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ 
    รายใหญ่ / กรรมการร่วมกนั 
Devenco Management and Consulting Co., Ltd. กรรมการร่วมกนักบั GLF 
Tennis Federation of Combodia กรรมการของ GLF เป็นเลขาธิการสมาคม 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือท่ีมี
สาระสาํคญัของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2556 2555 2556 2555 
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
บริษทัย่อย     
Group Lease Holding Pte. Ltd. - - 264,869 36,783 
GL Finance Plc. - 20,544 3,180 3,067 
บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั     
Devenco Management and     
      Consulting Co., Ltd. 50,216 - - - 
Tennis Federation of     
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      Cambodia 3,149 - - - 
รวม 53,365 20,544 268,049 39,850 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2556 2555 2556 2555 
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
GL Finance Plc. - 34,144 - - 
รวม - 34,144 - - 
เงนิมัดจํา - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่) 
A.P.F. Group Co., Ltd. 62,781 - - - 
รวม 62,781 - - - 

 รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหว่าง
งวดปัจจุบนัแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   ผลแตกต่าง ตดัรายการ ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   กาํไร (ขาดทุน)  จากการ เงินกูย้มืจากการ ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม ในระหวา่งงวด จากอตัรา แปลงค่า ซ้ือบริษทัยอ่ย 30 กนัยายน 

 2556 เพิ่มข้ึน ลดลง แลกเปล่ียน งบการเงิน GLF 2556 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั   
GL Finance Plc. 20,544 56,636 (317) 52 434 (77,349) - 
Devenco Management and 
Consulting Co., Ltd.  

- 51,472 - 

 
 

(1,256) 

 
 

- 

 
 

- 50,216 
Tennis Federation of 
Cambodia - 3,149 - 

 
- 

 
- 

 
- 3,149 

รวม 20,544 111,257 (317) (1,204) 434 (77,349) 53,365 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   กาํไร ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม ในระหวา่งงวด จากอตัรา 30 กนัยายน 

 2556 เพิ่มข้ึน ลดลง แลกเปล่ียน 2556 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั    
Group Lease Holding Pte. Ltd. 36,783 229,561 (2,059) 584 264,869 
GL Finance Plc. 3,067 159 (122) 76 3,180 

รวม 39,850 229,720 (2,181) 660 268,049 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯไดจ่้ายเงินเดือน โบนสั ค่าเบ้ีย
ประชุม เงินบาํเหน็จ การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์และสาํรองผลประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาว
ของกรรมการและผูบ้ริหารเป็นจาํนวนเงิน 26.4 ลา้นบาท (2555: 25.1 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 30 กนัยายน 2556 ยอดคงเหลือของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั GL-WD และ 
GL-W2) ซ่ึงบริษทัฯไดอ้อกใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารปัจจุบนัเป็นจาํนวน 219,500  หน่วย และ 
6,199 หน่วย ตามลาํดบั 

15. เงินกู้ยมืระยะยาว 

 เงินกูย้มืระยะยาวซ่ึงบริษทัฯไดรั้บจากสถาบนัการเงินในประเทศ มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ อตัราดอกเบ้ียต่อปี เง่ือนไขการชาํระคืนเงินตน้ 
 30 

กนัยายน 
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 4,000 148,834 อตัราร้อยละ MLR - 1.0 ต่อ

ปี 
ผอ่นชาํระเป็นงวด ๆ ในจาํนวนท่ี
เท่ากนัรวมทั้งหมดสามสิบงวด 
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โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนั
ชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกหลงัจาก
วนัท่ีเบิกเงินกู ้

    ตามวงเงินสินเช่ือ 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ อตัราดอกเบ้ียต่อปี เง่ือนไขการชาํระคืนเงินตน้ 

 30 
กนัยายน 

31 
ธนัวาคม 

  

 2556 2555   

สัญญาเงินกูล้งวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 2,343,560 1,567,790 อตัราร้อยละ MLR - 1.0 ต่อ

ปี 
ผอ่นชาํระเป็นงวด ๆ ในจาํนวนท่ี
เท่ากนัรวมทั้งหมดสามสิบงวด 
โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนั
ชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกหลงัจาก
วนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเช่ือ 

สัญญาเงินกูล้งวนัท่ี 21 มิถุนายน 2556    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 483,310 - อตัราดอกเบ้ีย THBFIX1M + 

1.50 ต่อปี 
ผอ่นชาํระเป็นงวดๆ ในจาํนวนท่ี
เท่ากนัรวมทั้งหมดสามสิบงวด 
โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนั
ชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกหลงัจาก
วนัท่ีเบิกเงินกู ้

     ตามวงเงินสินเช่ือ 
รวม 2,830,870 1,721,957   
หัก : ส่วนท่ี ถึงกําหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี (1,559,600) (887,947) 
  

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 1,271,270 834,010   

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/          
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 1,721,957 
บวก: กูเ้พิ่ม 2,137,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (1,028,087) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 2,830,870 

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

 เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2556 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงเพื่อ
ขอวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 500 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืมภายใต้
สัญญาเงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษทัฯเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
บริษทัฯไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมดงักล่าวเพื่อแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย
ลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.00 ต่อปี 

 เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2556 บริษทัฯไดล้งนามในสญัญาเงินกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงเพื่อขอ
วงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 500 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํไปชาํระคืนเงินกูย้มืภายใตส้ัญญา
เงินกู้ฉบับเดิมและใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯเพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย      
บริษทัฯไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมดงักล่าวเพื่อแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย
ลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.00 ต่อปี 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู้ยืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดาํรง
สัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ การจ่ายเงินปันผล การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ    
ผูถื้อหุ้น การดาํรงอตัราส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือท่ีคา้งชาํระมากกว่า 3 เดือนข้ึนไปต่อลูกหน้ีเช่าซ้ือ
ทั้งหมด การดาํรงอตัราส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือต่อหน้ีเงินกู ้การไม่จาํหน่ายสินทรัพยห์รือสิทธิใน
รายได ้และในกรณีก่อหน้ีใหม่ กลุ่มเจา้หน้ีปัจจุบนัตอ้งมีเง่ือนไขทางการเงินและหลกัประกัน       
ไม่ดอ้ยกวา่วงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯไดท้าํใหม่ เป็นตน้ 

 เงินกูย้มืภายใตส้ัญญาเงินกูด้งักล่าวคํ้าประกนัโดยการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซ้ือ และการ
จดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่ในขณะน้ี และ/หรือจะมีต่อไปในภายหนา้ และทะเบียน
รถจกัรยานยนตต์ามหนงัสือแจง้จากธนาคารพาณิชย ์
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯ มีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช ้จาํนวน 
656.4 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 432.0 ลา้นบาท) 
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16. ทุนเรือนหุ้น 

16.1 มติอนุมัติทีป่ระชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเร่ืองต่างๆท่ี
สาํคญัดงัน้ี 

1) อนุมติัการจดัสรรสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2555โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

- จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมายในอตัราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นจาํนวน 57.01 
ลา้นบาท 

 - 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 570.4 ลา้นบาท เป็นทุน
จดทะเบียนใหม่จาํนวน 470.1 ลา้นบาท โดยยกเลิกหุน้สามญัจดทะเบียนเพื่อใหเ้ท่ากบัทุนจด
ทะเบียนเรียกชาํระแลว้หลงัจากสํารองไวเ้พื่อรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่หมดอาย ุ
จาํนวน 24.5 ลา้นหุน้ 
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3) อนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 470.1 ลา้นบาท เป็นทุน
จดทะเบียนใหม่จาํนวน 675.0 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวนทั้งหมด 40.9 ลา้น
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท รองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิการใชสิ้ทธิ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ จาํนวน 20.1 ลา้นหุ้นและรองรับการเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป 
(General mandate) แบ่งเป็นหุน้สามญั 20.8 ลา้นหุน้  

 เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2556 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นทุนจด
ทะเบียน 675.0 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 135.0 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 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 

5) อนุมติัให้แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 675.0 
ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 1,350.0 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 

 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2556 บริษทัฯไดร้ายงานผลจาํนวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรเป็นหุน้ปันผล
จริงจํานวน 144.6 ล้านหุ้น (หลังการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น) แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง    
ประเทศไทย 

 เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2556 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นทุน     
จดทะเบียน 675.0 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯมีทุนออกจาํหน่ายและชาํระ
แลว้ 510.9 ลา้นบาท 

16.2 การเพิม่ทุนจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ  

  ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บเงินจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
จาํนวนรวม 603.72 ลา้นบาท ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 จาํนวนใบสาํคญั    

 แสดงสิทธิ จาํนวนหุน้
สามญั 

ราคาใชสิ้ทธิ จาํนวนเงิน 

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

GL-W2 (ก่อนการเปล่ียนแปลงราคา
หุน้) 

9,808,255 9,808,255 35 343.29 

GL-WC (หลงัการเปล่ียนแปลงราคา
หุน้) 

212,300 2,512,744 1.40166 3.52 

GL-W2 (หลงัการเปล่ียนแปลงราคา 7,340,370 86,880,615 2.95708 256.91 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 27

หุน้) 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นจาํนวนเงินรวม 926.6 ลา้นบาท                       
(31 ธนัวาคม 2555: 414.9 ลา้นบาท) 
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  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯมีเงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นเป็นจาํนวนเงินรวม 8.5 ลา้นบาท              
จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ GL-W2 จาํนวน 241,776 หน่วย บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่ม
ทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นทุนชาํระแลว้ เม่ือวนัท่ี 
3 ตุลาคม 2556  นอกจากน้ี บริษทัฯโอนเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นทุนเรือนหุ้นในระหว่างงวด
ปัจจุบนัจาํนวน 19.6 ลา้นบาท 

16.3 รายการกระทบยอดจํานวนหุ้นสามัญ 

จาํนวนหุน้สามญั ทุนชาํระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัของบริษทัฯมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

  จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน 
  (พนัหุน้) (พนับาท) 

หุน้สามญัจดทะเบียน   
ณ วนัตน้งวด 114,078 570,393 
เพิ่มข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ 1,026,707 - 
หุน้สามญัหลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ 1,140,785 570,393 
เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 409,769 204,884 
ลดลงระหวา่งงวด (200,554) (100,277) 
ณ วนัปลายงวด 1,350,000 675,000 

 

    ส่วนเกินมูลค่า 
  จาํนวนหุน้ ทุนชาํระแลว้ หุน้สามญั 
  (พนัหุน้) (พนับาท) (พนับาท) 

หุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้    
ณ วนัตน้งวด 68,973 344,864 414,924 
เพ่ิมทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ 620,755 - - 
เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 187,475 93,738 511,701 
เพ่ิมทุนจากการจ่ายหุน้ปันผล 144,642 72,321 - 
ณ วนัปลายงวด 1,021,845 510,923 926,625 

17. ใบสําคญัแสดงสิทธิ/ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัซ่ึงออกโดยบริษทัฯมีรายละเอียดดงัน้ี 

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 
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GL-WC กรรมการและพนกังาน 10 พฤษภาคม 2553 500,000 - 3 ปี 16.59 บาท 1 หุน้สามญั 
GL-WD กรรมการและพนกังาน 15 พฤษภาคม 2555 1,000,000 - 3 ปี 19.62 บาท 1 หุน้สามญั 

ในระหว่างระยะเวลาของการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว บริษทัฯไดมี้การจ่ายเงินปันผล
และหุน้ปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯจาํนวน 144.6 ลา้นหุ้น (หลงัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้) 
และการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญัดงัท่ีกล่าวในหมายเหตุ 16.1 บริษทัฯจึงตอ้งปรับราคาใชสิ้ทธิ
และอตัราการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิดงัน้ี 

 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 

 จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯในระหวา่งงวดมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
ประเภท จาํนวนใบสาํคญัแสดง จาํนวนใบสาํคญัแสดง จาํนวนใบสาํคญัแสดง  จาํนวนใบสาํคญัแสดง  
ใบสาํคญั สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี  สิทธิท่ีมีการใชสิ้ทธิ สิทธิท่ีหมดอาย/ุยกเลิก สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 
แสดงสิทธิ 1 มกราคม 2556 ในระหวา่งงวด ในระหวา่งงวด 30 กนัยายน 2556 

GL-W2 22,216,267 (16,830,974) - 5,385,293 
GL-WC 219,500 (212,300) (7,200) - 
GL-WD 934,500 - (56,100) 878,400 

 บริษัทฯได้ยกเลิกการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯท่ีจัดสรรให้แก่
กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ (GL-WC และ GL-WD) สะสมจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 
จาํนวน 409,300 หน่วย เน่ืองจากพนกังานผูไ้ดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวลาออก ซ่ึงไม่เป็นตาม
เง่ือนไขของการไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิขา้งตน้ 

 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2555 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้อนุมติัการออกใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญจาํนวน 1,000,000 หน่วย (GL-WD) เพื่อจัดสรรแก่กรรมการและ
พนกังานของบริษทัฯ ในราคาเสนอขายศูนยบ์าทต่อหน่วย ใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ3 ปี นบัตั้งแต่
วนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยมีอตัราการใช้สิทธิหลงัปรับคือใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มี
สิทธิ ซ้ือหุ้นสามัญใหม่ได้ 11.8360 หุ้น  ในราคาใช้สิทธิ  1 .65766 บาทต่อ  1 หุ้นสามัญ                         
มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซ้ือหุ้นแต่ละสิทธิท่ีออกเท่ากบั 4.08 บาท คาํนวณโดยใช้
แบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิตามแบบจําลองของ  Black-Scholes Merton ข้อมูลนําเข้า
แบบจาํลอง ไดแ้ก่ ราคาหุน้ ณ วนัท่ีกาํหนดราคา ซ่ึงเท่ากบั 24.9 บาท ราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 19.62 
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บาท ความผนัผวนท่ีคาดหวงัร้อยละ 32.85 ความคาดหวงัอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 8.62 อายุ
สญัญา 3 ปี และอตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียงร้อยละ 3.44  

 การจ่ายปันผลหุ้นสามญัและการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัไม่ไดเ้ป็นการปรับปรุงเง่ือนไขหรือ
ขอ้ตกลงของโครงการ จึงไม่ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น          
GL-WD 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯบนัทึกค่าใชจ่้ายสาํหรับโครงการ 
GL-WD เป็นจาํนวน 1.0 ลา้นบาท ซ่ึงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 

18. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด 
และไดป้รับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นของงวดก่อนท่ีนาํมาเปรียบเทียบ 
โดยไดป้รับจาํนวนหุน้ตามสดัส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุน้สามญัท่ีเปล่ียนแปลงจากการออกหุน้
ปันผล ณ วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2556 จาํนวน 144.6 ลา้นหุน้ และการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญัท่ี
ตราไวจ้ากมูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลและ
การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

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

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
  จาํนวนหุน้สามญั  
 กาํไรสาํหรับงวด ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 

กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน       
 กาํไรสาํหรับงวด 45,658 105,977 1,022,001 816,362 0.045 0.130 
ผลกระทบของหุ้นสามัญ       
 เทียบเท่าปรับลด       
  GL-W2 - - 38,395 -   
  GL-WC - - - 1,855   
  GL-WD - - 8,817 9,303   
กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
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    กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
       สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือ       
       หุน้สามญั 45,658 105,977 1,069,213 827,520 0.043 0.128 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  จาํนวนหุน้สามญั  
 กาํไรสาํหรับงวด ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 
กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน       
 กาํไรสาํหรับงวด 60,697 100,859 1,022,001 816,362 0.059 0.124 

ผลกระทบของหุ้นสามัญ       
 เทียบเท่าปรับลด       
  GL-W2 - - 38,395 -   
  GL-WC - - - 1,855   
  GL-WD - - 8,817 9,303   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
    กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
       สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือ       
       หุน้สามญั 60,697 100,859 1,069,213 827,520 0.057 0.122 

 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  จาํนวนหุน้สามญั  
 กาํไรสาํหรับงวด ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 
กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน       
 กาํไรสาํหรับงวด 227,127 250,484 929,600 815,205 0.245 0.307 

ผลกระทบของหุ้นสามัญ       
 เทียบเท่าปรับลด       
  GL-W1 - - - 3,479   
  GL-W2 - - 109,548 -   
  GL-WB - - - 654   
  GL-WC - - 1,031 1,722   
  GL-WD - - 9,444 4,671   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
    กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
       สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือ       
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       หุน้สามญั 227,127 250,484 1,049,623 825,731 0.216 0.303 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  จาํนวนหุน้สามญั  
 กาํไรสาํหรับงวด ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 
กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน       
 กาํไรสาํหรับงวด 226,644 245,534 929,600 815,205 0.244 0.302 

ผลกระทบของหุ้นสามัญ       
 เทียบเท่าปรับลด       
  GL-W1 - - - 3,479   
  GL-W2 - - 109,548 -   
  GL-WB - - - 654   
  GL-WC - - 1,031 1,722   
  GL-WD - - 9,444 4,671   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
    กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
       สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือ       
       หุน้สามญั 226,644 245,534 1,049,623 825,731 0.216 0.297 

19. เงินปันผล/หุ้นปันผล 

 เงินปันผลและหุน้ปันผลท่ีประกาศจ่ายใน ปี 2556 ประกอบดว้ย 
เงินปันผล/หุน้ปันผล อนุมติัโดย ปันผลจ่าย ปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาล
คงเหลือจากผล             
การดาํเนินงานระหวา่ง  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2556 

  

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

เงินปันผลคงเหลือจากผล         
การดาํเนินงานปี 2555  

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้        
เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2556 

 
8,036 

 
0.10 

หุน้ปันผลประจาํปี 2555           
การดาํเนินงานปี 2555  

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้        
เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2556 

 
72,321 

 
0.92 

เงินปันผลประกาศจ่ายจาก 
    กาํไรสาํหรับคร่ึงปีแรก 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2556 

 
109,480 

 
0.11 
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  259,369 2.13 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในปี 2555 ประกอบดว้ย 

เงินปันผล อนุมติัโดย ปันผลจ่าย ปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลประกาศจ่ายจาก ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   
   กาํไรสาํหรับคร่ึงปีแรก    เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2555 99,523 1.45 
เงินปันผลประกาศจ่ายจาก ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   
   กาํไรของไตรมาสสาม    เม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2555   
   ปี 2554  44,010 0.64 

  143,533 2.09 

20. ส่วนงานดําเนินงาน 

 ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการ
จัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัคือคณะกรรมการบริษทั  

 บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจให้บริการ
สินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์หลกั คือ ประเทศไทย (เน่ืองจาก
ผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย GLF ไม่เป็นสาระสําคัญในระหว่างงวดปัจจุบัน) บริษัทฯ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดั
มูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น 
รายได้ กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท์ั้ งหมดท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการ
รายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

21. ภาระผูกพนั 

21.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าและบริการ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าและบริการซ่ึงจะตอ้งจ่ายค่าบริการ
ภายใน 1 ปี จาํนวน 2.2 ลา้นบาทและ 0.02 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2555: 1.3 ลา้น
บาท และ 0.01 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
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21.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯมีภาระท่ีตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุนในต่างประเทศ
ใหก้บับุคคลท่ีเป็นพนกังานของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นจาํนวนเงิน 0.06 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา
ต่อเดือน 0.2 ลา้นเยน และ 0.8 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 0.02 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา          
ต่อเดือน) 

21.3 การคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคาร
ในนามบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 0.3 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและ
การใชบ้ริการไปรษณีย ์

22. หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

 สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap Transaction Agreements) 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียบนเงินกูซ่ึ้งมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 
483.3 ลา้นบาทกบัธนาคารแห่งหน่ึง สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 30 งวด ครบกาํหนดในเดือน
ธนัวาคม 2558 ณ วนัครบกาํหนดในแต่ละงวด บริษทัฯจะจ่ายดอกเบ้ียให้กบัธนาคารดว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีตามท่ีกาํหนดในสัญญา (ร้อยละ 6 ต่อปี) และธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียให้กบับริษทัฯใน
อตัราดอกเบ้ียลอยตวับวกอตัราท่ีกาํหนด โดยมีเง่ือนไขอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในสัญญา บริษทัฯมีผล
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนของสัญญาขา้งตน้ หากบริษทัฯบนัทึกตามมูลค่ายุติธรรมเป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 10.6 ลา้นบาท 

23. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2556 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัดงัน้ี 

1) อนุมติัใหอ้อกและเสนอขายหุ้นกู ้ วงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท โดยมอบอาํนาจใหก้รรมการผูมี้
อาํนาจกระทาํการแทน และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทน
บริษทัฯสามารถพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การแต่งตั้งท่ีปรึกษาหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการออกและเสนอขาย การเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และการ
ดาํเนินการใด ๆ ตามท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษทัฯ 
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2) อนุมติัใหอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ (GL-W3) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

การเสนอขาย/การจดัสรร :  จัดสรรให้ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 หน่วย 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ :  341,568,986 หน่วย 

ราคาเสนอขาย :  ศูนยบ์าท 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ :  ไม่เกิน 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั :  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 

ราคาใชสิ้ทธิ :  10.00 บาท 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ :  วนัทาํการสุดทา้ยของทุกส้ินเดือน จนครบอายุของใบสําคญั
แสดงสิทธิ 

ระยะเวลาในการเสนอขาย :  ภายใน 1 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั 

ตลาดรอง :  ใบสําคัญแสดงสิทธิจะได้รับการจดทะเบียนเพ่ือซ้ือขายใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3) อนุมติัใหย้กเลิกการเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) รวมทั้งยกเลิกการจดัสรร
หุ้นเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่าว จาํนวน 20.9 ลา้นหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 
104.3 ลา้นบาท 

4) อนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจาํนวน 124.9 ลา้นบาท (249.7 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 
บาท) ใหเ้ท่ากบัทุนจดทะเบียนของบริษทัฯหลงัจากสาํรองไวเ้พ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ียงัไม่หมดอาย ุ 

5) อนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯโดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 170.8 ลา้นบาท (341.6 
ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ (GL-W3)  

6) อนุมติัใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ โดยลดทุน/เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 720.9 
ลา้นบาท (1,441.9 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) 

24. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผูมี้อ ํานาจของบริษัทฯเม่ือวันท่ี                       
11 พฤศจิกายน 2556 
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