
 

บริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดง    
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทาน
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเฉพาะกิจการของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ
เป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34      
เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้      
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

รุ้งนภา เลิศสวุรรณกุล 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 14 พฤษภาคม 2557 



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2557

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 437,365              320,545              174,195              86,164                
ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 3 2,276,456           2,208,369           2,172,299           2,145,484           
สินทรัพยร์อการขาย 4 16,000                21,152                16,000                21,152                
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ 5 23,604                23,366                -                         -                          
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ
   จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14 33,065                55,162                282,491              203,882              
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 6 126,699              133,132              115,272              123,573              
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,913,189           2,761,726           2,760,257           2,580,255           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนั 7 324                     318                     324                     318                     
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ 8, 14 -                         -                         -                         330,815              
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                         -                         441,513              110,698              
ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 3 2,351,512           2,323,226           2,224,477           2,275,917           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 73,343                70,875                62,124                61,017                
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 105,685              105,071              4,965                  -                          
ค่าความนิยม 43,684                43,684                -                         -                          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 78,968                60,978                78,968                60,978                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 12, 14 69,673                130,628              54,137                50,474                
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,723,189           2,734,780           2,866,508           2,890,217           
รวมสินทรัพย์ 5,636,378           5,496,506           5,626,765           5,470,472           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2557

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนี้สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 13 -                         13,550                -                         13,550                
เจา้หน้ีการคา้ 9,313                  4,317                  6,339                  3,219                  
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 1,766,470           1,808,590           1,766,470           1,808,590           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 74,654                49,445                70,706                45,481                
เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนั 10,264                10,099                8,731                  9,214                  
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 35,486                28,911                24,259                22,561                
หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น 38,660                24,468                34,293                21,781                
รวมหนี้สินหมุนเวยีน 1,934,847           1,939,380           1,910,798           1,924,396           
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 15 939,780              1,288,930           939,780              1,288,930           
หุน้กู้ 16 483,501              -                         483,501              -                          
ประมาณการหน้ีสินระยะยาว
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,177                  4,157                  5,177                  4,157                  
เงินประกนัความเสียหายตามสัญญาเช่าซ้ือ 2,300                  2,302                  2,300                  2,302                  
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี -                         653                     -                         -                          
รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 1,430,758           1,296,042           1,430,758           1,295,389           
รวมหนี้สิน 3,365,605           3,235,422           3,341,556           3,219,785           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2557

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 17
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 1,441,852,272  หุน้  มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 720,926              720,926              720,926              720,926              

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      หุน้สามญั 1,025,043,100 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท
         (31 ธนัวาคม 2556: หุน้สามญั 1,024,706,958 หุน้
          มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) 512,522              512,354              512,522              512,354              
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 17 934,509              933,680              934,509              933,680              
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 17 5,626                  997                     5,626                  997                     
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 18 520                     536                     520                     536                     
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 18 2,559                  2,223                  2,559                  2,223                  
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 72,093                72,093                72,093                72,093                
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 726,157              715,400              757,380              728,804              
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 16,787                23,801                -                         -                          
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,270,773           2,261,084           2,285,209           2,250,687           
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,636,378           5,496,506           5,626,765           5,470,472           

0 0 0 0
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2557

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดด้อกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 353,279            273,868            340,990            273,868              
รายไดอ่ื้น 31,104              46,937              31,078              47,231                
รวมรายได้ 384,383            320,805            372,068            321,099              
ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 106,262            67,227              77,604              66,849                
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 120,980            60,818              118,900            60,818                
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 93,659              50,119              93,659              50,119                
รวมค่าใช้จ่าย 320,901            178,164            290,163            177,786              
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 63,482              142,641            81,905              143,313              
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (46,068)             (29,064)             (46,068)             (29,064)               
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 17,414              113,577            35,837              114,249              
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (6,657)               (22,944)             (7,261)               (22,944)               
กําไรสําหรับงวด 10,757              90,633              28,576              91,305                

่

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (7,014)               (2,591)               -                        -                          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 3,743                88,042              28,576              91,305                

(หน่วย: บาท)
กําไรต่อหุ้น 19
กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

กาํไรสาํหรับงวด 0.0105              0.1095              0.0279              0.1103                

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 1,025,064 827,849 1,025,064 827,849

กําไรต่อหุ้นปรับลด

กาํไรสาํหรับงวด 0.0101              0.0941              0.0269              0.0948                

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 1,060,773 963,046 1,060,773 963,046

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2557

(หน่วย: พนับาท)

2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 17,414              113,577            35,837              114,249              
รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน:
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 8,227                2,178                2,233                2,178                  
   หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 120,980            60,818              118,900            60,818                
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 93,659              50,119              93,659              50,119                
   โอนกลบัขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพยร์อการขาย (6,929)               (5,626)               (6,929)               (5,626)                 
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (355)                  784                   30                     1,149                  
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,020                799                   1,020                799                     
   ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 336                   336                   336                   336                     
   รายไดด้อกเบ้ีย (1,173)               (437)                  (3,762)               (731)                    
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 45,586              29,064              45,586              29,064                
   ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู้ 482                   -                        482                   -                          
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 279,247            251,612            287,392            252,355              
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

( )
   ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ (217,353)           (562,397)           (94,275)             (562,397)             
   สินทรัพยร์อการขาย (81,579)             (37,302)             (81,578)             (37,302)               
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,433                (58,774)             8,301                (60,172)               
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 60,898              (8,240)               (3,720)               (8,399)                 
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้ 4,996                (4,045)               3,120                (4,045)                 
   เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนั 165                   (454)                  (483)                  (454)                    
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,044                545                   181                   683                     
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                        (360)                  -                        (360)                    
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14,188              5,043                12,512              5,155                  
   เงินประกนัความเสียหายตามสญัญาเช่าซ้ือ (2)                      (2)                      (2)                      (2)                        
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 72,037              (414,374)           131,448            (414,938)             
   จ่ายดอกเบ้ีย (44,057)             (29,073)             (44,057)             (29,073)               
   จ่ายภาษีเงินได้ (183)                  (14)                    (26)                    (14)                      
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 27,797              (443,461)           87,365              (444,025)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2557

(หน่วย: พนับาท)

2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (6)                      (7)                      (6)                      (7)                        
ลูกหน้ีและเงินให้กูย้ืมแก่พนกังาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 53                     (29)                    53                     (29)                      
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (5,901)               (1,406)               (3,340)               (1,406)                 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6,670)               -                        (4,965)               -                          
เงินสดจ่ายเพ่ือให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        (7,584)               (75,000)             (8,500)                 
รับชาํระคืนจากเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22,661              -                        -                        -                          
ดอกเบ้ียรับ 92                     174                   115                   275                     
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 10,229              (8,852)               (83,143)             (9,667)                 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (13,550)             (50,000)             (13,550)             (50,000)               
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 70,000              800,000            70,000              800,000              
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (461,270)           (301,970)           (461,270)           (301,970)             
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 500,000            -                        500,000            -                          
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู้ (16,981)             -                        (16,981)             -                          
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 5,610                323,709            5,610                323,709              

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 83,809              771,739            83,809              771,739              
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (5,015)               (1,846)               -                        -                          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 116,820            317,580            88,031              318,047              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 320,545            14,361              86,164              10,892                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด (หมายเหตุ 2) 437,365            331,941            174,195            328,939              

-                        -                        
ข้อมูลประกอบกระแสเงินสดเพิม่เติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   โอนเงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นเป็นทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 
      และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 997                   19,636              997                   19,636                
   โอนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิเป็นเงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 16                     925                   16                     925                     
   เงินปันผลคา้งจ่าย -                        69,532              -                        69,532                
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุ้นเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        330,815            -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนทุนจากการ ผลต่างจากการแปลงค่า รวม
ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน เงินรับล่วงหน้า ใบสําคัญแสดงสิทธิ จ่ายโดยใช้หุ้น งบการเงินที่เป็น ส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ค่าหุ้น ซื้อหุ้นสามัญ เป็นเกณฑ์ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร เงินตราต่างประเทศ ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 344,864            414,924            19,636              2,222                861                   57,039              749,509            (1,243)                         1,587,812            
หุ้นสามญัที่ออกระหวา่งงวดจากการใชส้ิทธิ
   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 2,797                16,839              (19,636)             (925)                  -                        -                        -                        -                                 (925)                    
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชส้ิทธิ
   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ -                        -                        324,634            -                        -                        -                        -                        -                                 324,634               
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ -                        -                        -                        -                        336                   -                        -                        -                                 336                      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        -                        90,633              (2,591)                         88,042                 
เงินปันผลจ่าย 20 -                        -                        -                        -                        -                        -                        (69,532)             -                                 (69,532)                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 347,661            431,763            324,634            1,297                1,197                57,039              770,610            (3,834)                         1,930,367            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 512,354            933,680            997                   536                   2,223                72,093              715,400            23,801                        2,261,084            
หุ้นสามญัที่ออกระหวา่งงวดจากการใชส้ิทธิ
   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 17,18 168                   829                   (997)                  -                        -                        -                        -                        -                                 -                          
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชส้ิทธิ
   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 17 -                        -                        5,626                (16)                    -                        -                        -                        -                                 5,610                   
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 18 -                        -                        -                        -                        336                   -                        -                        -                                 336                      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        -                        10,757              (7,014)                         3,743                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 512,522            934,509            5,626                520                   2,559                72,093              726,157            16,787                        2,270,773            

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

งบการเงินรวม

กําไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนทุนจากการ

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน เงินรับล่วงหน้า ใบสําคัญแสดงสิทธิ จ่ายโดยใช้หุ้น

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ค่าหุ้น ซื้อหุ้นสามัญ เป็นเกณฑ์ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 344,864             414,924           19,636             2,222                 861                        57,039             745,370           1,584,916         
หุ้นสามญัที่ออกระหวา่งงวดจากการใชส้ิทธิ
   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 2,797                 16,839             (19,636)           (925)                   -                             -                      -                      (925)                  
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชส้ิทธิ
   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ -                        -                      324,634           -                         -                             -                      -                      324,634            
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ -                        -                      -                      -                         336                        -                      -                      336                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                      -                      -                         -                             -                      91,305             91,305              
เงินปันผลจ่าย 20 -                        -                      -                      -                         -                             -                      (69,532)           (69,532)             

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 512,354             933,680           997                 536                    2,223                     72,093             728,804           2,250,687         
หุ้นสามญัที่ออกระหวา่งงวดจากการใชส้ิทธิ
   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 17,18 168                    829                 (997)                -                         -                             -                      -                      -                        
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชส้ิทธิ
   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 17 -                        -                      5,626               (16)                     -                             -                      -                      5,610                
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 18 -                        -                      -                      -                         336                        -                      -                      336                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                      -                      -                         -                             -                      28,576             28,576              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 512,522             934,509           5,626               520                    2,559                     72,093             757,380           2,285,209         

-                        -                      -                      -                         -                             -                      -                      -                        

-                        -                      -                      -                         -                             -                      -                      -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษัท กรุ๊ปลีส จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้ งข้ึนเป็นบริษัทมหาชนและมีภูมิลาํเนาใน                   
ประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหน่ึงคือการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถจกัรยานยนต ์นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยในต่างประเทศอีกแห่งประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นการเงิน 
และจดัการเงินลงทุนอ่ืน  

ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ีเลขท่ี 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต  ้แขวงลาดยาว                
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร บริษทัฯมีสาํนกังานสาขา 5 แห่ง ท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั
ชลบุรี (2 สาขายอ่ย) จงัหวดัระยอง และจงัหวดันครราชสีมา 

 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯคือ Engine Holdings Asia Pte. Ltd. (จดัตั้งในประเทศสิงคโปร์) และ
บริษทั เอ.พี.เอฟ. โฮลด้ิงส์ จาํกดั (จดัตั้งในประเทศไทย) ซ่ึงถือหุ้นของบริษทัฯในอตัราร้อยละ 
31.65% และ 17.98% ตามลาํดบั โดยมี Wedge Holdings Co., Ltd. (จดัตั้งในประเทศญ่ีปุ่น) เป็น
บริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ              
ผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีได้จัดทาํข้ึนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                 
31 ธนัวาคม 2556 และไดร้วมงบการเงินระหว่างกาลสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2557 ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 งบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นการรวมรายการบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงไดต้ดัรายการ
คา้และยอดคงเหลือระหวา่งกนัออกแลว้ โดยอตัราการถือหุน้ของบริษทัฯในบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 

  อตัราร้อยละของ  
 สถานท่ี การถือหุน้โดยบริษทัฯ  

ช่ือบริษทั จดทะเบียน 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 ลกัษณะของธุรกิจ 

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

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

ประเทศกมัพชูา 100 100 ธุรกิจเช่าซ้ือ
รถจกัรยานยนต ์

1.4 มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

 ก.  มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน  

 บริษทัฯไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบังคบัใช้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯหรือไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญั  

 ข.  มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมีผลบังคบัในอนาคต  

 บริษทัฯไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคตไวแ้ลว้ใน      
หมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว                
ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

1.5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น         
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  
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2. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2557 2556 2557 2556 
เงินสด 1,210 1,470 235 469 
เงินฝากธนาคาร 436,155 319,075 173,960 85,695 
รวม 437,365 320,545 174,195 86,164 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.37-0.50 ต่อปี (31 ธันวาคม 
2556: ร้อยละ 0.50 ต่อปี) 

3. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชําระ 

3.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชาํระ
ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

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

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

ลูกหนีป้กติ       
 ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 3,380,126 3,261,920 2,918,914 2,940,518 6,299,040 6,202,438 

 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 139,249 134,312 - - 139,249 134,312 

 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ       

  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้– สุทธิ (1,277,285) (1,218,699) (616,177) (669,478) (1,893,462) (1,888,177) 

 รวมลูกหนีป้กต ิ 2,242,090 2,177,533 2,302,737 2,271,040 4,544,827 4,448,573 

ลูกหนีบ้อกเลกิสัญญา       
 ลกูหน้ีเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 380,475 316,571 369,491 327,661 749,966 644,232 

 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 57,374 48,037 - - 57,374 48,037 

 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ       

  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้– สุทธิ (155,164) (131,353) (97,662) (87,207) (252,826) (218,560) 

 รวมลูกหนีบ้อกเลกิสัญญา 282,685 233,255 271,829 240,454 554,514 473,709 

รวมลูกหนี ้ 2,524,775 2,410,788 2,574,566 2,511,494 5,099,341 4,922,282 

หัก: ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ (248,319) (202,419) (223,054) (188,268) (471,373) (390,687) 
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชําระ 
   - สุทธิ 2,276,456 2,208,369 2,351,512 2,323,226 4,627,968 4,531,595 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

ลูกหนีป้กติ       
 ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 3,217,662 3,183,459 2,753,364 2,863,467 5,971,026 6,046,926 

 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 134,605 132,083 - - 134,605 132,083 

 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ       

  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (1,217,796) (1,202,291) (577,663) (639,736) (1,795,459) (1,842,027) 

 รวมลูกหนีป้กต ิ 2,134,471 2,113,251 2,175,701 2,223,731 4,310,172 4,336,982 

ลูกหนีบ้อกเลกิสัญญา       
 ลกูหน้ีเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 380,475 316,571 369,492 327,661 749,967 644,232 

 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 57,374 48,037 - - 57,374 48,037 

 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ       

  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (155,164) (131,353) (97,662) (87,207) (252,826) (218,560) 

 รวมลูกหนีบ้อกเลกิสัญญา 282,685 233,255 271,830 240,454 554,515 473,709 

รวมลูกหนี ้ 2,417,156 2,346,506 2,447,531 2,464,185 4,864,687 4,810,691 

หัก: ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ (244,857) (201,022) (223,054) (188,268) (467,911) (389,290) 
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชําระ 
   - สุทธิ 2,172,299 2,145,484 2,224,477 2,275,917 4,396,776 4,421,401 

3.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ (สุทธิ
จากดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญจาํแนกตามอายหุน้ีคา้งชาํระได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม 

 มูลค่าลูกหน้ีตามสัญญา อตัราร้อยละท่ีบริษทัฯ  มูลค่าลูกหน้ีตามสัญญา 
ระยะเวลาคา้งชาํระ เช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ ตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ เช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 

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

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชําระ       
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,934,882 3,854,884 1 1 38,334 37,479 3,896,548 3,817,405 
 คา้งชาํระ         
 1 เดือน 306,209 300,868 10 10 30,037 29,454 276,172 271,414 
 2 - 3 เดือน 301,970 295,720 20 20 59,371 58,047 242,599 237,673 
 4 - 6 เดือน 204,253 207,533 40 40 80,432 81,661 123,821 125,872 
 7 - 9 เดือน 149,655 142,983 60 60 88,570 84,554 61,085 58,429 
 10 - 12 เดือน 128,821 97,591 80 80 101,892 77,108 26,929 20,483 

 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 73,551 22,703 100 100 72,737 22,384 814 319 

รวม 5,099,341 4,922,282 471,373 390,687 4,627,968 4,531,595 
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(หน่วย: พนับาท) 
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 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชําระ       
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,709,310 3,746,064 1 1 36,186 36,441 3,673,124 3,709,623 
 คา้งชาํระ         
 1 เดือน 299,909 298,632 10 10 29,407 29,231 270,502 269,401 
 2 - 3 เดือน 299,658 295,325 20 20 58,908 57,967 240,750 237,358 
 4 - 6 เดือน 203,881 207,394 40 40 80,283 81,605 123,598 125,789 
 7 - 9 เดือน 149,592 142,983 60 60 88,533 84,554 61,059 58,429 
 10 - 12 เดือน 128,821 97,591 80 80 101,892 77,108 26,929 20,483 

 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 73,516 22,702 100 100 72,702 22,384 814 318 

รวม 4,864,687 4,810,691 467,911 389,290 4,396,776 4,421,401 

3.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่าซ้ือและ
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าซ้ือแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 

 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 

  มูลค่าปัจจุบนัของ  มูลค่าปัจจุบนัของ 
 เงินลงทุนขั้นตน้ จาํนวนเงินขั้นตํ่า เงินลงทุนขั้นตน้ จาํนวนเงินขั้นตํ่า 
 ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 3,957,224 2,524,775 3,760,840 2,410,788 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 3,288,405 2,574,566 3,268,179 2,511,494 

รวม 7,245,629 5,099,341 7,029,019 4,922,282 

หกั: ดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (2,146,288)  (2,106,737)  

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 5,099,341  4,922,282  

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 

  มูลค่าปัจจุบนัของ  มูลค่าปัจจุบนัของ 
 เงินลงทุนขั้นตน้ จาํนวนเงินขั้นตํ่า เงินลงทุนขั้นตน้ จาํนวนเงินขั้นตํ่า 
 ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 3,790,116 2,417,156 3,680,150 2,346,506 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 3,122,856 2,447,531 3,191,128 2,464,185 

รวม 6,912,972 4,864,687 6,871,278 4,810,691 

หกั: ดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (2,048,285)  (2,060,587)  

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 4,864,687  4,810,691  
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3.4 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 2557 บริษทัฯมียอดลูกหน้ีคงเหลือของลูกหน้ีเช่าซ้ือและท่ีคา้ง
ชําระเกินกว่า  3 งวดแต่บริษัทฯยังคงรับรู้รายได้เป็นจํานวนเงินประมาณ  565.8 ล้านบาท                
(31 ธนัวาคม 2556: 497.4 ลา้นบาท) 

นอกจากน้ีหากบริษทัฯตอ้งหยดุรับรู้รายไดต้ามแนวทางปฏิบติัดงักล่าว จะมีผลทาํใหร้ายไดส้าํหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 ลดลงเป็นจาํนวนเงินประมาณ 5.9 ลา้นบาท 
และ 3.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

3.5 สัญญาเช่าซ้ือของบริษทัฯมีระยะเวลาในการเช่าตามสัญญาโดยประมาณ 1 - 3 ปี และค่าเช่ากาํหนด
ในอตัราคงท่ีตลอดอายสุญัญาเช่า 

3.6 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษัทฯได้โอนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (ก่อนหัก       
ดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ จาํนวน 4,557 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 4,845 ลา้นบาท) 
เพื่อค ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 และ 15 

4. สินทรัพย์รอการขาย 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 สินทรัพยร์อการขายของบริษทัฯแสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2557 2556 
สินทรัพยย์ดึคืน 30,909 42,990 
หกั: ค่าเผือ่การลดมูลค่า (14,909) (21,838) 
สินทรัพยร์อการขาย – สุทธิ 16,000 21,152 
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5. เงินให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับ 

ในระหว่างไตรมาสท่ีสามของปี 2556 บริษทัยอ่ยเขา้ทาํสัญญาใหกู้ย้ืมเงินแก่บริษทัต่างประเทศแห่ง
หน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 10.3 ลา้นเยน และ 0.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีอาย ุ1 ปี 
โดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ยอดคงเหลือของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและ
ดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวคิดเป็นจาํนวนเงิน 10.8 ลา้นเยน และ 0.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา                
(31 ธนัวาคม 2556: 10.6 ลา้นเยน และ 0.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

6. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2557 2556 2557 2556 
รายไดค้า้งรับ 7,121 7,797 2,730 3,357 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 96,205 98,323 91,689 96,191 
ลูกหน้ีอ่ืน - ขายสินทรัพยร์อการขาย 14,169 17,539 14,169 17,539 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,740 2,272 2,740 2,272 
อ่ืน ๆ 8,990 9,727 6,470 6,740 
รวม 129,225 135,658 117,798 126,099 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2,526) (2,526) (2,526) (2,526) 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 126,699 133,132 115,272 123,573 

7. เงินฝากประจําทีมี่ภาระคํา้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจาํซ่ึงบริษทัฯได้นําไปวางไวก้ับธนาคารเพื่อคํ้ าประกันการออก
หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 22.4 

8. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินปันผลรับระหวา่งปี 

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

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
Group Lease Holding Pte. Ltd. และบริษทัยอ่ย 441,513 110,698 100 100 441,513   110,698 - - 
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 เม่ือวนัท่ี 16  ธนัวาคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติอนุมติัเพิ่มทุนในหุน้สามญั
ของบริษทัยอ่ย Group Lease Holding Pte. Ltd. (“GLH”) จาํนวน 13.09 ลา้นหุน้ (คิดเป็นร้อยละ 
100 ของหุน้ท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมด) ราคาตามมูลค่าตราไว ้1 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุน้ รวมจาํนวนเงิน
ทั้งส้ิน จาํนวนเงิน 13.09 ลา้นเหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 330.82 ลา้นบาท  โดยบริษทัฯมีมติ
อนุมติัแปลงเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับจาก GLH จาํนวน 308.77 ลา้นบาทและ 0.79 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นเงินลงทุนดงักล่าวตามสัญญาแปลงหน้ีเป็นทุน บริษทัย่อย GLH             
จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวต่อกรมทะเบียนการคา้และธุรกิจท่ีประเทศสิงคโปร์แลว้เม่ือวนัท่ี                
27 มกราคม 2557 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย GLH ท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการคิดเป็น
จาํนวนเงิน 17.69 ลา้นเหรียญสิงคโปร์  (31 ธนัวาคม 2556: เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินจ่าย
ล่วงหนา้ค่าหุน้ 4.61 ลา้นเหรียญสิงคโปร์และ 13.09 ลา้นเหรียญสิงคโปร์) 

ในเดือนพฤษภาคม 2556 บริษทัยอ่ย GLH ทาํสัญญาใหเ้งินกูย้ืมแก่ GLF จาํนวน 2.1 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา มีกาํหนดจ่ายเงินคืนเม่ือทวงถามโดยไม่คิดดอกเบ้ีย จากนั้นในวนัท่ี 19 มิถุนายน 
2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ย GLH มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนของ GLF จาํนวนเงิน 3.1 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 96.49 ลา้นบาท  และมีมติอนุมติัแปลงเงินใหกู้ย้มืดงักล่าว
เป็นเงินลงทุน พร้อมกบัจ่ายเงินเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือ อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างดาํเนินการจด
ทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชย ์ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ย GLH คาดว่าธุรกรรมเสร็จส้ินใน
ไตรมาสสองของปี 2557 

9. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี               
31 มีนาคม 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 70,875 61,017 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 5,901 3,340 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (3,323) (2,233) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (110) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 73,343 62,124 
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 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมีอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ ราคาทุนของอุปกรณ์ดงักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 33.1 ลา้นบาท และ     
32.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

 บริษทัฯไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 จาํนวน 21.4 
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556: 21.4 ล้านบาท) ไปคํ้ าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวตามท่ีกล่าวใน       
หมายเหตุ 15 

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน่ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สญัญาสิทธิพิเศษ 
คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

ซอฟตแ์วร์
ระหวา่งพฒันา รวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 102,402 1,330 1,339 105,071 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน - - 6,670 6,670 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (4,778) (126) - (4,904) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น 
   เงินตราต่างประเทศ (1,123) (14) (15) (1,152) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่31 มนีาคม 2557 96,501 1,190 7,994 105,685 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ซอฟตแ์วร์ระหวา่งพฒันา 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 - 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 4,965 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่31 มนีาคม 2557 4,965 

 สัญญาสิทธิพเิศษ 

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาสิทธิพิเศษ (Exclusive right agreement) เป็นระยะเวลา      
5 ปี (สามารถต่ออายุสัญญาได้โดยอัตโนมัติอีกสองปี เวน้แต่ทั้ งสองฝ่ายยินยอมร่วมกันเป็น          
ลายลกัษณ์อกัษรท่ีจะไม่ดาํเนินการต่ออายสุญัญาภายในหกเดือนก่อนวนัหมดอายสุัญญา) กบับริษทั
ตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนตย์ีห่อ้ฮอนดา้แห่งหน่ึงในประเทศกมัพชูา โดยสัญญาดงักล่าวระบุให้
สิทธิพิเศษแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันในการได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถจกัรยานยนตฮ์อนดา้แต่เพียงผูเ้ดียว เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2555 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดโ้อนสิทธิ
ดงักล่าวแก่ 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 31 มีนาคม 2557 มูลค่ายติุธรรมของสิทธิพิเศษดงักล่าวคิดเป็นจาํนวนเงิน 2.97 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาซ่ึงแสดงอยูใ่นงบการเงินรวม (31 ธนัวาคม 2556: 3.12 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

11. ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณอตัราภาษี
เฉล่ียต่อปี 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 25,300 24,597 25,251 24,597 
ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     
   ผลแตกต่างชัว่คราว (18,643) (1,653) (17,990) (1,653) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในกาํไร     
    หรือขาดทุน 6,657 22,944 7,261 22,944 

12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2557 2556 2557 2556 
ภาษีเงินไดแ้ละภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน 52,752 48,995 52,752 48,995 
เงินมดัจาํ 16,204 80,863 668 709 
อ่ืน ๆ 717 770 717 770 
รวม 69,673 130,628 54,137 50,474 
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13. เงินเบิกเกนิบัญชีจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบ้ีย 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี) 2557 2556 
เงินเบิกเกินบญัชี MOR  - 13,550 
รวม  - 13,550 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯคํ้าประกนัโดยการโอน
สิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซ้ือ และการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ี
จะมีข้ึนในภายหนา้ และทะเบียนรถจกัรยานยนตต์ามหนงัสือแจง้จากผูใ้หกู้ ้ 

14. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ 
บริษทัยอ่ยและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม นโยบายการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ กาํหนดราคา 

 2557 2556 2557 2556  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตัดออกจากงบการเงนิรวมแล้ว)      
รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ - - 35 - ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 3,762 680   อตัราร้อยละ 7 ต่อปี 
รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
ดอกเบ้ียรับ 750 437 - 51 อตัราร้อยละ 6 - 9 ต่อปี 
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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 วันท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือท่ีมี
สาระสาํคญัของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2557 2556 2557 2556 
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชําระ  
GL Finance Plc. - - 1,509 - 
     
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
บริษทัย่อย     
Group Lease Holding Pte. Ltd. - - 279,205 200,499 
GL Finance Plc. - - 3,286 3,383 
บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั     
Devenco Management and     
      Consulting Co., Ltd. 29,310 51,341 - - 
Tennis Federation of     
      Cambodia 3,755 3,821 - - 
รวม 33,065 55,162 282,491 203,882 
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น - บริษัทย่อย    
Group Lease Holding Pte. Ltd. - - - 330,815 
รวม - - - 330,815 
     
เงนิมัดจํา - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่) 
A.P.F. Group Co., Ltd. - 65,627 - - 
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รวม - 65,627 - - 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เงินมดัจาํดงักล่าวท่ีแสดงเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนใน
งบการเงินรวมคิดเป็นจาํนวนเงิน 2.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นเงินมดัจาํของ GLH ท่ีวางเป็น
หลกัประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพื่อช่วยในการเตรียมการกูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
ในระหว่างงวดปัจจุบนั GLH ยกเลิกการกูย้ืมเงินดงักล่าวแลว้ส่งผลใหกิ้จการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดคื้น
เงินมดัจาํดงักล่าวใหก้บั GLH 

 รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหว่าง
งวดปัจจุบนัแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   ผลแตกต่าง ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี    จากการ ณ วนัท่ี  

 1 มกราคม ในระหวา่งงวด กาํไรจากอตัรา แปลงค่า 31 มีนาคม 

 2557 เพิ่มข้ึน ลดลง แลกเปล่ียน งบการเงิน 2557 
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั  
Devenco Management and Consulting  
   Co., Ltd.  51,341 680 (22,661) 281 

 
(331) 29,310 

Tennis Federation of Cambodia 3,821 70 (92) -  (44) 3,755 
รวม 55,162 750 (22,753) 281 (375) 33,065 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   ขาดทุน ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม ในระหวา่งงวด จากอตัรา 31 มีนาคม 

 2557 เพิ่มข้ึน ลดลง แลกเปล่ียน 2557 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับแก่บริษัทย่อย    
Group Lease Holding Pte. Ltd. 200,499 78,706 - - 279,205 
GL Finance Plc. 3,383 56 (115) (38) 3,286 

รวม 203,882 78,762 (115) (38) 282,491 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษทัฯไดจ่้ายเงินเดือน โบนสั ค่าเบ้ีย
ประชุม เงินบาํเหน็จ การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์และสาํรองผลประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาว
ของกรรมการและผูบ้ริหาร เป็นจาํนวนเงินประมาณ 10 ลา้นบาท (2556: 8.7 ลา้นบาท) 
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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 

เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั (GL-W3) ให้แก่          
ผูถื้อหุน้เดิมท่ีเป็นกรรมการและผูบ้ริหารจาํนวน 9 ท่าน จาํนวน 731,151 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 0.22 
ของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัทั้งหมดท่ีออกในคร้ังนั้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ยอดคงเหลือของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (GL-WD,        
GL-W2 และ GL-W3) ซ่ึงบริษทัฯไดอ้อกใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารปัจจุบนัเป็นจาํนวน 219,500 
หน่วย 6,199 หน่วย และ 731,151 หน่วย ตามลาํดบั 

15. เงินกู้ยมืระยะยาว 

 เงินกูย้มืระยะยาวซ่ึงบริษทัฯไดรั้บจากสถาบนัการเงินในประเทศ มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ อตัราดอกเบ้ียต่อปี เง่ือนไขการชาํระคืนเงินตน้ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม   
 2557 2556   

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 1,893,070 2,184,260 อตัราร้อยละ MLR - 1.0 ต่อปี ผอ่นชาํระเป็นงวด ๆ ในจาํนวนท่ี

เท่ากนัรวมทั้งหมดสามสิบงวด โดย
เร่ิมชาํระงวดแรกในวนัชาํระดอกเบ้ีย
คร้ังแรกหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้าม
วงเงินสินเช่ือ 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 21 มิถุนายน 2556    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 383,230 433,270 อตัราดอกเบ้ีย THBFIX1M + 

1.50 ต่อปี 
ผอ่นชาํระเป็นงวดๆ ในจาํนวนท่ี
เท่ากนัรวมทั้งหมดสามสิบงวด โดย
เร่ิมชาํระงวดแรกในวนัชาํระดอกเบ้ีย
คร้ังแรกหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกู ้

     ตามวงเงินสินเช่ือ 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ อตัราดอกเบ้ียต่อปี เง่ือนไขการชาํระคืนเงินตน้ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม   
 2557 2556   

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 17 กนัยายน 2556    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 429,950 479,990 อตัราดอกเบ้ีย THBFIX1M + 

1.50 ต่อปี 
ผอ่นชาํระเป็นงวดๆ ในจาํนวนท่ี
เท่ากนัรวมทั้งหมดสามสิบงวด โดย
เร่ิมชาํระงวดแรกในวนัชาํระดอกเบ้ีย
คร้ังแรกหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกู ้

     ตามวงเงินสินเช่ือ 
รวม 2,706,250 3,097,520   
หัก: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชําระ

ภายในหน่ึงปี (1,766,470) (1,808,590) 
  

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 939,780 1,288,930   

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/          
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 3,097,520 
บวก: กูเ้พิ่ม 70,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (461,270) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 2,706,250 

 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 
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 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
สดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ การจ่ายเงินปันผล การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้
ถือหุ้น การดาํรงอตัราส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือท่ีคา้งชาํระมากกว่า 3 เดือนข้ึนไปต่อลูกหน้ีเช่าซ้ือ
ทั้งหมด การดาํรงอตัราส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือต่อหน้ีเงินกู ้การไม่จาํหน่ายสินทรัพยห์รือสิทธิใน
รายได ้และในกรณีก่อหน้ีใหม่ กลุ่มเจา้หน้ีปัจจุบนัตอ้งมีเง่ือนไขทางการเงินและหลกัประกัน      
ไม่ดอ้ยกวา่วงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯไดท้าํใหม่ เป็นตน้ 

 เงินกูย้มืภายใตส้ัญญาเงินกูด้งักล่าวคํ้าประกนัโดยการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซ้ือ และการ     
จดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่ในขณะน้ี และ/หรือจะมีต่อไปในภายหนา้ และทะเบียน
รถจกัรยานยนตต์ามหนงัสือแจง้จากธนาคารพาณิชย ์

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษทัฯ มีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช ้จาํนวน 
606.9 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 315.7 ลา้นบาท) 

16. หุ้นกู้ 

 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ มีประกนับางส่วน และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุน้กู ้ อตัราดอกเบ้ีย อาย ุ ครบกาํหนด 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 

หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2557 ร้อยละ 4.17 ต่อปี 3 ปี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 500,000 - 
หกั: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย   (16,499) - 

หุน้กู ้- สุทธิ   483,501 - 
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รายละเอียดของหุน้กูมี้ดงัน้ี 

 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและมีประกนับางส่วนของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2557 ครบ
กาํหนดไถ่ถอนปี 2560  

ช่ือของหุน้กู ้ "หุน้กูมี้ประกนับางส่วนของบริษทั กรุ๊ปลีส  จาํกดั (มหาชน) 
 คร้ังท่ี 1/2557  ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2560" 
จาํนวนเงิน  500 ลา้นบาท  
อาย ุ 3 (สาม) ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้ 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ 27 กมุภาพนัธ์ 2557 
อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 4.17 ต่อปี  
ระยะเวลาการชาํระดอกเบ้ีย ชาํระปีละ 2 คร้ัง ในวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ และวนัท่ี 27 สิงหาคมของทุกปี 
 ตลอดอายขุองหุน้กู ้กาํหนดชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 27 สิงหาคม 2557  
การชาํระเงินตน้ ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 
เง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนลูกหน้ีเช่าซ้ือ 
 และขอ้จาํกดัการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจาํหน่าย จ่ายหรือโอน 
 ทรัพยสิ์น 

17. ทุนเรือนหุ้น 

17.1 การเพิม่ทุนจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 

  ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บเงินจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
จาํนวนรวม 1.0 ลา้นบาท ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 

 จาํนวนใบสาํคญั    
 แสดงสิทธิ จาํนวนหุน้สามญั ราคาใชสิ้ทธิ จาํนวนเงิน 
 (หน่วย) (หุน้) (บาทต่อหุน้) (ลา้นบาท) 

GL-W2 28,400 336,142 2.95708 1.0 

 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ GL-W2 กบักระทรวง
พาณิชยเ์ป็นทุนชาํระแลว้จาํนวน 512.52 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2557 บริษทัฯจึงโอนเงินรับ
ล่วงหนา้ค่าหุน้ดงักล่าวเป็นทุนเรือนหุน้ในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษทัฯมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นจาํนวนเงินรวม 934.51 ลา้นบาท           
(31 ธนัวาคม 2556: 933.68 ลา้นบาท) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 19

 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษทัฯมีเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้เป็นจาํนวนเงินรวม 5.63 ลา้นบาท จากการ
ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ GL-W2 จาํนวน 160,298 หน่วย บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจาก
การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เป็นทุนชําระแล้วเม่ือวนัท่ี                      
2 เมษายน 2557   

17.2 รายการกระทบยอดจํานวนหุ้นสามัญ 

ในระหว่างงวดปัจจุบนัจาํนวนหุ้นสามญั ทุนชาํระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัของบริษทัฯมี
การเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

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

หุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้    
ณ วนัตน้งวด 1,024,707 512,354 933,680 
เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 336 168 829 
ณ วนัปลายงวด 1,025,043 512,522 934,509 

18. ใบสําคญัแสดงสิทธิ/ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 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 2.95708 บาท 11.8360 หุน้สามญั 
GL-W3 ผูถื้อหุน้เดิม 2 ธนัวาคม 2556 332,783,154 - 2 ปี 10 บาท 1 หุน้สามญั 
GL-WD กรรมการและพนกังาน 15 พฤษภาคม 2555 1,000,000 - 3 ปี 1.65766 บาท 11.8360 หุน้สามญั 

 จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯในระหวา่งงวดมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

ประเภท จาํนวนใบสาํคญัแสดง จาํนวนใบสาํคญัแสดง จาํนวนใบสาํคญัแสดง  จาํนวนใบสาํคญัแสดง  
ใบสาํคญั สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี  สิทธิท่ีมีการใชสิ้ทธิ สิทธิท่ีหมดอาย/ุยกเลิก สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 
แสดงสิทธิ 1 มกราคม 2557 ในระหวา่งงวด ในระหวา่งงวด 31 มีนาคม 2557 

GL-W2 5,356,893 (160,298) - 5,196,595 
GL-W3 332,783,154 - - 332,783,154 
GL-WD 872,400 - (22,100) 850,300 

 บริษัทฯได้ยกเลิกการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯท่ีจัดสรรให้แก่
กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ (GL-WD) ซ่ึงมียอดสะสมจนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 จาํนวน 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 20

158,700 หน่วย เน่ืองจากพนกังานผูไ้ดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวลาออก ซ่ึงไม่เป็นตามเง่ือนไข
ของการไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิขา้งตน้ 

 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2555 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้อนุมติัการออกใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญจาํนวน 1,000,000 หน่วย (GL-WD) เพื่อจัดสรรแก่กรรมการและ
พนกังานของบริษทัฯ ในราคาเสนอขายศูนยบ์าทต่อหน่วย ใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ3 ปี นบัตั้งแต่
วนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยมีอตัราการใช้สิทธิหลงัปรับคือใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มี
สิทธิซ้ือหุ้นสามัญใหม่ได้ 11.8360 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 1.65766 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ มูลค่า
ยติุธรรมโดยประมาณของสิทธิซ้ือหุน้แต่ละสิทธิท่ีออกเท่ากบั 4.08 บาท คาํนวณโดยใชแ้บบจาํลอง
การกาํหนดราคาสิทธิตามแบบจาํลองของ Black-Scholes Merton ขอ้มูลนาํเขา้แบบจาํลอง ไดแ้ก่ 
ราคาหุน้ ณ วนัท่ีกาํหนดราคา ซ่ึงเท่ากบั 24.9 บาท ราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 19.62 บาท ความผนัผวนท่ี
คาดหวงัร้อยละ 32.85 ความคาดหวงัอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 8.62 อายสุัญญา 3 ปี และอตัรา
ดอกเบ้ียปลอดความเส่ียงร้อยละ 3.44  

 การจ่ายปันผลหุ้นสามญัและการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัในปี 2556 ไม่ไดเ้ป็นการปรับปรุง
เง่ือนไขหรือขอ้ตกลงของโครงการ จึงไม่ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสิทธิ
ซ้ือหุน้ GL-WD 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษทัฯบนัทึกค่าใชจ่้ายสาํหรับโครงการ 
GL-WD เป็นจาํนวน 0.3 ลา้นบาท ซ่ึงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน (2556: 0.3 ลา้นบาท) 

19. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

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

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

  จาํนวนหุน้สามญั  
 กาํไรสาํหรับงวด ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 
กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน       
 กาํไรสาํหรับงวด 10,757 90,633 1,025,064 827,849 0.0105 0.1095 

ผลกระทบของหุ้นสามัญ       
 เทียบเท่าปรับลด       
  GL-W2 - - 27,827 126,238   
  GL-WC - - - 1,754   
  GL-WD - - 7,882 7,205   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
    กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
       สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือ       
       หุน้สามญั 10,757 90,633 1,060,773 963,046 0.0101 0.0941 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

  จาํนวนหุน้สามญั  
 กาํไรสาํหรับงวด ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 

กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน       
 กาํไรสาํหรับงวด 28,576 91,305 1,025,064 827,849 0.0279 0.1103 

ผลกระทบของหุ้นสามัญ       
 เทียบเท่าปรับลด       
  GL-W2 - - 27,827 126,238   
  GL-WC - - - 1,754   
  GL-WD - - 7,882 7,205   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
    กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
       สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือ       
       หุน้สามญั 28,576 91,305 1,060,773 963,046 0.0269 0.0948 
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 อย่างไรก็ตาม ไม่มีการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั   
(GL-W3) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 
เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิรวมกบัมูลค่ายุติธรรมต่อหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัมี
ราคาสูงกวา่ราคาตลาดถวัเฉล่ียของหุน้สามญัของบริษทัฯ 

20. เงินปันผล 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในไตรมาสท่ี 1 ปี 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 

21. ส่วนงานดําเนินงาน 

บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 มีดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับาท)

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 
  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ บริการท่ีปรึกษา รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 ใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ ดา้นการเงิน ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 353,314 - 353,314 (35) 353,279 
รายไดอ่ื้น 29,930 1,174 31,104 - 31,104 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 3,762 5,054 8,816 (8,816) - 

รวมรายได ้ 387,006 6,228 393,234 (8,851) 384,383 
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   (หน่วย: พนับาท)

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 
  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ บริการท่ีปรึกษา รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 ใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ ดา้นการเงิน ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (51,212) (3,704) (54,916) 8,848 (46,068) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (120,980) - (120,980) - (120,980) 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย (93,659) - (93,659) - (93,659) 
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร (96,256) (8,372) (104,628) (1,634) (106,262) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (7,446) - (7,446) 789 (6,657) 
กาํไรของส่วนงาน 17,453 (5,848) 11,605 (848) 10,757 
   (หน่วย: พนับาท)

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 
  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ บริการท่ีปรึกษา รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 ใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ ดา้นการเงิน ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 273,868 - 273,868 - 273,868 
รายไดอ่ื้น 46,551 386 46,937 - 46,937 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 680 - 680 (680) - 

รวมรายได ้ 321,099 386 321,485 (680) 320,805 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (29,064) (686) (29,750) 686 (29,064) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (60,818) - (60,818) - (60,818) 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย (50,119) - (50,119) - (50,119) 
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร (66,849) (2,058) (68,907) 1,680 (67,227) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (22,944) - (22,944) - (22,944) 
กาํไรของส่วนงาน 91,305 (2,358) 88,947 1,686 90,633 

สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 
มีดงัต่อไปน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 
  ส่วนงานธุรกิจ  สินทรัพยท่ี์  
 ส่วนงานธุรกิจ บริการท่ีปรึกษา รวมส่วนงาน ไม่ไดปั้นส่วน  
 ใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ ดา้นการเงิน ท่ีรายงาน งาน งบการเงินรวม 

สินทรัพย์ของส่วนงาน      

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 5,358,877 277,501 5,636,378 - 5,636,378 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 5,129,081 367,425 5,496,506 - 5,496,506 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                  
31 มีนาคม 2557 และ 2556 ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนาคม  
 2557  2556 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  
ประเทศไทย 368,271 320,419
ประเทศกมัพชูา 14,938 -
ประเทศสิงคโปร์ 1,174 386
รวม 384,383 320,805

22. ภาระผูกพนั 

22.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 11.59 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์ (31 ธนัวาคม 2556: 16.55 ลา้นบาท) 

22.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าและบริการ 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินและพื้นท่ีในอาคาร อายขุองสัญญา
มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้
ดงัน้ี 

 

 

 

 

  

 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 
  พนัเหรียญ  พนัเหรียญ 
 พนับาท สหรัฐอเมริกา พนับาท สหรัฐอเมริกา 
จ่ายชาํระ     
   ภายใน 1 ปี 2,880 4 3,586 11 
   มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,721 - 2,075 - 
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22.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษทัฯมีภาระท่ีตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุนในต่างประเทศ
ใหก้บับุคคลท่ีเป็นพนกังานของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นจาํนวนเงิน 0.02 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา
0.20 ลา้นเยน และ 1.10 ลา้นบาทต่อเดือน (31 ธนัวาคม 2556: 0.04 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 0.20 
ลา้นเยน และ 0.90 ลา้นบาทต่อเดือน) 

22.4 การคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคาร
ในนามบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 0.3 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและ
การใชบ้ริการไปรษณีย ์

23. หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

 สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap Transaction Agreements) 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียบนเงินกูซ่ึ้งมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 
813.18 ลา้นบาทกบัธนาคารแห่งหน่ึง สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 30 งวด ครบกาํหนดในเดือน
มิถุนายน 2559 ณ วนัครบกาํหนดในแต่ละงวด บริษทัฯจะจ่ายดอกเบ้ียให้กบัธนาคารดว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีตามท่ีกาํหนดในสัญญา (ร้อยละ 6 ต่อปี) และธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียให้กบับริษทัฯใน
อตัราดอกเบ้ียลอยตวับวกอตัราท่ีกาํหนด โดยมีเง่ือนไขอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในสัญญา บริษทัฯมีผล
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนของสัญญาขา้งตน้ หากบริษทัฯบนัทึกตามมูลค่ายุติธรรมเป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 22.11 ลา้นบาท 

24. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

24.1 มติทีป่ระชุมสามัญสามัญประจําปีผู้ถือหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเร่ืองต่างๆท่ี
สาํคญัดงัน้ี 

1) อนุมติัการจดัสรรสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2556โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

- จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมายในอตัราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นจาํนวน 15.05 
ลา้นบาท 
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- จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 167.91 ลา้นบาท ทั้งน้ีใน
ระหว่างปี 2556 บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไปแลว้โดยจ่ายปันผล
เป็นเงินสดเป็นจาํนวนรวมประมาณ 109.48 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.11 บาท ซ่ึงได้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวไปเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2556 ดงันั้นคงเหลือ 0.0409         
- 0.0570 บาทต่อหุ้น ท่ีจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี คิดเป็นจาํนวน 58.43 ลา้นบาท บริษทัฯ
กาํหนดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2557 

2) อนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัฯขอ้ 12 เพื่อใหบ้ริษทัฯสามารถซ้ือหุน้คืนได ้

3) รับทราบโครงการซ้ือหุน้คืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- กาํหนดระยะเวลาโครงการซ้ือหุน้คืนเพื่อบริหารทางการเงินภายหลงัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้มี
มติอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัฯ ใหส้ามารถซ้ือหุน้คืนได ้

- วงเงินสูงสุดท่ีจะใชใ้นการซ้ือหุน้คืน 330 ลา้นบาท 
- จาํนวนหุน้ท่ีจะซ้ือคืน 51,252,115 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 

ของหุน้สามญัท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
- บริษทัฯซ้ือหุ้นดงักล่าวในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเสนอซ้ือจากผูถื้อหุ้นเป็น

การทัว่ไป ราคาหุน้ท่ีซ้ือคืนแต่ละคร้ังตอ้งไม่เกินร้อยละ 115 ของราคาปิดของหุน้เฉล่ีย 5 วนั
ทาํการก่อนวนัทาํการซ้ือแต่ละคร้ัง 

- ระยะเวลาจาํหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนนั้น ทางคณะกรรมการบริษทัฯจะพิจารณาวิธีจาํหน่ายหุ้นอีก
คร้ังภายหลงัเสร็จส้ินโครงการซ้ือคืน (ภายหลงั 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีซ้ือหุ้นคืนเสร็จส้ินแต่
ตอ้งไม่เกิน 3 ปี) บริษทัฯจะกาํหนดราคาจาํหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนตอ้งไม่ตํ่ากว่า 85% ของราคา
ปิดเฉล่ีย 5 วนัทาํการก่อนวนัทาํการขายแต่ละคร้ัง 

- หุน้ท่ีบริษทัฯซ้ือคืนจะไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล 

24.2 การจัดตั้งบริษัท GL Leasing (Laos) Company Limited โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

เม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัยอ่ยของบริษทัฯไดมี้มติจดัตั้งบริษทั GL 
Leasing (Laos) Company Limited เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศลาว โดยไดด้าํเนินการ
จดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2557 ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการ
ดาํเนินการขอใบอนุญาติการประกอบธุรกิจเก่ียวกบัเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตใ์นประเทศลาว 

25. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผูมี้อ ํานาจของบริษัทฯเม่ือวันท่ี              
14 พฤษภาคม 2557 
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