
 

บริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงาน และ งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2557 

 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย ซ่ึงประกอบด้วย       

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลง    

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชี

ท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) ดว้ย

เช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํ    

งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้

ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ 

รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินปราศจาก           

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการ

เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมิน

ความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและ

การนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ

รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ   

ทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 



2 
 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น

ของขา้พเจา้ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั 

(มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

 

 

 

 

รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 19 กุมภาพนัธ์ 2558 



บริษัท กรุ๊ปลสี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 357,445,769       320,545,427       71,158,776        86,164,245         
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 7 3,163,952,717    2,208,369,556    2,330,499,874    2,145,483,744    
สินทรัพยร์อการขาย 8 23,596,872        21,151,776        14,070,500        21,151,776         
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ 9 24,776,473        23,366,222        -                         -                         
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ

   จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 38,424,749        55,162,132        1,190,165,904    203,881,722       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10, 18 151,265,496       133,131,904       115,224,229       123,572,610       
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,759,462,076    2,761,727,017    3,721,119,283    2,580,254,097    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนั 11 324,368             318,055             324,368             318,055              
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ 18 -                         -                         -                         330,815,218       
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                         -                         1,071,209,294    110,697,660       
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 7 2,922,437,617    2,323,225,940    2,202,279,224    2,275,917,341    
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 100,641,844       70,875,473        62,422,194        61,017,216         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 127,693,053       105,070,485       6,450,000          -                         
ค่าความนิยม 2.2 91,420,325        43,684,198        -                         -                         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 15 106,295,722       60,977,746        70,807,645        60,977,746         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 16, 18 162,345,120       130,627,777       63,004,536        50,474,399         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,511,158,049    2,734,779,674    3,476,497,261    2,890,217,635    
รวมสินทรัพย์ 7,270,620,125    5,496,506,691    7,197,616,544    5,470,471,732    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



บริษัท กรุ๊ปลสี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 250,000,000       13,549,878        250,000,000       13,549,878         
เจา้หน้ีการคา้ 9,075,132          4,317,026          6,350,905          3,219,050           
เงินกูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการ

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 19,797,307        -                         -                         -                         
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 2,547,808,506    1,808,590,000    2,547,808,506    1,808,590,000    
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                         49,445,424        -                         45,481,307         
เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนั 11,725,774        10,099,135        9,682,314          9,214,068           
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 56,526,476        28,912,504        26,302,045        22,562,312         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 54,359,411        24,468,306        29,598,922        21,780,746         
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,949,292,606    1,939,382,273    2,869,742,692    1,924,397,361    
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 19 1,312,047,016    1,288,930,003    1,312,047,016    1,288,930,003    
หุน้กู้ 20 488,303,334       -                         488,303,334       -                         
ประมาณการหน้ีสินระยะยาว

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 21 6,379,382          4,156,916          6,379,382          4,156,916           
เงินประกนัความเสียหายตามสญัญาเช่าซ้ือ 2,325,393          2,301,871          2,196,263          2,301,871           
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 15 -                         652,795             -                         -                         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,809,055,125    1,296,041,585    1,808,925,995    1,295,388,790    
รวมหนีสิ้น 4,758,347,731    3,235,423,858    4,678,668,687    3,219,786,151    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



บริษัท กรุ๊ปลสี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 23
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 1,441,852,272  หุน้  มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 720,926,136       720,926,136       720,926,136       720,926,136       

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      หุน้สามญั 1,085,769,632 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท
        (2556: หุน้สามญั 1,024,706,958 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) 542,884,816       512,353,479       542,884,816       512,353,479       
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 23 1,084,254,433    933,680,028       1,084,254,433    933,680,028       
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ -                         996,839             -                         996,839              
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 24 -                         535,689             -                         535,689              
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 24 3,584,428          2,223,017          3,584,428          2,223,017           
กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 26 72,092,614        72,092,614        72,092,614        72,092,614         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 773,206,490       715,399,894       816,131,566       728,803,915       
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 36,249,613        23,801,273        -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,512,272,394    2,261,082,833    2,518,947,857    2,250,685,581    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,270,620,125    5,496,506,691    7,197,616,544    5,470,471,732    

0 0 0 0
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



บริษัท กรุ๊ปลสี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
กาํไรขาดทุน

รายได้

รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 1,666,739,017    1,258,280,481    1,389,653,953    1,251,387,184    
รายไดอ่ื้น 205,334,694       213,260,071       216,717,407       190,264,303       
รวมรายได้ 1,872,073,711    1,471,540,552    1,606,371,360    1,441,651,487    
ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 561,141,506       362,844,679       356,114,249       318,476,998       
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 494,857,518       343,635,227       441,370,653       342,425,389       
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 431,819,548       314,386,646       377,812,551       314,386,646       
รวมค่าใช้จ่าย 1,487,818,572    1,020,866,552    1,175,297,453    975,289,033       
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 384,255,139       450,674,000       431,073,907       466,362,454       
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 19 (250,417,641)     (145,707,696)     (250,390,976)     (145,707,696)      
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 133,837,498       304,966,304       180,682,931       320,654,758       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (19,133,574)       (64,652,925)       (36,457,952)       (62,798,569)        
กาํไรสําหรับปี 114,703,924       240,313,379       144,224,979       257,856,189       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 12,448,340 25,044,037 -                         -                         
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี 12,448,340        25,044,037        -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 127,152,264       265,357,416       144,224,979       257,856,189       

กาํไรต่อหุ้น 28
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

กาํไรสาํหรับปี 0.109 0.252 0.137 0.270

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 1,052,988,458 953,578,583 1,052,988,458 953,578,853

กาํไรต่อหุ้นปรับลด

กาํไรสาํหรับปี 0.106 0.228 0.134 0.244

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 1,077,369,449 1,055,420,358 1,077,369,449 1,055,420,358

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



(หน่วย: บาท)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนทุนจากการ ผลต่างจากการแปลงค่า รวม รวม

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน เงินรับล่วงหน้า ใบสําคัญแสดงสิทธิ จ่ายโดยใช้หุ้น งบการเงินที่เป็น องค์ประกอบอื่น ส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ค่าหุ้น ซื้อหุ้นสามัญ เป็นเกณฑ์ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร เงินตราต่างประเทศ ของส่วนของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 344,863,905      414,923,758         19,635,888        2,221,627           861,605              57,039,263        749,508,709      (1,242,764)                  (1,242,764)                1,587,811,991      
กาํไรสาํหรับปี -                          -                            -                          -                          -                          -                          240,313,379      -                                   -                                240,313,379         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          25,044,037                 25,044,037               25,044,037           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                            -                          -                          -                          -                          240,313,379      25,044,037                 25,044,037               265,357,416         
หุน้สามญัที่ออกระหว่างปีจากการใชส้ิทธิ

   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 23 95,168,783        518,756,270         (19,635,888)       (1,683,098)         -                          -                          -                          -                                   -                                592,606,067         
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชส้ิทธิ

   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 23 -                          -                            996,839              (2,840)                -                          -                          -                          -                                   -                                993,999                
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 24 -                          -                            -                          -                          1,361,412           -                          -                          -                                   -                                1,361,412             
ออกหุน้ปันผล 25 72,320,791        -                            -                          -                          -                          -                          (72,320,791)       -                                   -                                -                            
เงินปันผลจ่าย 25 -                          -                            -                          -                          -                          -                          (187,048,052)     -                                   -                                (187,048,052)        
โอนกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร

   เป็นสาํรองตามกฎหมาย 26 -                          -                            -                          -                          -                          15,053,351        (15,053,351)       -                                   -                                -                            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 512,353,479      933,680,028         996,839              535,689              2,223,017           72,092,614        715,399,894      23,801,273                 23,801,273               2,261,082,833      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 512,353,479      933,680,028         996,839              535,689              2,223,017           72,092,614        715,399,894      23,801,273                 23,801,273               2,261,082,833      
กาํไรสาํหรับปี -                          -                            -                          -                          -                          -                          114,703,924      -                                   -                                114,703,924         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          12,448,340                 12,448,340               12,448,340           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                            -                          -                          -                          -                          114,703,924      12,448,340                 12,448,340               127,152,264         
หุน้สามญัที่ออกระหว่างปีจากการใชส้ิทธิ

   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 23 30,531,337        150,551,783         (996,839)            (513,067)            -                          -                          -                          -                                   -                                179,573,214         
โอนใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญัเป็น

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 23, 24 -                          22,622                  -                          (22,622)              -                          -                          -                          -                                   -                                -                            
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 24 -                          -                            -                          -                          1,361,411           -                          -                          -                                   -                                1,361,411             
เงินปันผลจ่าย 25 -                          -                            -                          -                          -                          -                          (56,897,328)       -                                   -                                (56,897,328)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 542,884,816      1,084,254,433      -                          -                          3,584,428           72,092,614        773,206,490      36,249,613                 36,249,613               2,512,272,394      

-                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                                   -                            

-                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                                   -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม

กําไรสะสม



(หน่วย: บาท)

ส่วนทุนจากการ
ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกนิ เงนิรับล่วงหน้า ใบสําคญัแสดงสิทธิ จ่ายโดยใช้หุ้น

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ค่าหุ้น ซื้อหุ้นสามัญ เป็นเกณฑ์ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร รวม
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 344,863,905    414,923,758      19,635,888      2,221,627           861,605           57,039,263      745,369,920    1,584,915,966   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                       -                         -                       -                         -                       -                       257,856,189    257,856,189      
หุน้สามญัที่ออกระหวา่งปีจากการใชส้ิทธิ

   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 23 95,168,783      518,756,270      (19,635,888)     (1,683,098)         -                       -                       -                       592,606,067      
เงินรับล่วงหนา้คา่หุน้จากการใชส้ิทธิ

   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 23 -                       -                         996,839           (2,840)                -                       -                       -                       993,999             
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 24 -                       -                         -                       -                         1,361,412        -                       -                       1,361,412          
ออกหุ้นปันผล 72,320,791      -                         -                       -                         -                       -                       (72,320,791)     -                        
เงินปันผลจ่าย 25 -                       -                         -                       -                         -                       -                       (187,048,052)   (187,048,052)    
โอนกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรอง

   ตามกฎหมาย 26 -                       -                         -                       -                         -                       15,053,351      (15,053,351)     -                        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 512,353,479    933,680,028      996,839           535,689              2,223,017        72,092,614      728,803,915    2,250,685,581   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 512,353,479    933,680,028      996,839           535,689              2,223,017        72,092,614      728,803,915    2,250,685,581   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                       -                         -                       -                         -                       -                       144,224,979    144,224,979      
หุน้สามญัที่ออกระหวา่งปีจากการใชส้ิทธิ

   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 23 30,531,337      150,551,783      (996,839)          (513,067)            -                       -                       -                       179,573,214      
โอนใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญัเป็น

   ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 24 -                       22,622               -                       (22,622)              -                       -                       -                       -                        
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 24 -                       -                         -                       -                         1,361,411        -                       -                       1,361,411          
เงินปันผลจ่าย 25 -                       -                         -                       -                         -                       -                       -56,897,328 (56,897,328)      
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 542,884,816    1,084,254,433   -                       -                         3,584,428        72,092,614      816,131,566    2,518,947,857   

-                       -                         -                       -                         -                       -                       -                       -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ -                       -                         -                       -                         -                       -                       -                       -                        

บริษทั กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

กาํไรสะสม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)

2557 2556 2557 2556
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 133,837,498       304,966,304       180,682,931       320,654,758       
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 17,168,127         10,601,083         9,444,964           9,028,159           
   ค่าตดัจาํหน่าย 21,255,936         9,425,396           -                         -                          
   หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 626,315,816       343,635,227       441,370,653       342,425,389       
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (364,213)            5,661                  (384,247)            (14,824)               
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 47,222                -                         -                         -                          
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 431,819,548       314,386,646       377,812,551       314,386,646       
   ขาดทุน(โอนกลบัขาดทุน)จากการลดมลูค่าสินทรัพยร์อการขาย (13,198,121)       8,992,268           (10,654,575)       8,992,268           
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการโอนเงินใหกู้ย้มื
      เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         2,586,094           
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 1,802,758           4,233,760           (3,305)                (635,807)             
   ตดัจาํหน่ายภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายของดอกเบ้ียรับ -                         -                         -                         1,232,407           
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,969,376           1,742,656           2,969,376           1,742,656           
   ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 1,361,411           1,361,411           1,361,411           1,361,411           
   รายไดเ้งินปันผล -                         -                         -                         (10,000,000)        
   รายไดด้อกเบ้ีย (4,242,337)         (4,092,585)         (66,111,095)       (10,853,382)        
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 234,359,688       145,707,696       234,333,023       145,707,696       
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกูย้มื 10,773,839         -                         10,773,839         -                          
   ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 5,284,114           -                         5,284,114           -                          
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 1,469,190,662    1,140,965,523    1,186,879,640    1,126,613,471    
สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง
   ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ (796,473,206)     (1,728,363,868)  (552,748,666)     (1,632,518,358)   
   สินทรัพยร์อการขาย (412,210,322)     (325,906,599)     (360,076,700)     (325,906,599)      
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 50,199,533         (3,421,140)         9,538,526           2,349,046           
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (30,671,686)       (89,128,924)       (12,572,496)       (12,647,521)        
หนีสิ้นดาํเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้ 4,758,106           (10,178,234)       3,131,855           (11,202,750)        
   เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนั 1,626,639           (2,814,198)         468,246              (3,461,805)          
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 19,768,973         3,971,563           (4,096,388)         (1,488,363)          
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (746,910)            (360,000)            (746,910)            (360,000)             
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (23,060,962)       5,122,897           7,818,176           4,610,054           
   เงินประกนัความเสียหายตามสญัญาเช่าซ้ือ 23,522                (14,019)              (105,608)            (14,019)               
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 282,404,349       (1,010,126,999)  277,489,675       (854,026,844)      
   จ่ายดอกเบ้ีย (226,513,810)     (145,404,829)     (226,506,652)     (145,306,517)      
   จ่ายภาษีเงินได้ (95,672,347)       (87,858,225)       (92,959,304)       (87,543,135)        
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน (39,781,808)       (1,243,390,053)  (41,976,281)       (1,086,876,496)   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)

2557 2556 2557 2556
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพิ่มข้ึน (6,313)                (7,267)                (6,313)                (7,267)                 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 2.2) (601,936,567)     -                         (629,696,415)     -                          
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ก่อนวนัซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         (58,411,609)       -                         -                          
จ่ายชาํระค่าหุน้เพิ่มทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         (92,012,690)        
จ่ายชาํระหน้ีสินแก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัยอ่ย (46,956,326)       -                         -                         -                          
ลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 40,058                (110,970)            40,058                (110,970)             
เงินปันผลรับ -                         -                         -                         10,000,000         
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 444,579              14,953                444,579              14,953                
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (43,307,953)       (21,149,661)       (10,910,274)       (14,221,577)        
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6,646,429)         (1,871,719)         (6,450,000)         -                          
เงินสดจ่ายเพื่อใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (3,287,093)         (111,415,852)     (1,401,909,495)  (489,360,000)      
รับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22,661,084         -                         445,159,495       -                          
เงินสดจ่ายเพื่อใหกู้ย้มืระยะสั้น -                         (23,126,889)       -                         -                          
ดอกเบ้ียรับ 162,317              1,749,755           36,592,269         2,181,096           
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (678,832,643)     (214,329,259)     (1,566,736,096)  (583,516,455)      
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

   สถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) 236,450,122       (36,450,122)       236,450,122       (36,450,122)        
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,777,800         -                         -                         -                          
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 2,794,000,000    2,837,000,000    2,794,000,000    2,837,000,000    
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (2,021,690,000)  (1,461,436,664)  (2,021,690,000)  (1,461,436,664)   
ชาํระคืนเงินกูย้มืสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (867,047,373)     -                         -                         -                          
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 500,000,000       -                         500,000,000       -                          
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ (16,980,780)       -                         (16,980,780)       -                          
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกูย้มืระยะสั้น (20,748,320)       -                         (20,748,320)       -                          
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 179,573,214       592,606,067       179,573,214       592,606,067       
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ -                         993,999              -                         993,999              
จ่ายเงินปันผล (56,897,328)       (187,048,052)     (56,897,328)       (187,048,052)      
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 746,437,335       1,745,665,228    1,593,706,908    1,745,665,228    
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มข้ึน 9,077,458           18,238,721         -                         -                          
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 36,900,342         306,184,637       (15,005,469)       75,272,277         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 320,545,427       14,360,790         86,164,245         10,891,968         
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี (หมายเหตุ 6) 357,445,769       320,545,427       71,158,776         86,164,245         

-                         -                         -                         -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)

2557 2556 2557 2556
ข้อมูลประกอบกระแสเงนิสดเพิม่เติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด

   โอนเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้เป็นทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      และส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 996,839              19,635,888         996,839              19,635,888         
   โอนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิเป็นเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 513,068              1,685,938           513,068              1,685,938           
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้เป็นเงินจ่ายเพื่อซ้ือบริษทัยอ่ย -                         34,862,352         -                         -                          
   หุน้ปันผลจ่าย -                         72,320,791         -                         72,320,791         
   โอนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็น
      เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ -                         -                         -                         330,815,218       
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         330,815,218       -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและมีภูมิลําเนาใน              

ประเทศไทย  

บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทย ส่วนบริษทัย่อยประกอบกิจการในต่างประเทศ ธุรกิจหลกั

ของบริษัทฯคือการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ ส่วนธุรกิจหลักของบริษัทย่อยใน

ต่างประเทศ คือการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์รวมทั้งบริษทัยอ่ยในต่างประเทศอีกแห่ง

ประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นการเงิน และจดัการเงินลงทุนอ่ืน 

ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ีเลขท่ี 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต ้แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร บริษทัฯมีสํานกังานสาขา 6 แห่ง ท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัชลบุรี 

(2 สาขายอ่ย) จงัหวดัระยอง จงัหวดันครราชสีมา และจงัหวดันนทบุรี 

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

บริษทั เอ.พี.เอฟ โฮลด้ิงส์ จาํกดั (จดัตั้งในประเทศไทย) โดยมี Wedge Holding Co., Ltd. (จดัตั้งใน

ประเทศญ่ีปุ่น) เป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั 

 นอกจากน้ี ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในประเทศ ตามหมายเหตุ 2.2  

มีธุรกิจหลกัเป็นการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 โดยการแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จดัทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ

บญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี

เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  อตัราร้อยละของ  

 สถานท่ี การถือหุน้โดยบริษทัฯ  

ช่ือบริษทั จดทะเบียน 2557 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 ธุรกิจเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์

บริษทั ธนบรรณ จาํกดั ประเทศไทย 100 - ธุรกิจเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์

บริษทั GL Leasing (Laos) Ltd. (ถือ  

   หุน้โดย Group Lease Holding Pte.  

   Ltd.) 

ประเทศลาว 100 - ธุรกิจเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์

 เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ

บริษทั ธนบรรณ จาํกดั จากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง บริษทั ธนบรรณ จาํกดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียน

ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัคือ การให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ โดยมีรายละเอียดการทาํสัญญาซ้ือขาย

ดงัน้ี 

บริษทัฯ และผูข้ายไดร่้วมลงนามในสัญญาซ้ือขายในวนัท่ี 18 มิถุนายน 2557 บริษทัฯมีวตัถุประสงคท่ี์

จะซ้ือหุน้สามญัทั้งหมดของบริษทั ธนบรรณ จาํกดั จาํนวน 5,650,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้น

ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ ซ่ึงคิดเป็นมูลค่า 629.7 ลา้นบาท 

 เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2557 บริษทัฯไดจ่้ายชาํระมูลค่าหุ้นตามสัญญาซ้ือขายเป็นเงินสดและไดรั้บการ

โอนหุ้นของบริษทั ธนบรรณ จาํกัด จากผูข้ายพร้อมจดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายช่ือผูถื้อหุ้นกับ

กระทรวงพาณิชยใ์นวนัเดียวกนั 

 งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ธนบรรณ จาํกดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557 

และกาํไรหรือขาดทุนตั้งแต่วนัท่ีลงทุนจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ทั้งน้ีไดบ้นัทึกสินทรัพยสุ์ทธิตาม

มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ ราคาซ้ือส่วนท่ีเกินกวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิจะถูกบนัทึก

ไวใ้นบญัชีค่าความนิยม อยา่งไรก็ตาม มูลค่าของสินทรัพยบ์างรายการ ณ วนัซ้ือกิจการยงัคงแสดงตาม

มูลค่าตามบญัชีซ่ึงมิใช่มูลค่ายุติธรรมจากการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจ (Purchase Price 

Allocation) เน่ืองจากยงัอยู่ระหว่างการประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อใช้ในการจดัสรร
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มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยด์งักล่าว โดยคาดวา่จะไดรั้บหนงัสือประเมินการปันส่วนตน้ทุนการรวม

ธุรกิจจากผูป้ระเมินราคาและจดัสรรค่าความนิยมใหม่ใหเ้สร็จส้ินภายในไตรมาสสองของปี 2558 
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มูลค่ายติุธรรมและมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั ธนบรรณ จาํกดั ณ วนัท่ีลงทุน (ก่อน

การทาํ Purchase Price Allocation) มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี 

สินทรัพย์   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 27,804 27,804 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 1,384,638 1,384,638 

สินทรัพยร์อการขาย 8,856 9,066 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  6,247 6,247 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุ 14) 34,173 783 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 23,572 30,208 

สินทรัพยอ่ื์น ๆ 119,138 119,138 

รวมสินทรัพย ์ 1,604,428 1,577,884 

หนีสิ้น   

เงินกูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 867,047 867,047 

หน้ีสินอ่ืน  152,800 152,800 

รวมหน้ีสิน 1,019,847 1,019,847 

รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 584,581 558,037 

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 100  

สินทรัพยสุ์ทธิจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 584,581  

ส่วนของราคาซ้ือท่ีสูงกวา่สินทรัพยสุ์ทธิ 45,160  

ราคาซ้ือ 629,741  

หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (27,804)  

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั 601,937  

รายละเอียดของราคาซ้ือ บริษทั ธนบรรณ จาํกดั มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

ราคาจ่ายซ้ือ  

เงินสดจ่าย 629,741 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (584,581) 

ค่าความนิยม 45,160 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยขา้งตน้ตั้งแต่วนัท่ีซ้ือกิจการจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีผลกาํไร

จาํนวน 74.7 ลา้นบาทไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมแลว้ 
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ข) บริษทัฯนํางบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี

อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ค) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกนักบันโยบาย

การบญัชีท่ีสาํคญัของบริษทัฯ 

ง) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็น

เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวได้

แสดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดง

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   

จ) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจาก

งบการเงินรวมน้ีแลว้ ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินของบริษทัฯกบัส่วน

ของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ

บริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

ตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมี

รายละเอียดดงัน้ี 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 

กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงาน        

ท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 15 สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ 

และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม ่
ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อ

รุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการบนัทึกบญัชีหุน้ปันผล 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดตามท่ีกล่าวขา้งตน้ไดรั้บการปรับปรุงและจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี

เน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นการ

ปรับปรุงถ้อยคาํและคาํศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี 

 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับในอนาคต 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่เป็นจาํนวนมาก 

ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศโดยการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในคร้ังน้ีส่วน

ใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคาํและคาํศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้

มาตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือวา่จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินน้ีในปีท่ีนาํ

มาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้บาง

ฉบับเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลักการสําคัญ ซ่ึงประกอบด้วย

มาตรฐานดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน  

มาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาต

ให้กิจการเลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอย

รับรู้ในกาํไรขาดทุนก็ได ้ 

ปัจจุบนับริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัทนัทีในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีเกิดรายการ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประเมิน

ว่าเม่ือนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงน้ีมาใช้ในปี 2558 และเปล่ียนมารับรู้รายการกาํไรขาดทุน

ดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะไม่มีผลกระทบต่อหน้ีสินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังานและกาํไรสะสมยกมาในงบการเงิน 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่10 เร่ือง งบการเงินรวม  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 กาํหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดย

ใชแ้ทนเน้ือหาเก่ียวกบัการบญัชีสําหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกาํหนดอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 

27 เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี

เปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกบัการพิจารณาว่าผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือวา่ตนควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนได ้หากตนมี

สิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และตนสามารถใช้อาํนาจใน

การสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ถึงแมว้า่ตนจะมีสัดส่วนการถือ

หุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมนอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัน้ีส่งผลให้ฝ่าย

บริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการทบทวนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาํนาจควบคุมในกิจการท่ี

เขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่มกิจการมาจดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวจะไม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอืน่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกาํหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของ

กิจการในบริษทัย่อย การร่วมการงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐาน    

การรายงานทางการเงินฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกาํหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม  กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือ

หน้ีสินใดตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน  กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นตามหลกัการ

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี และใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบ

จากการเร่ิมใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินน้ี 

จากการประเมินเบ้ืองต้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงาน            

ทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 



 9 

 

4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ก) รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายไดด้อกผลเช่าซ้ือโดยการปันส่วนดอกผลเช่าซ้ือตลอดระยะเวลา

ของสัญญาตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะรับรู้ในวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระค่างวด ไม่วา่จะเก็บ

เงินไดห้รือไม่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะหยุดรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกหน้ีคา้งชาํระค่างวด

เกินกวา่ 4 งวด 

 ข) รายไดจ้ากค่าปรับล่าชา้ 

  รายไดจ้ากค่าปรับล่าชา้รับรู้เป็นรายไดต้ามจาํนวนท่ีไดรั้บจริง 

 ค) รายไดค้่าธรรมเนียมอ่ืน 

  ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าซ้ือรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

 ง) ดอกเบ้ียรับ 

  ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 จ) เงินปันผลรับ 

  เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

 ก) ดอกเบ้ียจ่าย 

  ดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงคา้ง ในกรณีท่ีดอกเบ้ียไดคิ้ดรวมอยู่ในตัว๋เงินจ่ายแลว้ 

ดอกเบ้ียนั้นจะตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายเฉล่ียเท่า ๆ กนัตลอดอายขุองตัว๋เงินนั้น 

 ข) ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงจากการใหเ้ช่าซ้ือ 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกบญัชีการรับรู้ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงเม่ือเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน

จากการให้เช่าซ้ือสําหรับสัญญาเช่าซ้ือ โดยการปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง

และแสดงหกัจากรายไดด้อกเบ้ียตลอดอายขุองสัญญาเช่าซ้ือ  

  รายไดด้อกเบ้ียจากการให้เช่าซ้ือรอตดับญัชีแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงท่ี

เกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรกจากการใหเ้ช่าซ้ือ 
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4.3 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี

สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.4 ลูกหนีแ้ละค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระแสดงดว้ยจาํนวนหน้ีคงเหลือตามสัญญาหกัดว้ยดอกผลเช่า

ซ้ือและดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีเช่าซ้ือและขายผ่อนชําระตามผล

ขาดทุน โดยประมาณท่ีอาจจะเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ี    

คงคา้ง ความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกหน้ี ประสบการณ์และขอ้มูลความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง   

ในอดีต 

4.5 สินทรัพย์รอการขาย 

 สินทรัพยร์อการขายเป็นสินทรัพยซ่ึ์งไดย้ึดมาจากลูกหน้ีเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ และไดแ้สดงไวใ้น

ราคาทุน (ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่างวดท่ีคา้งชาํระสุทธิ) หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะขายไดแ้ลว้แต่

ราคาใดจะตํ่ากวา่ โดยการตั้งค่าเผือ่การลดมูลค่าสาํหรับสินทรัพยท่ี์ยดึคืน 

4.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน บริษทัฯจะ

บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

4.7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ / ค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสม

และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย ราคาซ้ือและต้นทุนท่ี

เก่ียวขอ้งอ่ืนเพื่อให้สินทรัพยอ์ยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้งานได ้ตน้ทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงถือ

เป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอาย ุ       

การใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

 อาคาร  20  ปี 

 ส่วนปรับปรุงอาคาร  5, 10  ปี 

 เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 5, 10  ปี 
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 ส่วนปรับปรุงอาคารและสถานท่ีเช่าตดัจาํหน่ายดว้ยวธีิเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่า 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และยานพาหนะคาํนวณค่าเส่ือมราคาตามวิธีผลรวมจาํนวนปีตามระยะเวลา 

3 - 5 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือ

คาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผล

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ (ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่าย

สินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น) จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าตามมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยน์ั้น ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดั

จาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบ

ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์

ดงักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยน์ั้นอาจเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลา

การตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดั

จาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 

สัญญาสิทธิพิเศษ 5 ปี 10 เดือน 

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3, 10 ปี 

เครือข่ายตวัแทนจาํหน่าย 10.5 ปี 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 5.5 ปี 

4.9 ค่าความนิยม 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวม

ธุรกิจส่วนท่ีสูงกวา่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้า

สูงกวา่ตน้ทุนการรวมธุรกิจ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นกาํไรในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุนทนัที 



 12 



 13 

 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการ

ดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึน

จากการรวมกิจการใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด

เงินสด) ท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการ

ประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่ม

ของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์

ก่อให้เกิดเงินสดตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้น

อนาคต 

4.10 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ 

หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั

บริษทัฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย

ทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการ

หรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินวา่มีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า

ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยหรือไม่ หากมี

ขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทาํการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของ

สินทรัพย ์หากพบวา่ราคาตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้นมีมูลค่าสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน แสดงวา่

สินทรัพยด์งักล่าวเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะลดมูลค่าของสินทรัพยล์งให้เท่ากบัมูลค่าท่ี

คาดวา่จะไดรั้บคืน ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายของ

สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้

สินทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจาก

สินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมิน

ความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของ

สินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย บริษทัฯและบริษทั

ย่อยใช้แบบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ี
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กิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผู ้

ซ้ือกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระ

ในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

4.12 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย

เม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสม

และเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพได้แยกออกจาก

สินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีท่ีเกิด

รายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 

 บริษทัฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึง

บริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 บริษทัฯคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วิธีคิดลด     

แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยฝ่ายบริหารไดท้าํการประเมินภาระ

ผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 

losses) สาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

 หน้ีสินของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประกอบดว้ย มูลค่าปัจจุบนัของ

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ หักด้วย ตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่ได้รับรู้ และผลกาํไร

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ 

4.13 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ทีชํ่าระด้วยตราสารทุน 

  บริษทัฯบนัทึกโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ณ วนัให้สิทธิ ตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น 

โดยบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุของสิทธิซ้ือหุ้น และแสดงบญัชีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็น

เกณฑใ์นส่วนของผูถื้อหุน้ 
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  ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ดังกล่าว ต้องใช้ดุลพินิจในการ            

วดัมูลค่า รวมทั้งสมมติฐานต่างๆท่ีเหมาะสม เช่น อายขุองสิทธิซ้ือหุ้น ความผนัผวนของราคาหุ้น และ

อตัราเงินปันผล เป็นตน้ 

4.14 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ

ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตาม

บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี

เก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก

รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผล

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ในจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อย     

จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผล

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ ทุกส้ิน

รอบระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้ง

แน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดั

บญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ี

เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
4.15 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงิน

ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ

ดาํเนินงาน 

4.16 ต้นทุนการกู้ยมื 

 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูถื้อเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบ้ีย

และตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

4.17 สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 

 บริษทัฯรับรู้จาํนวนสุทธิของดอกเบ้ียท่ีได้รับจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัรา

ดอกเบ้ียเป็นรายได/้ค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง  

4.18 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์ในอดีตได้เกิดข้ึนแล้วและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อย        

จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถ

ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผล

กระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี

เกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทาง

บญัชีท่ีสาํคญัดงัน้ี 

5.1 สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน             

ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา่ บริษทัฯ

และบริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

5.2 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจะประมาณอตัราค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

ของลูกหน้ีแต่ละอายุ โดยพิจารณาขอ้มูลสถิติต่าง ๆ ในอดีตประกอบกบัการประเมินความเส่ียงของ

ลูกหน้ี ลกัษณะของหลกัประกนั และผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงจากลูกหน้ีในอดีต โดยยึดหลกัความ

ระมดัระวงัเป็นสาํคญั 
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5.3 ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินทรัพย์รอการขาย 

ในการประมาณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพย์รอการขาย ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากสินทรัพยร์อการขายแต่ละรายการ โดยคาํนึงถึงการ

วิเคราะห์มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะขายได ้การใชป้ระมาณการจากขอ้มูลสถิติการขายใน

อดีต อายขุองสินทรัพยร์อการขายคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 

5.4 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กั

ภาษีเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียง

พอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราว ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯ

และบริษทัย่อยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึง

จาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

5.5 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดข้ึน 

นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ

บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

นั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกบัการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายใน

อนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

5.6 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ณ วนัท่ีได้มา ตลอดจนการ

ทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บใน

อนาคตจากสินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ี

เหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

5.7 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน

เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เงินสด 854 1,470 177 469 

เงินฝากธนาคาร 356,592 319,075 70,982 85,695 

รวม 357,446 320,545 71,159 86,164 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินฝากออมทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ 0.30 - 0.85 ต่อปี และ ร้อยละ 0.50 ต่อปี ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 0.37 - 0.50 ต่อปี 

และ ร้อยละ 0.50 ต่อปี ตามลาํดบั) 

7. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชําระ 

7.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระประกอบดว้ย 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ  

 และขายผอ่นชาํระท่ีถึง และขายผอ่นชาํระท่ีถึง  

 กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี กาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี รวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

ลูกหนีป้กต ิ       

 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 4,558,881 3,261,920 3,689,276 2,940,518 8,248,157 6,202,438 

 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 182,973 134,312 - - 182,973 134,312 

 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ       

  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (1,611,257) (1,218,699) (805,766) (669,478) (2,417,023) (1,888,177) 

 รวมลูกหนีป้กต ิ 3,130,597 2,177,533 2,883,510 2,271,040 6,014,107 4,448,573 

ลูกหนีบ้อกเลกิสัญญา       

 ลูกหน้ีเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 476,576 316,571 365,203 327,661 841,779 644,232 

 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 54,280 48,037 - - 54,280 48,037 

 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ       

  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (173,335) (131,353) (90,126) (87,207) (263,461) (218,560) 

 รวมลูกหนีบ้อกเลกิสัญญา 357,521 233,255 275,077 240,454 632,598 473,709 

รวมลูกหนี ้ 3,488,118 2,410,788 3,158,587 2,511,494 6,646,705 4,922,282 

หัก: ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ (324,165) (202,419) (236,149) (188,268) (560,314) (390,687) 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชําระ 

   - สุทธิ 3,163,953 2,208,369 2,922,438 2,323,226 6,086,391 4,531,595 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ  

 และขายผอ่นชาํระท่ีถึง และขายผอ่นชาํระท่ีถึง  

 กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี กาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี รวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

ลูกหนีป้กต ิ       

 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 3,391,811 3,183,459 2,804,616 2,863,467 6,196,427 6,046,926 

 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 134,927 132,083 - - 134,927 132,083 

 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ       

  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (1,233,609) (1,202,291) (633,937) (639,736) (1,867,546) (1,842,027) 

 รวมลูกหนีป้กต ิ 2,293,129 2,113,251 2,170,679 2,223,731 4,463,808 4,336,982 

ลูกหนีบ้อกเลกิสัญญา       

 ลูกหน้ีเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 381,251 316,571 284,834 327,661 666,085 644,232 

 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 47,983 48,037 - - 47,983 48,037 

 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ       

  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (138,708) (131,353) (73,942) (87,207) (212,650) (218,560) 

 รวมลูกหนีบ้อกเลกิสัญญา 290,526 233,255 210,892 240,454 501,418 473,709 

รวมลูกหนี ้ 2,583,655 2,346,506 2,381,571 2,464,185 4,965,226 4,810,691 

หัก: ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ (253,155) (201,022) (179,292) (188,268) (432,447) (389,290) 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชําระ 

   - สุทธิ 2,330,500 2,145,484 2,202,279 2,275,917 4,532,779 4,421,401 

7.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ (สุทธิจากดอกผลเช่า

ซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญจาํแนกตามอายหุน้ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

งบการเงนิรวม 

 มูลค่าลูกหน้ีตามสญัญา  มูลค่าลูกหน้ีตามสญัญา 

ระยะเวลาคา้งชาํระ เช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ เช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชําระ     

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 5,032,898 3,854,884 44,109 37,479 4,988,789 3,817,405 

 คา้งชาํระ       

 1 เดือน 474,283 300,868 45,277 29,454 429,006 271,414 

 2 - 3 เดือน 514,216 295,720 101,049 58,047 413,167 237,673 

 4 - 6 เดือน 263,272 207,533 103,271 81,661 160,001 125,872 

 7 - 9 เดือน 168,393 142,983 99,379 84,554 69,014 58,429 

 10 - 12 เดือน 120,967 97,591 95,478 77,108 25,489 20,483 

 มากกว่า 12 เดือนข้ึนไป 72,676 22,703 71,751 22,384 925 319 

รวม 6,646,705 4,922,282 560,314 390,687 6,086,391 4,531,595 
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(หน่วย: พนับาท) 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าลูกหน้ีตามสญัญา  มูลค่าลูกหน้ีตามสญัญา 

ระยะเวลาคา้งชาํระ เช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ เช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชําระ     

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,884,740 3,746,064 38,197 36,441 3,846,543 3,709,623 

 คา้งชาํระ       

 1 เดือน 295,458 298,632 29,145 29,231 266,313 269,401 

 2 - 3 เดือน 298,133 295,325 58,895 57,967 239,238 237,358 

 4 - 6 เดือน 176,842 207,394 69,911 81,605 106,931 125,789 

 7 - 9 เดือน 119,887 142,983 71,178 84,554 48,709 58,429 

 10 - 12 เดือน 118,492 97,591 93,992 77,108 24,500 20,483 

 มากกว่า 12 เดือนข้ึนไป 71,674 22,702 71,129 22,384 545 318 

รวม 4,965,226 4,810,691 432,447 389,290 4,532,779 4,421,401 

7.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่าซ้ือและมูลค่าปัจจุบนั

ของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าซ้ือแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 2557 2556 

  มูลค่าปัจจุบนัของ  มูลค่าปัจจุบนัของ 

 เงินลงทุนขั้นตน้ จาํนวนเงินขั้นตํ่า เงินลงทุนขั้นตน้ จาํนวนเงินขั้นตํ่า 

 ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 5,272,710 3,488,118 3,760,840 2,410,788 

ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 4,054,479 3,158,587 3,268,179 2,511,494 

รวม 9,327,189 6,646,705 7,029,019 4,922,282 

หกั: ดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (2,680,484)  (2,106,737)  

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 6,646,705  4,922,282  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557 2556 

  มูลค่าปัจจุบนัของ  มูลค่าปัจจุบนัของ 

 เงินลงทุนขั้นตน้ จาํนวนเงินขั้นตํ่า เงินลงทุนขั้นตน้ จาํนวนเงินขั้นตํ่า 

 ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 3,955,972 2,583,655 3,680,150 2,346,506 

ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 3,089,450 2,381,571 3,191,128 2,464,185 

รวม 7,045,422 4,965,226 6,871,278 4,810,691 

หกั: ดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (2,080,196)  (2,060,587)  

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 4,965,226  4,810,691  
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7.4 เ ม่ือว ันท่ี  30 เมษายน 2547 สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย                 

โดยความเห็นชอบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้าํหนดแนว

ปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับธุรกิจสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) โดยใหห้ยุดรับรู้

รายได้สําหรับลูกหน้ีท่ีค้างชําระค่างวดเกินกว่า 3 งวด  อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบติัดังกล่าวได้ให้

ทางเลือกไวโ้ดยหากบริษทัใดเห็นวา่แนวทางปฏิบติัน้ีไม่เหมาะสมให้เปิดเผยแนวทางท่ีบริษทัใช ้ทั้งน้ี 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายในการหยุดรับรู้รายไดส้ําหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีคา้งชาํระ    

ค่างวดเกินกว่า 4 งวด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดลูกหน้ี

คงเหลือของลูกหน้ีเช่าซ้ือและท่ีคา้งชาํระเกินกวา่ 3 งวดแต่บริษทัฯยงัคงรับรู้รายไดเ้ป็นจาํนวนเงิน

ประมาณ 635.3 ลา้นบาท และ 497.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัฯ: 512.7 ลา้นบาท และ 497.4 

ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

นอกจากน้ีหากบริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งหยุดรับรู้รายไดต้ามแนวทางปฏิบติัดงักล่าว จะมีผลทาํให้

รายไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ลดลงเป็นจาํนวนเงินประมาณ 24.1 ลา้นบาท 

และ 21.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัฯ: 21.8 ลา้นบาท และ 21.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

7.5 สัญญาเช่าซ้ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีระยะเวลาในการเช่าตามสัญญาโดยประมาณ 1 - 3 ปี และ

ค่าเช่ากาํหนดในอตัราคงท่ีตลอดอายสุัญญาเช่า 

7.6 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือ (ก่อนหักดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ จาํนวน 5,895 ลา้นบาท และ 4,845 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัฯ: 5,048 ลา้นบาท และ 4,845 ลา้นบาท ตามลาํดบั) เพื่อคํ้าประกนัวงเงิน

สินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 17 และ 19 

8. สินทรัพย์รอการขาย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สินทรัพยร์อการขายของบริษทัฯแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

สินทรัพยย์ดึคืน 41,305 42,990 25,254 42,990 

หกั: ค่าเผือ่การลดมูลค่า (17,708) (21,838) (11,183) (21,838) 

สินทรัพยร์อการขาย - สุทธิ 23,597 21,152 14,071 21,152 
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9. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับ 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเขา้ทาํสัญญาให้กูย้มืเงินแก่บริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 10.3 ลา้นเยน 

และ 0.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีอาย ุ1 ปี โดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2557 ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้ืมระยะสั้ นและดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวคิดเป็นจาํนวนเงิน 

11.3 ลา้นเยน และ 0.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2556: 10.6  ลา้นเยน และ 0.6 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา) 

10. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

รายไดค้า้งรับ 8,291 7,797 10,950 3,357 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 101,043 100,573 85,715 96,191 

ลกูหน้ีอ่ืน - ขายสินทรัพยร์อการขาย 15,014 17,539 12,419 17,539 

ลกูหน้ีอ่ืน 25,193 5,661 4,150 4,924 

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,295 2,272 1,295 2,272 

อ่ืน ๆ 2,955 1,816 3,221 1,816 

รวม 153,791 135,658 117,750 126,099 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,526) (2,526) (2,526) (2,526) 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 151,265 133,132 115,224 123,573 

11. เงินฝากประจําทีม่ีภาระคํา้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจาํซ่ึงบริษทัฯไดน้าํไปวางไวก้บัธนาคารเพื่อคํ้าประกนัการออกหนงัสือ

คํ้าประกนัจากธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 30.4 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินปันผลรับระหวา่งปี 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ธนบรรณ จาํกดั 629,696 - 100 - 629,696 - - - 

Group Lease Holding Pte. Ltd. และบริษทัยอ่ย 441,513 110,698 100 100 441,513 110,698 - 10,000 

     1,071,209 110,698 - 10,000 
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 บริษทัฯ 

 เม่ือวนัท่ี 16  ธนัวาคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติอนุมติัเพิ่มทุนในหุ้นสามญัของ

บริษทัยอ่ย Group Lease Holding Pte. Ltd. (“GLH”) จาํนวน 13.09 ลา้นหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 100 ของ

หุ้นท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมด) ราคาตามมูลค่าตราไว ้1 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้น รวมจาํนวนเงินทั้งส้ิน 

จาํนวนเงิน 13.09 ลา้นเหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 330.82 ลา้นบาท โดยบริษทัฯมีมติอนุมติัแปลง

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับจาก GLH จาํนวน 308.77 ลา้นบาทและ 0.79 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

เป็นเงินลงทุนดงักล่าวตามสัญญาแปลงหน้ีเป็นทุน บริษทัยอ่ย GLH จดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวต่อ

กรมทะเบียนการคา้และธุรกิจท่ีประเทศสิงคโปร์แลว้เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2557 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย GLH ท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการคิดเป็น

จาํนวนเงิน 17.70 ลา้นเหรียญสิงคโปร์  (2556: เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุ้น 

4.61 ลา้นเหรียญสิงคโปร์และ 13.09 ลา้นเหรียญสิงคโปร์) 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ธนบรรณ จาํกดั ("TNB")จาํนวน 5.65 ลา้นหุ้น 

ท่ีราคาหุ้นละ 111.46 บาท รวมเป็นเงินจ่ายซ้ือทั้งส้ิน 629.7 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557  

บริษทัฯถือหุ้นใน TNB ทั้งส้ิน 5.65 ลา้นหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด

ของ TNB 

Group Lease Holding Pte. Ltd. และบริษทัยอ่ย 

ในเดือนพฤษภาคม 2556 บริษทัยอ่ย GLH ทาํสัญญาให้เงินกูย้ืมแก่ GL Finance Plc. (“GLF”) จาํนวน 

2.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา มีกาํหนดจ่ายเงินคืนเม่ือทวงถามโดยไม่คิดดอกเบ้ีย จากนั้นในวนัท่ี 19 

มิถุนายน 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ย GLH มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนของ GLF จาํนวน

เงิน 3.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 96.49 ลา้นบาท และมีมติอนุมติัแปลงเงินให้กูย้ืม

ดงักล่าวเป็นเงินลงทุนพร้อมกบัจ่ายเงินเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือ บริษทัย่อย GLF จดทะเบียนเพิ่มทุน

ดงักล่าวต่อกรมทะเบียนการคา้และธุรกิจท่ีประเทศกมัพชูาแลว้เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2557  

เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัย่อย GLH มีมติอนุมติัเพิ่มทุนในหุ้น

สามญัของบริษทัยอ่ย GLF จาํนวน 15,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ100 ของหุ้นท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมด) 

ราคาตามมูลค่าตราไว ้200 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อหุ้น รวมจาํนวนเงินทั้งส้ิน จาํนวนเงิน 3 ลา้น

เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยบริษทัยอ่ย GLH มีมติอนุมติัแปลงเงินให้กูย้ืมแก่ GLF จาํนวน 3 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา เป็นเงินลงทุนดงักล่าวตามสัญญาแปลงหน้ีเป็นทุน บริษทัยอ่ย GLF ไดรั้บอนุมติัการจด

ทะเบียนเพิ่มทุนจากธนาคารแห่งชาติกมัพูชา เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2557 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัอยู่

ระหว่างดาํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกบักรมทะเบียนการคา้และธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อย 

GLH คาดวา่ธุรกรรมเสร็จส้ินในไตรมาสสองของปี 2558  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัย่อย GLH ถือหุ้นในบริษทัย่อย GLF ทั้งส้ิน 16,500 หุ้น (คิดเป็น    

ร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายแล้วทั้ งหมด) รวมเป็นเงินลงทุนทั้ งส้ิน จาํนวน 3.3 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา และเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้เป็นจาํนวน 3.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามลาํดบั 

เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัยอ่ย GLH ไดมี้มติจดัตั้งบริษทั GL Leasing 

(Laos) Company Limited เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศลาว โดยไดด้าํเนินการจดทะเบียน

จดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2557 ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการขอใบอนุญาต

การประกอบธุรกิจเก่ียวกบัเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตใ์นประเทศลาว 

13. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

   ส่วนปรับปรุง เคร่ืองตกแต่ง     

   อาคารและ และเคร่ืองใช ้ คอมพิวเตอร์  งาน  

 ท่ีดิน อาคาร สถานท่ีเช่า สาํนกังาน และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ระหว่างทาํ รวม 

ราคาทุน         

1 มกราคม 2556 35,983 45,553 6,209 20,527 12,430 17,560 - 138,262 

ซ้ือเพ่ิม - - 6,938 4,298 4,900 5,014 - 21,150 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (610) (582) (55) - (1,247) 

โอนออก - - - - - - (863) (863) 

เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย GLF - - - 906 1,671 2,910 863 6,350 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

- 

 

- 

 

7 

 

82 

 

150 

 

300 

 

- 

 

539 

31 ธนัวาคม 2556 35,983 45,553 13,154 25,203 18,569 25,729 - 164,191 

ซ้ือเพ่ิม - - 1,510 4,010 11,745 5,703 20,340 43,308 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (7) (2,045) (1,211) (484) - (3,747) 

โอนเขา้ (ออก) - - 10,219 2,364 5,068 44 (20,544) (2,849) 

เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย TNB - - - 10,865 3,971 - - 14,836 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

- 

 

- 

 

22 

 

47 

 

129 

 

100 

 

204 

 

502 

31 ธนัวาคม 2557 35,983 45,553 24,898 40,444 38,271 31,092 - 216,241 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         

1 มกราคม 2556 - 37,695 4,920 18,626 10,758 10,439 - 82,438 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 2,075 486 958 2,721 4,361 - 10,601 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ         

   ส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (610) (582) (34) - (1,226) 

เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย GLF - - - 142 612 621 - 1,375 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

12 

 

52 

 

64 

 

- 

 

128 

31 ธนัวาคม 2556 - 39,770 5,406 19,128 13,561 15,451 - 93,316 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 354 1,438 3,034 6,640 5,702 - 17,168 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ         

   ส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (7) (2,023) (1,192) (444) - (3,666) 

เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย TNB - - - 6,476 2,112 - - 8,588 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

- 

 

- 

 

1 

 

12 

 

132 

 

48 

 

- 

 

193 

31 ธนัวาคม 2557 - 40,124 6,838 26,627 21,253 20,757 - 115,599 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี         

31 ธนัวาคม 2556 35,983 5,783 7,748 6,075 5,008 10,278 - 70,875 

31 ธนัวาคม 2557 35,983 5,429 18,060 13,817 17,018 10,335 - 100,642 
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ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี         

2557        17,168 

2556        10,601 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ส่วนปรับปรุง เคร่ืองตกแต่ง    

   อาคารและ และเคร่ืองใช ้ คอมพิวเตอร์   

 ท่ีดิน อาคาร สถานท่ีเช่า สาํนกังาน และอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน        

1 มกราคม 2556 35,983 45,553 6,209 20,527 12,430 17,560 138,262 

ซ้ือเพิ่ม - - 6,794 3,447 3,401 579 14,221 

จาํหน่าย - - - (610) (582) - (1,192) 

31 ธนัวาคม 2556 35,983 45,553 13,003 23,364 15,249 18,139 151,291 

ซ้ือเพิ่ม - - 1,385 1,413 5,608 2,503 10,909 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (7) (1,159) (1,135) (484) (2,785) 

31 ธนัวาคม 2557 35,983 45,553 14,381 23,618 19,722 20,158 159,415 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

1 มกราคม 2556 - 37,695 4,920 18,626 10,758 10,439 82,438 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 2,075 476 827 2,197 3,453 9,028 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ        

   ส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (610) (582) - (1,192) 

31 ธนัวาคม 2556 - 39,770 5,396 18,843 12,373 13,892 90,274 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 354 1,273 1,367 3,464 2,987 9,445 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ        

   ส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (7) (1,140) (1,134) (445) (2,726) 

31 ธนัวาคม 2557 - 40,124 6,662 19,070 14,703 16,434 96,993 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

31 ธนัวาคม 2556 35,983 5,783 7,607 4,521 2,876 4,247 61,017 

31 ธนัวาคม 2557 35,983 5,429 7,719 4,548 5,019 3,724 62,422 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี        

2557       9,445 

2556       9,028 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  และ 2556 บริษทัฯมีอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงั

ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ดงักล่าวมีจาํนวนเงิน

ประมาณ 71.9 ลา้นบาท และ 32.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัฯ: 70.7 ลา้นบาท และ 32.9 ลา้น

บาท ตามลาํดบั) 

 บริษทัฯได้นาํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 จาํนวน 21.4 

ลา้นบาท (2556: 21.4 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนั

การเงิน และเงินกูย้มืระยะยาวตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 17 และ 19 
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สัญญา 

สิทธิพิเศษ 

คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ 

 

สิทธิการเช่า 

ซอฟตแ์วร์

ระหวา่งพฒันา 

เครือข่ายตวัแทน

จาํหน่าย 

ความสัมพนัธ์กบั

ลูกคา้ รวม 

ราคาทุน        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 - - - - - - - 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งปี - ราคาทุน - 582 - 1,290 - - 1,872 

เพิ่มขึ้นจากการซ้ือบริษทัยอ่ย GLF 109,281 - - - - - 109,281 

โอนเขา้ - 863 - - - - 863 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น 

   เงินตราต่างประเทศ 5,921 70 

 

- 48 

 

- 

 

- 6,039 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 115,202 1,515 - 1,338 - - 118,055 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งปี - ราคาทุน - 91 - 6,555 - - 6,646 

เพิ่มขึ้นจากการซ้ือบริษทัยอ่ย TNB - 1,007 150 - 32,720 670 34,547 

ตดัจาํหน่าย - - (150) - - - (150) 

โอนเขา้ (ออก) - 4,182 - (1,332) - - 2,850 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น 

   เงินตราต่างประเทศ 524 90 

 

- (6) 

 

- 

 

- 608 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 115,726 6,885 - 6,555 32,720 670 162,556 

การตัดจําหน่าย        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 - - - - - - - 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 9,246 179 - - - - 9,424 

เพิ่มขึ้นจากการซ้ือบริษทัยอ่ย GLF 3,036 - - - - - 3,036 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น 

   เงินตราต่างประเทศ 518 6 

 

- - 

 

- 

 

- 524 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 12,800 185 - - - - 12,985 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 19,005 619 13 - 1,558 61 21,256 

เพิ่มขึ้นจากการซ้ือบริษทัยอ่ย TNB - 284 90 - - - 374 

ตดัจาํหน่าย - - (103) - - - (103) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น 

   เงินตราต่างประเทศ 341 10 

 

- - 

 

- 

 

- 351 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 32,146 1,098 - - 1,558 61 34,863 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 102,402 1,330 - 1,338 - - 105,070 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 83,580 5,787 - 6,555 31,162 609 127,693 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ซอฟตแ์วร์ระหวา่งพฒันา 

ราคาทุน  

ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 - 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี - ราคาทุน 6,450 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 6,450 

การตดัจาํหน่าย  

ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 - 

ค่าตดัจาํหน่าย - 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 6,450 

สัญญาสิทธิพเิศษ 

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาสิทธิพิเศษ (Exclusive right agreement) เป็นระยะเวลา      

5 ปี (สามารถต่ออายสุัญญาไดโ้ดยอตัโนมติัอีกสองปี เวน้แต่ทั้งสองฝ่ายยินยอมร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์

อกัษรท่ีจะไม่ดาํเนินการต่ออายุสัญญาภายในหกเดือนก่อนวนัหมดอายุสัญญา) กบับริษทัตวัแทน

จาํหน่ายรถจกัรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าแห่งหน่ึงในประเทศกมัพูชา โดยสัญญาดงักล่าวระบุให้สิทธิ

พิเศษแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในการไดรั้บอนุญาตเป็นตวัแทนใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์

ฮอนดา้แต่เพียงผูเ้ดียว เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2555 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดโ้อนสิทธิดงักล่าวแก่ GLF 

โดยคิดค่าธรรมเนียม 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และทาํสัญญา Deposit agreement มูลค่า 2.9 ลา้น

เหรียญสหรัฐอเมริกาในการท่ีกิจการท่ีเก่ียวข้องกันทาํหน้าท่ีเป็นตวัแทนติดต่อกับบริษทัตวัแทน

จาํหน่ายรถจกัรยานยนต์ฮอนดา้ โดยมีเง่ือนไขว่าหาก GLF ไม่สามารถทาํยอดขายขั้นตํ่าต่อปีตามท่ี    

ตกลงไว ้กิจการท่ีเก่ียวข้องกันแห่งนั้นจะทาํการยึดเงินมดัจาํตามสัดส่วนระยะเวลาหกปีตั้งแต่ปี      

2556 - 2561   

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มูลค่ายุติธรรมของสิทธิพิเศษดงักล่าวคิดเป็นจาํนวนเงิน 2.54 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกาซ่ึงแสดงอยูใ่นงบการเงินรวม (2556: 3.12 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตนทีไ่ด้มาในระหว่างปี 

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนไดม้าจากการรวมธุรกิจ เครือข่ายตวัแทนจาํหน่าย และความสัมพนัธ์กบัลูกคา้

ท่ีไดม้ามีระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ประมาณ 10.5 ปี และ 5.5 ปี ตามลาํดบั  

15. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้/ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

     

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 41,533 104,060 46,288 102,803 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 

 

(45,971) 

 

(39,351) (9,830) (40,004) 

ผลแตกต่างชัว่คราวจากการซ้ือบริษทัยอ่ย GLF - (56) - - 

ผลแตกต่างชัว่คราวจากการซ้ือบริษทัยอ่ย TNB 23,572 - - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 19,134 64,653 36,458 62,799 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษี

ท่ีใชส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 133,837 304,966 180,683 320,655 

     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ร้อยละ 20 

และ 17 

ร้อยละ 20 

และ 17 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 25,109 69,329 36,137 64,131 

ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายและรายไดท่ี้ 

   ไม่สามารถนาํมาบวก (หกั) ทางภาษีได ้ 200 (2,827) 321 (1,332) 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ผลแตกต่างชัว่คราวจากการตีมูลค่ายติุธรรม 

   ของสญัญาสิทธิพิเศษ (788) (1,849) - - 

ผลแตกต่างชัว่คราวจากการตีมูลค่ายติุธรรม 

   ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (324) - - - 

อ่ืนๆ (5,063) - - - 

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 

   เบ็ดเสร็จ 19,134 64,653 36,458 62,799 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี     

   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 115,621 80,083 88,714 80,083 

   ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินทรัพยร์อการขาย 3,542 4,368 2,237 4,368 

   สาํรองผลประโยชน์ของพนกังาน 1,276 831 1,276 831 

   ขาดทุนสะสมยกมา 12,213 - - - 

   อ่ืนๆ 2,734 - - - 

   ค่านายหนา้รอตดับญัชี (17,085) (24,304) (17,085) (24,304) 

   ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าตดัจาํหน่าย (1,317) - - - 

   เครือข่ายตวัแทนจาํหน่าย (6,232) - - - 

   ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ (122) - - - 

   ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ (2,339) - (2,339) - 

   ค่าธรรมเนียมเงินกูย้มืระยะสั้น (1,995) - (1,995) - 

รวม 106,296 60,978 70,808 60,978 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี     

   มูลค่ายติุธรรมของสญัญาสิทธิพิเศษ - 653 - - 

รวม - 653 - - 

 จาํนวนหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีขา้งตน้ไดร้วมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาํนวน 6.35 

ลา้นบาท จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีรวมธุรกิจ ตามท่ีกล่าวใน

หมายเหตุ 2.2 
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16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ภาษีเงินไดแ้ละภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน 67,266 48,995 60,485 48,995 

เงินมดัจาํ 93,740 80,863 1,445 709 

อ่ืน ๆ 1,339 770 1,075 770 

รวม 162,345 130,628 63,005 50,474 

17. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) 2557 2556 

เงินกูย้ืมระยะสั้น 5.00 - 8.00 250,000 - 

เงินเบิกเกินบญัชี MOR  - 13,550 

รวม  250,000 13,550 

ในเดือนกรกฎาคม 2557  บริษทัฯเขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงวงเงินรวม 1,424 

ล้านบาท เงินกู้ยืมดงักล่าวมีอายุสามเดือนโดยคิดดอกเบ้ีย MLR + ร้อยละ 1.25 ต่อปี โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อนาํเงินไปชาํระค่าหุ้นตามสัญญาซ้ือขายหุ้นสามญัของบริษทั ธนบรรณ จาํกดั และ

ชาํระหน้ีเงินกูย้มืของบริษทั ธนบรรณ จาํกดั ท่ีมีต่อผูข้ายตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 2.2 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯคํ้าประกนัโดยการโอน

สิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซ้ือ ทะเบียนรถจกัรยานยนต์ตามหนงัสือแจง้จากผูใ้ห้กูข้องบริษทัฯและ

บริษทัยอ่ย และจาํนาํหุน้ทั้งหมดของบริษทัยอ่ย 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯคํ้าประกนัโดยการโอน

สิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซ้ือ และการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะมี

ข้ึนในภายหน้า และทะเบียนรถจกัรยานยนต์ตามหนังสือแจ้งจากผูใ้ห้กู้ บริษทัฯได้ชําระคืนเงิน

เบิกเกินบญัชีดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวนในระหวา่งปีปัจจุบนั 
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18. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทั

ยอ่ยและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  นโยบายการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ กาํหนดราคา 

 2557 2556 2557 2556  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงนิรวมแล้ว)      

รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ - - 126 28 ราคาตามสญัญา 

ดอกเบ้ียรับ - - 66,111 10,750 อตัราร้อยละ 7 ต่อปี 

เงินปันผลรับ - - - 10,000 ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายไดอ่ื้น - - 37,703 - ราคาตามสญัญา 

รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      

ดอกเบ้ียรับ 2,544 3,628 - 103 อตัราร้อยละ 6 - 9 ต่อปี 

ดอกเบ้ียจ่าย 19 - - - อตัราร้อยละ 6 ต่อปี 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

รายช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 

Group Lease Holding Pte. Ltd. บริษทัยอ่ย 

บริษทั ธนบรรณ จาํกดั 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 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคญัของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชําระ  

บริษัทย่อย  

GL Finance Plc. - - 1,159 - 

รวม - - 1,159 - 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  

บริษัทย่อย     

Group Lease Holding Pte. Ltd. - - 764,515 200,499 

บริษทั ธนบรรณ จาํกดั - - 422,254 - 

GL Finance Plc. - - 3,397 3,383 

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

กรรมการของบริษทัยอ่ย 2,293 - - - 

Devenco Management and     

 Consulting Co., Ltd. 31,083 51,341 - - 

Tennis Federation of     

 Cambodia 5,049 3,821 - - 

รวม 38,425 55,162 1,190,166 203,882 

     

สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่     

บริษัทย่อย     

Group Lease Holding Pte. Ltd. - - 297 - 

บริษทั ธนบรรณ จาํกดั - - 7,569 - 

รวม - - 7,866 - 

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น - บริษัทย่อย    

Group Lease Holding Pte. Ltd. - - - 330,815 

รวม - - - 330,815 

 

เงนิมดัจาํ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่) 

A.P.F. Group Co., Ltd. 70,217 65,627 - - 

รวม 70,217 65,627 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่าย     

   แก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

A.P.F. Group Co., Ltd. 19,797 - - - 

รวม 19,797 - - - 

     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     

บริษัทย่อย     

GL Finance Plc. - - 1,057 - 

รวม - - 1,057 - 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เงินมดัจาํท่ีแสดงเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนในงบการเงิน

รวมคิดเป็นจาํนวนเงิน 70.2 ลา้นบาท เป็นเงินมดัจาํของ GLH ท่ีวางเป็นหลกัประกนักบักิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัเพื่อช่วยในการเตรียมการออกหุน้กูก้บัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในระหวา่งไตรมาสหน่ึงปี 

2558 ต่อมา GLH ยกเลิกการออกหุ้นกู้ดงักล่าวแล้วส่งผลให้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัได้คืนเงินมดัจาํ

ดงักล่าวใหก้บั GLH ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เงินมดัจาํดงักล่าวท่ีแสดงเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนในงบ

การเงินรวมคิดเป็นจาํนวนเงิน 2.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นเงินมดัจาํของ GLH ท่ีวางเป็น

หลกัประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพื่อช่วยในการเตรียมการกูย้มืเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ใน

ระหวา่งปีปัจจุบนั GLH ยกเลิกการกูย้ืมเงินดงักล่าวแลว้ส่งผลให้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดคื้นเงินมดัจาํ

ดงักล่าวใหก้บั GLH ในเดือนมกราคม 2557 

 รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั้ นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งปี

ปัจจุบนัแสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   ผลแตกต่าง ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี    จากการ ณ วนัท่ี  

 1 มกราคม ในระหวา่งปี กาํไรจากอตัรา แปลงค่า 31 ธนัวาคม 

 2557 เพิ่มข้ึน ลดลง แลกเปล่ียน งบการเงิน 2557 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    

กรรมการของบริษทัยอ่ย - 2,264 - - 29 2,293 

Devenco Management and  

   Consulting Co., Ltd.  51,341 2,216 (22,661) 

 

23 

 

164 31,083 

Tennis Federation of Cambodia 3,821 1,370 (162) - 20 5,049 

รวม 55,162 5,850 (22,823) 23 213 38,425 
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 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นดงักล่าวให้กูย้ืมโดยบริษทั Group Lease Holding Pte. Ltd. เป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มี

หลกัประกนัโดยคิดอตัราดอกเบ้ียจากตน้ทุนเงินกูข้องผูใ้ห้กูบ้วกร้อยละ 6.75 - 7.50 ต่อปี (2556: 6.75 

- 7.50 ต่อปี) 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี   กาํไร ณ วนัท่ี  

 1 มกราคม ในระหวา่งปี จากอตัรา 31 ธนัวาคม 

 2557 เพ่ิมข้ึน ลดลง แลกเปล่ียน 2557 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั    

Group Lease Holding Pte. Ltd. 200,499 564,016 - - 764,515 

บริษทั ธนบรรณ จาํกดั - 903,778 (481,524) - 422,254 

GL Finance Plc. 3,383 227 (228) 15 3,397 

รวม 203,882 1,468,021 (481,752) 15 1,190,166 

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่บริษทัย่อยดงักล่าวเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัโดยคิดอตัราดอกเบ้ีย    

ร้อยละ 7.00 - 11.00 ต่อปี (2556: 7.00 ต่อปี) 

 รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้ นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหว่างปี

ปัจจุบนัแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   ผลแตกต่าง ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี   กาํไร (ขาดทุน)  จากการ ณ วนัท่ี  

 1 มกราคม ในระหวา่งปี จากอตัรา แปลงค่า 31 ธนัวาคม 

 2557 เพิ่มข้ึน ลดลง แลกเปล่ียน งบการเงิน 2557 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    

A.P.F. Group Co., Ltd. - 19,797 - - - 19,797 

รวม - 19,797 - - - 19,797 

 เงินกูย้มืดงักล่าวเป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัโดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.00 ต่อปี 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์

พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 39,373 37,386 37,490 37,386 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 932 1,076 932 1,076 

รวม 40,305 38,462 38,422 38,462 

ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญสําหรับกรรมการและผู้บริหาร 

 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2555 บริษทัฯไดอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั (GL-WD) ให้แก่

กรรมการและผูบ้ริหารจาํนวน 16 ท่าน จาํนวน 255,500 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 25.55 ของจาํนวน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัทั้งหมดท่ีออกในคร้ังนั้น 

เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 บริษทัฯไดอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั (GL-W2) ให้แก่                    

ผูถื้อหุน้เดิมท่ีเป็นกรรมการและผูบ้ริหารจาํนวน 5 ท่าน จาํนวน 18,731 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 0.04 

ของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัทั้งหมดท่ีออกในคร้ังนั้น 

เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯไดอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั (GL-W3) ให้แก่ ผูถื้อหุ้น

เดิมท่ีเป็นกรรมการและผูบ้ริหารจาํนวน 9 ท่าน จาํนวน 731,151 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของ

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัทั้งหมดท่ีออกในคร้ังนั้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ยอดคงเหลือของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (GL-WD และ GL-

W3) ซ่ึงบริษทัฯได้ออกให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารปัจจุบนัเป็นจาํนวน 219,500  หน่วย และ 

731,151 หน่วย ตามลาํดบั 
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19. เงินกู้ยมืระยะยาว 

 เงินกูย้มืระยะยาวซ่ึงบริษทัฯไดรั้บจากสถาบนัการเงินในประเทศ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ อตัราดอกเบ้ียต่อปี เง่ือนไขการชาํระคืนเงินตน้ 

 2557 2556   

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554    

วงเงินสินเช่ือท่ี 1 2,384,890 2,184,260 อตัราร้อยละ MLR - 1.0 ต่อปี ผอ่นชาํระเป็นงวด ๆ ในจาํนวนท่ี

เท่ากนัรวมทั้งหมดสามสิบงวด โดย

เร่ิมชาํระงวดแรกในวนัชาํระดอกเบ้ีย

คร้ังแรกหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้าม

วงเงินสินเช่ือ 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 21 มิถุนายน 2556    

วงเงินสินเช่ือท่ี 1 233,110 433,270 อตัราดอกเบ้ีย THBFIX1M + 

1.50 ต่อปี 

ผอ่นชาํระเป็นงวดๆ ในจาํนวนท่ี

เท่ากนัรวมทั้งหมดสามสิบงวด โดย

เร่ิมชาํระงวดแรกในวนัชาํระดอกเบ้ีย

คร้ังแรกหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกู ้

     ตามวงเงินสินเช่ือ 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 17 กนัยายน 2556    

วงเงินสินเช่ือท่ี 1 279,830 479,990 อตัราดอกเบ้ีย THBFIX1M + 

1.50 ต่อปี 

ผอ่นชาํระเป็นงวดๆ ในจาํนวนท่ี

เท่ากนัรวมทั้งหมดสามสิบงวด โดย

เร่ิมชาํระงวดแรกในวนัชาํระดอกเบ้ีย

คร้ังแรกหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกู ้

     ตามวงเงินสินเช่ือ 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2557    

วงเงินสินเช่ือท่ี 1 972,000 - อตัราร้อยละ MLR - 2.25 ต่อปี ผอ่นชาํระเป็นงวดๆ ในจาํนวนท่ี

เท่ากนัรวมทั้งหมดสิบแปดงวด โดย

เร่ิมชาํระงวดแรกในวนัชาํระดอกเบ้ีย

คร้ังท่ีสองหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกู ้

     ตามวงเงินสินเช่ือ 

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงิน     

            รอตดัจ่าย (9,974) -   

รวม 3,859,856 3,097,520   

หัก: ส่วนท่ีถึงกําหนดชําระ

ภายในหน่ึงปี (2,547,809) (1,808,590) 
  

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 1,312,047 1,288,930   
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 3,097,520 

บวก: กูเ้พ่ิม 2,794,000 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (2,021,690) 

        ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (9,974) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 3,859,856 

 เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงเพื่อขอ

วงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 500 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืมภายใตส้ัญญา

เงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษทัฯ 

 ในระหวา่งปี 2555 ถึงไตรมาสหน่ึง 2556 บริษทัฯไดข้อเพิ่มวงเงินกูร้ะยะยาวกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่ง

หน่ึงตามสัญญาเงินกูย้ืมลงวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554 เป็นจาํนวน 2,500 ลา้นบาทโดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อนาํไปชาํระคืนเงินกูย้มืภายใตส้ัญญาเงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษทัฯ 

 เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2556 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงเพื่อขอ

วงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 500 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืมภายใตส้ัญญา

เงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษทัฯเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย บริษทัฯ

ไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมดงักล่าวเพื่อแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็น

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.00 ต่อปี 

 เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2556 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงเพื่อขอ

วงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 500 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืมภายใตส้ัญญา

เงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษทัฯเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย บริษทัฯ

ไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมดงักล่าวเพื่อแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็น

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.00 ต่อปี 

 เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงเพื่อขอ

วงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 972 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืมภายใตส้ัญญา

เงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษทัฯ 
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 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดาํรงสัดส่วน

การถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ การจ่ายเงินปันผล การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

การดาํรงอตัราส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือท่ีคา้งชาํระมากกว่า 3 เดือนข้ึนไปต่อลูกหน้ีเช่าซ้ือทั้งหมด การ

ดาํรงอตัราส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือต่อหน้ีเงินกู ้การไม่จาํหน่ายสินทรัพยห์รือสิทธิในรายได ้และใน

กรณีก่อหน้ีใหม่ กลุ่มเจา้หน้ีปัจจุบนัตอ้งมีเง่ือนไขทางการเงินและหลกัประกันไม่ด้อยกว่าวงเงิน

สินเช่ือท่ีบริษทัฯไดท้าํใหม่ เป็นตน้ 

 เงินกู้ยืมภายใตส้ัญญาเงินกูด้งักล่าวคํ้ าประกนัโดยการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซ้ือและการ     

จดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่ในขณะน้ี และ/หรือจะมีต่อไปในภายหน้า และทะเบียน

รถจกัรยานยนตต์ามหนงัสือแจง้จากธนาคารพาณิชย ์

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯ มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ท่ียงัมิได้เบิกใช้ จาํนวน 

115.1 ลา้นบาท (2556: 315.7 ลา้นบาท) 

20. หุ้นกู้ 

 บริษทัฯได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกนับางส่วน และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ ซ่ึงมี

รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุ้นกู ้ อตัราดอกเบ้ีย อาย ุ ครบกาํหนด 2557 2556 

หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2557 ตามรายละเอียดในตารางดา้นล่าง 3 ปี 27 กุมภาพนัธ์ 2560 500,000 - 

หกั: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย   (11,697) - 

หุ้นกู ้- สุทธิ   488,303 - 

 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 กุมภาพนัธ์ 2557 

อตัราดอกเบ้ีย ตั้งแต่วนัท่ี 27 สิงหาคม 2557 ถึงวนัท่ี 29 กนัยายน 2557 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.17 ต่อปี 

 ตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ไปจนครบกาํหนดไถ่ถอน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.55 ต่อปี  
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ระยะเวลาการชาํระดอกเบ้ีย ชาํระปีละ 2 คร้ัง ในวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ และวนัท่ี 27 สิงหาคมของทุกปี 

 ตลอดอายขุองหุน้กู ้กาํหนดชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 27 สิงหาคม 2557  

การชาํระเงินตน้ ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2560 

เง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนลูกหน้ีเช่าซ้ือ 

 และขอ้จาํกดัการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจาํหน่าย จ่ายหรือโอน 

 ทรัพยสิ์น 

การคํ้าประกนั คํ้าประกนับางส่วนโดยสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 30.4 

21. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน

แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงิน   

เฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 4,157 2,774 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  630 1,081 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 182 117 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (747) (360) 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 

   ประกนัภยั 2,157 545 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 6,379 4,157 
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 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยู่ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแสดงได้

ดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงิน   

เฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  630 1,081 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 182 117 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 

   ประกนัภยัท่ีรับรู้ในปี  2,157 545 

รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 2,969 1,743 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของ 

   กาํไรหรือขาดทุน: 

  

ค่าใชจ่้ายในการบริการและการบริหาร 2,969 1,743 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม / งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 3.6 4.4 

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 7.0 7.0 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 15.88 15.88 
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 จาํนวนเงินภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและส่ีปียอ้นหลงัแสดงไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 ภาระผกูพนัตามโครงการ

ผลประโยชน์ 

การปรับปรุงตามประสบการณ์ท่ีเกิด

จากหน้ีสินโครงการ 

 

งบการเงินรวม / งบการเงิน         

เฉพาะกิจการ 

งบการเงินรวม / งบการเงิน           

เฉพาะกิจการ 

ปี 2557 6,379 1,912 

ปี 2556 4,157 510 

ปี 2555 2,774 (104) 

ปี 2554 1,735 (1,127) 

ปี 2553 3,519 - 

22. หุ้นสามัญซ้ือคืน 

 โครงการซ้ือหุ้นคืนเพือ่บริหารทางการเงิน 

 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัโครงการซ้ือหุ้น

คืนเพื่อบริหารทางการเงิน อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไม่มีการซ้ือคืนหุ้นสามญัในระหว่างช่วงระยะเวลา

ดงักล่าวและไม่มีหุน้ซ้ือคืนคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 บริษทัฯไดด้าํเนินการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัฯขอ้ 12 กบักระทรวงพาณิชย ์

เพื่อใหบ้ริษทัฯสามารถซ้ือหุน้คืนได ้

23. ทุนเรือนหุ้น 

23.1 มติทีป่ระชุมสามัญสามัญประจําปีผู้ถือหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเร่ืองต่างๆท่ี

สาํคญัดงัน้ี 

1) อนุมติัการจดัสรรสํารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2556โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

- จดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมายในอตัราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นจาํนวน 15.05 

ลา้นบาท 
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- จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 167.91 ล้านบาท ทั้งน้ีใน

ระหวา่งปี 2556 บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไปแลว้โดยจ่ายปันผลเป็น

เงินสดเป็นจาํนวนรวมประมาณ 109.48 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.11 บาท ซ่ึงไดจ้่ายเงิน

ปันผลระหวา่งกาลดงักล่าวไปเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2556 ดงันั้นคงเหลือ 0.0409 - 0.0570 บาท

ต่อหุน้ ท่ีจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี คิดเป็นจาํนวน 58.43 ลา้นบาท บริษทัฯกาํหนดจ่ายเงินปัน

ผลดงักล่าวในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2557 

2) อนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัฯขอ้ 12 เพื่อใหบ้ริษทัฯสามารถซ้ือหุน้คืนได ้

3) รับทราบโครงการซ้ือหุน้คืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- กาํหนดระยะเวลาโครงการซ้ือหุน้คืนเพื่อบริหารทางการเงินภายหลงัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติ

อนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัฯ ใหส้ามารถซ้ือหุน้คืนได ้

- วงเงินสูงสุดท่ีจะใชใ้นการซ้ือหุ้นคืน 330 ลา้นบาท 

- จาํนวนหุ้นท่ีจะซ้ือคืน 51,252,115 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 

ของหุน้สามญัท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

- บริษทัฯซ้ือหุ้นดงักล่าวในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเสนอซ้ือจากผูถื้อหุ้นเป็นการ

ทัว่ไป ราคาหุน้ท่ีซ้ือคืนแต่ละคร้ังตอ้งไม่เกินร้อยละ 115 ของราคาปิดของหุ้นเฉล่ีย 5 วนัทาํการ

ก่อนวนัทาํการซ้ือแต่ละคร้ัง 

- ระยะเวลาจาํหน่ายหุน้ท่ีซ้ือคืนนั้น ทางคณะกรรมการบริษทัฯจะพิจารณาวิธีจาํหน่ายหุ้นอีกคร้ัง

ภายหลังเสร็จส้ินโครงการซ้ือคืน (ภายหลงั 6 เดือนนับแต่วนัท่ีซ้ือหุ้นคืนเสร็จส้ินแต่ตอ้ง          

ไม่เกิน 3 ปี) บริษทัฯจะกาํหนดราคาจาํหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 85% ของราคาปิดเฉล่ีย 

5 วนัทาํการก่อนวนัทาํการขายแต่ละคร้ัง 

- หุน้ท่ีบริษทัฯซ้ือคืนจะไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล 

23.2 การเพิม่ทุนจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯได้รับเงินจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั

จาํนวนรวม 180.6 ลา้นบาท ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 จาํนวนใบสาํคญั    

 แสดงสิทธิ จาํนวนหุน้สามญั ราคาใชสิ้ทธิ จาํนวนเงิน 

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

GL-W2 5,159,075 61,062,674 2.95708 180.6 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นจํานวนเงินรวม 1,084.3 ล้านบาท                         

(2556: 933.7 ลา้นบาท) 

23.3 รายการกระทบยอดจํานวนหุ้นสามัญ 

จาํนวนหุน้สามญั ทุนชาํระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัของบริษทัฯมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

    ส่วนเกินมูลค่า 

  จาํนวนหุน้ ทุนชาํระแลว้ หุน้สามญั 

  (พนัหุน้) (พนับาท) (พนับาท) 

หุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้    

ณ วนัตน้ปี 1,024,707 512,353 933,680 

เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 61,063 30,532 150,552 

โอนใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัเป็นส่วนเกิน

มลูค่าหุน้สามญั 

 

- 

 

- 

 

22 

ณ วนัส้ินปี 1,085,770 542,885 1,084,254 

24. ใบสําคัญแสดงสิทธิ/ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ยอดคงเหลือของใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัซ่ึงออกโดยบริษทัฯมี

รายละเอียดดงัน้ี 

ประเภท 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 

ออกให้แก่ 

วนัท่ีออก 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

จาํนวนใบสาํคญั 

แสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังแรก ราคาเสนอขาย 

อายใุบสาํคญั

แสดงสิทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิ 

ต่อ 1 หุ้นสามญั 

อตัราการใชสิ้ทธิ 

ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

GL-W2 ผูถื้อหุ้นเดิม 1 พฤศจิกายน 2555 22,775,694 หน่วย 0.10 บาท 2 ปี 2.95708 บาท 11.8360 หุ้นสามญั 

GL-W3 ผูถื้อหุ้นเดิม 2 ธนัวาคม 2556 332,783,154 หน่วย - 2 ปี 10 บาท 1 หุ้นสามญั 

GL-WD กรรมการและพนกังาน 15 พฤษภาคม 2555 1,000,000 หน่วย - 3 ปี 1.65766 บาท 11.8360 หุ้นสามญั 

 จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯในระหวา่งปีมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

ประเภท จาํนวนใบสาํคญัแสดง จาํนวนใบสาํคญัแสดง จาํนวนใบสาํคญัแสดง  จาํนวนใบสาํคญัแสดง  

ใบสาํคญั สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี  สิทธิท่ีมีการใชสิ้ทธิ สิทธิท่ีหมดอาย/ุยกเลิก สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 

แสดงสิทธิ 1 มกราคม 2557 ในระหวา่งปี ในระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2557 

GL-W2 5,356,893 (5,130,675) (226,218) - 

GL-W3 332,783,154 - - 332,783,154 

GL-WD 872,400 - (64,100) 808,300 

 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 คงเหลือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกให้ผูถื้อหุ้นเดิม 

(GL-W2) จาํนวน 226,218 หน่วย ซ่ึงไม่มีผูม้าใช้สิทธิและได้หมดอายุลง บริษทัฯได้โอนมูลค่า

คงเหลือของใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจาํนวน 0.02 ลา้นบาท เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นในงบแสดง

ฐานะการเงิน 
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 บริษทัฯไดย้กเลิกการออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการ

และพนกังานของบริษทัฯ (GL-WD) ซ่ึงมียอดสะสมจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 จาํนวน 200,700 

หน่วย เน่ืองจากพนกังานผูไ้ดรั้บใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวลาออก ซ่ึงไม่เป็นตามเง่ือนไขของการ

ไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิขา้งตน้ 

 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2555 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้อนุมติัการออกใบสําคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัจาํนวน 1,000,000 หน่วย (GL-WD) เพื่อจดัสรรแก่กรรมการและพนกังานของ

บริษทัฯ ในราคาเสนอขายศูนยบ์าทต่อหน่วย ใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ3 ปี นบัตั้งแต่วนัออกใบสําคญั

แสดงสิทธิ โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิหลงัปรับคือใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัใหม่

ได ้11.8360 หุ้น ในราคาใชสิ้ทธิ 1.65766 บาทต่อ 1 หุ้นสามญั มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิ

ซ้ือหุ้นแต่ละสิทธิท่ีออกเท่ากบั 4.08 บาท คาํนวณโดยใช้แบบจาํลองการกาํหนดราคาสิทธิตาม

แบบจาํลองของ Black-Scholes Merton ขอ้มูลนาํเขา้แบบจาํลอง ไดแ้ก่ ราคาหุ้น ณ วนัท่ีกาํหนดราคา 

ซ่ึงเท่ากบั 24.9 บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากบั 19.62 บาท ความผนัผวนท่ีคาดหวงัร้อยละ 32.85 ความ

คาดหวงัอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 8.62 อายุสัญญา 3 ปี และอตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง       

ร้อยละ 3.44  

 การจ่ายปันผลหุ้นสามญัและการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัในปี 2556 ไม่ได้เป็นการปรับปรุง

เง่ือนไขหรือขอ้ตกลงของโครงการ จึงไม่ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือ

หุน้ GL-WD 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯบนัทึกค่าใชจ่้ายสําหรับโครงการ GL-WD เป็น

จาํนวน 1.36 ลา้นบาท ซ่ึงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน (2556: 1.36 ลา้นบาท) 

25. เงินปันผล/หุ้นปันผล 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในปี 2557 ประกอบดว้ย 

เงินปันผล/หุน้ปันผล อนุมติัโดย ปันผลจ่าย ปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลคงเหลือจากผลการ

ดาํเนินงานปี 2556              

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้        

 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2557 

 

56,897 

 

0.0568 

รวมเงินปันผลและหุน้ปันผล 

    สาํหรับปี 2557 

  

56,897 

 

0.0568 

 เงินปันผลและหุน้ปันผลท่ีประกาศจ่ายในปี 2556 ประกอบดว้ย 

เงินปันผล/หุน้ปันผล อนุมติัโดย ปันผลจ่าย ปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลระหวา่งกาลคงเหลือ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   
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จากผลการดาํเนินงาน

ระหวา่ง วนัท่ี 1 มกราคม 

2555 ถึง 30 กนัยายน 2555 

เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2556  

 

69,532 

 

 

1.00 
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เงินปันผล/หุน้ปันผล อนุมติัโดย ปันผลจ่าย ปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 

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 

รวมเงินปันผลและหุน้ปันผล 

    สาํหรับปี 2556 

  

259,369 

 

2.13 

26. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี      

หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุน

จดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

27. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 297,125 181,166 216,952 166,646 

ค่าบริการทาํสญัญา 38,851 40,904 37,531 40,825 

ค่าใชจ่้ายในการติดตามหน้ี 24,426 21,136 22,854 21,136 

ค่าเส่ือมราคา 17,168 10,601 9,445 9,028 

ค่าตดัจาํหน่าย 21,256 9,425 - - 

ค่าธรรมเนียมงานทะเบียน 5,526 7,785 2,652 7,785 

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 7,216 4,816 2,998 2,427 
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28. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี  

กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี

ตามท่ีกล่าวขา้งตน้กบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้น

สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั  โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั  ณ  วนัตน้ปี

หรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

  จาํนวนหุน้สามญั  

 กาํไรสาํหรับปี ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

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

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

 กาํไรสาํหรับปี 114,704 240,313 1,052,988 953,579 0.109 0.252 

ผลกระทบของหุ้นสามัญ       

 เทียบเท่าปรับลด       

  GL-W2 - - 17,059 91,829   

  GL-WC - - - 771   

  GL-WD - - 7,322 9,241   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

    กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       

       สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือ       

       หุน้สามญั 114,704 240,313 1,077,369 1,055,420 0.106 0.228 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จาํนวนหุน้สามญั  

 กาํไรสาํหรับปี ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

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

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

 กาํไรสาํหรับปี 144,225 257,856 1,052,988 953,579 0.137 0.270 

ผลกระทบของหุ้นสามัญ       

 เทียบเท่าปรับลด       

  GL-W2 - - 17,059 91,829   

  GL-WC - - - 771   

  GL-WD - - 7,322 9,241   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

    กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       

       สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือ       

       หุน้สามญั 144,225 257,856 1,077,369 1,055,420 0.134 0.244 

 อย่างไรก็ตาม ไม่มีการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั   

(GL-W3) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 24 สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 เน่ืองจาก

ราคาใชสิ้ทธิรวมกบัมูลค่ายุติธรรมต่อหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัมีราคาสูงกว่า

ราคาตลาดถวัเฉล่ียของหุน้สามญัของบริษทัฯ 

29. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง

เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 

ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อยุธยา จาํกดั และ

จะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้ นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ               

ในระหวา่งปี 2557 และ 2556 บริษทัฯไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 5.3 ลา้นบาท และ 2.6 

ลา้นบาท ตามลาํดบั  

30. ภาระผูกพนั  

30.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 14.26 ล้านบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

จดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์ (2556: 16.55 ลา้นบาท) 
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30.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าและบริการ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินและพื้นท่ีในอาคาร 

อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้

ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 2557 2556 

  พนัเหรียญ  พนัเหรียญ 

 พนับาท สหรัฐอเมริกา พนับาท สหรัฐอเมริกา 

จ่ายชาํระ     

 ภายใน 1 ปี 10,342 14 3,586 11 

 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 9,291 - 2,075 - 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

  พนัเหรียญ  พนัเหรียญ 

 พนับาท สหรัฐอเมริกา พนับาท สหรัฐอเมริกา 

จ่ายชาํระ     

 ภายใน 1 ปี 7,644   14 3,586 11 

 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 6,769 -  2,075 - 

30.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมีภาระท่ีตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุนในต่างประเทศ

ให้กบับุคคลท่ีเป็นพนกังานของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นจาํนวนเงิน 0.10 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

0.50 ลา้นเยน และ 0.70 ลา้นบาทต่อเดือน (2556: 0.04 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเดือน 0.20 ลา้น

เยน และ 0.90 ลา้นบาทต่อเดือน) 

30.4 การคํา้ประกนั 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่

เป็นจาํนวน 300 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการคํ้าประกนัหุ้นกู ้และจาํนวน 0.3 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ือง

กบัการคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและการใชบ้ริการไปรษณีย ์(2556: 0.3 ลา้นบาท)  

31. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร

ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานของบริษทัคือคณะกรรมการบริษทั  

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตาม

ประเภทของบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน 

• ส่วนงานธุรกิจใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์

• ส่วนงานธุรกิจบริการท่ีปรึกษาดา้นการเงิน และจดัการเงินลงทุนอ่ืน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

ผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ

วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯ

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและ

สินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและ

สินทรัพยร์วมในงบการเงิน 

การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี

สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

ขอ้มูลรายได ้กาํไร และสินทรัพยร์วม/หน้ีสินรวมของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัต่อไปน้ี  

   (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  

 ส่วนงานธุรกิจ บริการท่ีปรึกษา รวมส่วนงาน และตดัรายการ  

 ใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ ดา้นการเงิน ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 1,666,739 - 1,666,739 - 1,666,739 

รายไดอ่ื้น 165,160 40,175 205,335 - 205,335 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 105,030 51,063 156,093 (156,093) - 

รวมรายได ้ 1,936,929 91,238 2,028,167 (156,093) 1,872,074 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (316,620) (29,333) (345,953) 95,535 (250,418) 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (18,340) - (18,340) (20,084) (38,424) 
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หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (494,857) - (494,857) - (494,857) 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย (431,820) - (431,820) - (431,820) 



 53 

 
   (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  

 ส่วนงานธุรกิจ บริการท่ีปรึกษา รวมส่วนงาน และตดัรายการ  

 ใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ ดา้นการเงิน ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร (528,789) (48,998) (577,787) 55,070 (522,717) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (24,049) 3,803 (20,246) 1,112 (19,134) 

กาํไรของส่วนงาน 122,454 16,710 139,164 (24,460) 114,704 

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน      

การเพ่ิมขึน้ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ท่ีไม่

รวมเคร่ืองมือทางการเงินและสินทรัพย์ภาษี

เงินได้รอตัดบัญชี  

 

 

46,806 

 

 

5,339 

 

 

52,145 

 

 

60,857 

 

 

113,002 

หนีสิ้นรวมของส่วนงาน 2,222 - 2,222 - 2,222 

   (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  

 ส่วนงานธุรกิจ บริการท่ีปรึกษา รวมส่วนงาน และตดัรายการ  

 ใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ ดา้นการเงิน ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 1,258,280 - 1,258,280 - 1,258,280 

รายไดอ่ื้น 173,531 39,729 213,260 - 213,260 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 20,778 5,733 26,511 (26,511) - 

รวมรายได ้ 1,452,589 45,462 1,498,051 (26,511) 1,471,540 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (151,576) (10,565) (162,141) 16,433 (145,708) 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (11,042) - (11,042) (8,983) (20,025) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (343,635) - (343,635) - (343,635) 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย (314,387) - (314,387) - (314,387) 

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร (330,314) (5,863) (336,177) (6,642) (342,819) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (62,888) (3,614) (66,502) 1,849 (64,653) 

กาํไรของส่วนงาน 238,747 25,420 264,167 (23,854) 240,313 

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน      

การเพ่ิมขึน้ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ท่ีไม่

รวมเคร่ืองมือทางการเงินและสินทรัพย์ภาษี

เงินได้รอตัดบัญชี  

 

 

127,800 

 

 

69,187 

 

 

196,987 

 

 

47,682 

 

 

244,669 

หนีสิ้นรวมของส่วนงาน 1,383 - 1,383 - 1,383 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

 (หน่วย: พนับาท) 

  2557  2556 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก     

ประเทศไทย 1,704,426  1,420,887 

ประเทศกมัพชูา 127,473  10,925 

ประเทศสิงคโปร์ 40,175  39,729 

รวม 1,872,074  1,471,541 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงินและ

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี) 

   

ประเทศไทย 154,351  61,727 

ประเทศกมัพชูา 184,618  169,579 

ประเทศสิงคโปร์ 74,526  69,187 

รวม 413,495  300,493 

32. เคร่ืองมือทางการเงิน 

32.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 

107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชาํระ เงินให้กูย้ืมระยะสั้ น เงินฝาก

ประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนั ลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังาน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้ น

จากสถาบนัการเงินและเงินกูย้ืมระยะยาว บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือ

ทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขาย

ผอ่นชาํระ ลูกหน้ีสินเช่ือเงินสด และเงินให้กูย้ืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มี

นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของบริษทัฯไม่มีการ

กระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย ดงันั้นบริษทัฯจึง    
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ไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือนอกจากจาํนวนค่าเผื่อหน้ีสงสัย

จะสูญท่ีบนัทึกไวแ้ลว้ในบญัชี 

  

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีตาม

สัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนั เงินให้กูย้ืม ลูกหน้ีและเงินให้กูย้ืม

แก่พนักงาน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีมี

ดอกเบ้ีย อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึน

ลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัรา

ดอกเบ้ียของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัตํ่า 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภท

อตัราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตาม

วนัท่ีครบกาํหนด หรือวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่

ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย 
  

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  

 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 

      

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 51.28 306.17 357.45 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ - สุทธิ 3,163.95 2,922.44 - - 6,086.39 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ 24.78 - - - 24.78 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับจาก

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38.42 - - - 38.42 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 0.32 - - - 0.32 

ลูกหน้ีและเงินให้กูย้มืแก่พนกังาน - - - 0.45 0.45 

 3,227.47 2,922.44 51.28 306.62 6,507.81 

หนีสิ้นทางการเงนิ      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก 

   สถาบนัการเงิน - - 250.00 - 250.00 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 9.08 9.08 

เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 19.80 - - - 19.80 

เงินกูย้มืระยะยาว 395.80 115.00 3,349.06 - 3,859.86 
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หุ้นกู ้ - 488.30 - - 488.30 

 415.60 603.30 3,599.06 9.08 4,627.04 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย 
  

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  

 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 

      

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 7.63 312.91 320.54 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ - สุทธิ 2,208.37 2,323.22 - - 4,531.59 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ 23.37 - - - 23.37 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 55.16 - - - 55.16 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 0.32 - - - 0.32 

ลูกหน้ีและเงินให้กูย้มืแก่พนกังาน - - - 0.24 0.24 

 2,287.22 2,323.22 7.63 313.15 4,931.22 

หนีสิ้นทางการเงนิ      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก 

   สถาบนัการเงิน - - 13.55 - 13.55 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 4.32 4.32 

เงินกูย้มืระยะยาว - - 3,097.52 - 3,097.52 

 - - 3,111.07 4.32 3,115.39 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย 

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  

  1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 0.31 70.85 71.16 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ - สุทธิ 2,330.50 2,202.28 - - 4,532.78 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับจาก

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,190.17 - - - 1,190.17 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 0.32 - - - 0.32 

ลูกหน้ีและเงินให้กูย้มืแก่พนกังาน - - - 0.20 0.20 

 3,520.99 2,202.28 0.31 71.05 5,794.63 

หนีสิ้นทางการเงนิ      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก 

   สถาบนัการเงิน - - 250.00 - 250.00 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 6.35 6.35 

เงินกูย้มืระยะยาว 395.80 115.00 3,349.06 - 3,859.86 

หุ้นกู ้ - 488.30 - - 488.30 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย 

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  

  1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 

 395.80 603.30 3,599.06 6.35 4,604.51 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย 

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  

 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 1.35 84.81 86.16 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ - สุทธิ 2,145.48 2,275.92 - - 4,421.40 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับจาก

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 203.88 - - - 203.88 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 0.32 - - - 0.32 

ลูกหน้ีและเงินให้กูย้มืแก่พนกังาน - - - 0.24 0.24 

 2,349.68 2,275.92 1.35 85.05 4,712.00 

หนีสิ้นทางการเงนิ      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก 

   สถาบนัการเงิน - - 13.55 - 13.55 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 3.22 3.22 

เงินกูย้มืระยะยาว - - 3,097.52 - 3,097.52 

 - - 3,111.07 3.22 3,114.29 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายและ

การกูย้มืหรือใหกู้ย้มืเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สินทรัพย ์

ณ วนัท่ี                

31 ธนัวาคม 

หน้ีสิน 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

สินทรัพย ์

ณ วนัท่ี                

31 ธนัวาคม 

หน้ีสิน 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
อตัราแลกเปล่ียนถวั1เฉล่ีย       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

สกุลเงิน 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อ 1 หน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 
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เหรียญสหรัฐอเมริกา - 1.04 - - 0.22 0.11 - 0.04 32.9630 32.8136 

เยน 21.33 20.56 - - - - - - 0.2738 0.3130 

เหรียญสิงคโปร์ 0.04 - 0.01 - - - - - 24.6613 25.8826 

เหรียญฮ่องกง 0.01 - - - - - - - 4.2516 4.2316 

 

32.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น และมี

อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรม

ของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์กนัหรือจ่ายชําระ

หน้ีสินในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียน และสามารถต่อรองราคากนั

ไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะ

ของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑ์

การวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด และเงินให้กูย้ืมระยะสั้ น เจา้หน้ีและเงินกู้ยืมระยะสั้ น แสดงมูลค่ายุติธรรม

โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและผ่อนชําระ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจาก

ยอดเงินให้สินเช่ือหักดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดต้ามท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

หกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญตามบญัชี      

ค) เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด แสดง

มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

สําหรับเงินกู้ยืมระยะยาวบางส่วนตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 19 บริษัทฯได้ทําสัญญา

แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียบนเงินกูซ่ึ้งมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวน 512.94 

ลา้นบาทกบัธนาคารแห่งหน่ึง สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 24 - 30 งวด ครบกาํหนดในเดือน

ธนัวาคม 2558 - มิถุนายน 2559 ณ วนัครบกาํหนดในแต่ละงวด บริษทัฯจะจ่ายดอกเบ้ียให้กบั

ธนาคารด้วยอตัราดอกเบ้ียคงท่ีตามท่ีกาํหนดในสัญญา (ร้อยละ 6 ต่อปี) และธนาคารจะจ่าย

ดอกเบ้ียให้กบับริษทัฯในอตัราดอกเบ้ียลอยตวับวกอตัราท่ีกาํหนด โดยมีเง่ือนไขอ่ืน ๆ ตามท่ี

ระบุในสัญญา บริษทัฯมีผลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนของสัญญาขา้งตน้ หากบริษทัฯบนัทึกตาม

มูลค่ายติุธรรมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 10.11 ลา้นบาท 



 60 

33. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯ คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม

เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.89:1 (2556: 1.43:1) และเฉพาะ 

บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.86:1 (2556: 1.43:1)  

34. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2557 
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