
 
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม 
31 ธนัวำคม 2558 
 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน)  และบริษทัย่อย ซ่ึงประกอบดว้ย       
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558  งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลง    
ส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชี
ท่ีส ำคญัและหมำยเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) ดว้ย
เช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินและรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ    
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดงักล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้ได้
ปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ซ่ึงก ำหนดใหข้ำ้พเจำ้ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณ 
รวมถึงวำงแผนและปฏิบติังำนตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่ งบกำรเงินปรำศจำก           
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใชว้ิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงหลกัฐำนกำรสอบบญัชีเก่ียวกบัจ ำนวนเงินและกำร
เปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงกำรประเมิน
ควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงินไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด ในกำรประเมินควำมเส่ียงดงักล่ำว ผูส้อบบญัชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัท ำและ
กำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรของกิจกำร เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร กำรตรวจสอบ
รวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร   
ทำงบญัชีท่ีจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยรวม 



2 

 

ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็น
ของขำ้พเจำ้ 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่ งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของบริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั 
(มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

 
 
 
 
รุ้งนภำ เลิศสุวรรณกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3516 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 15 กมุภำพนัธ์ 2559 



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 1,044,886,024         357,445,769            552,224,270            71,158,776              

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 9 3,198,880,188         3,172,393,481         2,095,264,423         2,330,499,874         

ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนั

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 113,093,494            -                              -                              -                               

สินทรัพยร์อการขาย 11 32,947,584              23,596,872              14,909,047              14,070,500              

เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ 12 2,152,933,578         24,776,473              18,780,000              -                               

เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ

   จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 -                              38,424,749              4,016,390,195         1,190,165,904         

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13, 22 227,409,807            142,305,248            109,574,461            115,224,229            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 6,770,150,675         3,758,942,592         6,807,142,396         3,721,119,283         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนั 14 329,357                   324,368                   329,357                   324,368                   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 15 -                              -                              1,200,116,812         1,071,209,294         

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 9 2,848,471,416         2,922,957,101         1,786,822,120         2,202,279,224         

ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนั

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 28,057,347              -                              -                              -                               

เงินใหกู้ยื้มระยะยาว 16 604,588,151            -                              -                              -                               

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 115,982,350            100,641,844            73,823,521              62,422,194              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 101,066,818            95,922,057              15,501,349              6,450,000                

ค่าความนิยม 5 122,518,835            118,132,325            -                              -                               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 19 62,868,061              112,649,921            51,323,356              70,807,645              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 20, 22 111,083,572            162,345,120            74,088,855              63,004,536              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,994,965,907         3,512,972,736         3,202,005,370         3,476,497,261         

รวมสินทรัพย์ 10,765,116,582       7,271,915,328         10,009,147,766       7,197,616,544         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 21 349,049,821            250,000,000            349,049,821            250,000,000            

เจา้หน้ีการคา้ 46,446,506              9,075,132                5,097,900                6,350,905                

เงินกูยื้มระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการ

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 4,115,283                19,797,307              -                              -                               

เงินกูยื้มระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 23 1,557,853,528         2,547,808,506         1,522,177,013         2,547,808,506         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 53,316,344              -                              29,475,140              -                               

เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนั 11,211,418              11,725,774              7,011,366                9,682,314                

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 77,724,014              56,526,476              74,244,259              26,302,045              

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 76,076,543              54,359,411              49,387,435              29,598,922              

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,175,793,457         2,949,292,606         2,036,442,934         2,869,742,692         

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 23 504,593,084            1,312,047,016         360,490,003            1,312,047,016         

หุน้กู ้ 24 493,610,396            488,303,334            493,610,396            488,303,334            

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 26 7,480,315                6,379,382                7,480,315                6,379,382                

เงินประกนัความเสียหายตามสัญญาเช่าซ้ือ 2,180,907                2,325,393                2,063,646                2,196,263                

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,007,864,702         1,809,055,125         863,644,360            1,808,925,995         

รวมหนีสิ้น 3,183,658,159         4,758,347,731         2,900,087,294         4,678,668,687         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 27

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั  1,539,174,618 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท

      (2557: หุน้สามญั 1,441,852,272  หุน้  มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) 769,587,309            720,926,136            769,587,309            720,926,136            

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 1,427,285,251 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท

        (2557: หุน้สามญั 1,085,769,632  หุน้  มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) 713,642,626            542,884,816            713,642,626            542,884,816            

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 27 4,254,634,158         1,084,254,433         4,254,634,158         1,084,254,433         

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 25 981,049,328            -                              981,049,328            -                               

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 28 -                              3,584,428                -                              3,584,428                

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 30 76,958,731              72,092,614              76,958,731              72,092,614              

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,283,825,109         774,501,693            1,082,775,629         816,131,566            

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 271,348,471            36,249,613              -                              -                               

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,581,458,423         2,513,567,597         7,109,060,472         2,518,947,857         

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,765,116,582       7,271,915,328         10,009,147,766       7,197,616,544         

-                              -                              -                              -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 1,898,441,467         1,676,419,961         1,332,835,932         1,389,653,953         

รายไดด้อกผลจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนั 25,484,564              -                              -                              -                               

รายไดอ่ื้น

   รายไดด้อกเบ้ีย 175,567,505            4,937,895                147,215,074            66,448,823              

   รายไดบ้ริการค่าท่ีปรึกษา 72,679,900              35,906,650              -                              -                               

   อ่ืนๆ 316,529,767            145,086,111            309,956,550            150,268,584            

รวมรายได้ 2,488,703,203         1,862,350,617         1,790,007,556         1,606,371,360         

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 784,371,371            547,642,716            476,319,784            353,957,557            

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 356,566,970            494,857,518            322,570,895            441,370,653            

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 355,030,334            431,819,548            309,197,903            377,812,551            

รวมค่าใช้จ่าย 1,495,968,675         1,474,319,782         1,108,088,582         1,173,140,761         

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 992,734,528            388,030,835            681,918,974            433,230,599            

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (266,768,059)          (250,417,641)          (256,911,422)          (250,390,976)           

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 725,966,469            137,613,194            425,007,552            182,839,623            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 (143,075,473)          (19,888,714)            (84,795,909)            (36,889,291)             

กาํไรสําหรับปี 582,890,996            117,724,480            340,211,643            145,950,332            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 235,098,858 12,448,340 -                              -                               

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 26 (2,028,643) (1,725,353) (2,028,643) (1,725,353)               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี 233,070,215            10,722,987              (2,028,643)              (1,725,353)               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 815,961,211            128,447,467            338,183,000            144,224,979            

กาํไรต่อหุ้น 32

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

กาํไรสาํหรับปี 0.489 0.112 0.286 0.139

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 1,190,878,781 1,052,988,458 1,190,878,781 1,052,988,458

กาํไรต่อหุ้นปรับลด

กาํไรสาํหรับปี 0.464 0.109 0.271 0.135

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 1,256,644,934 1,077,369,449 1,256,644,934 1,077,369,449

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



(หน่วย: บาท)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
ส่วนทุนจากการ ผลต่างจากการแปลงค่า หุน้กูแ้ปลงสภาพ - รวม รวม

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน เงินรับล่วงหนา้ ใบสําคญัแสดงสิทธิ จ่ายโดยใชหุ้น้ งบการเงินที่เป็น องคป์ระกอบ องคป์ระกอบอื่น ส่วนของ
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ค่าหุน้ ซื้อหุน้สามญั เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ที่เป็นทุน ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้

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     
กาํไรสําหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                         -                            -                         -                         -                         -                         117,724,480      -                                  -                                  -                                117,724,480         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                         -                            -                         -                         -                         -                         (1,725,353)         12,448,340                 -                                  12,448,340               10,722,987           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                         -                            -                         -                         -                         -                         115,999,127      12,448,340                 -                                  12,448,340               128,447,467         
หุน้สามญัที่ออกระหวา่งปีจากการใชส้ิทธิ
   ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 30,531,337        150,551,783        (996,839)            (513,067)            -                         -                         -                         -                                  -                                  -                                179,573,214         
โอนใบสําคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญัเป็น
   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั -                         22,622                  -                         (22,622)              -                         -                         -                         -                                  -                                  -                                -                            
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                         -                            -                         -                         1,361,411          -                         -                         -                                  -                                  -                                1,361,411             
เงินปันผลจ่าย 29 -                         -                            -                         -                         -                         -                         (56,897,328)       -                                  -                                  -                                (56,897,328)         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  - หลังการปรับปรุง 542,884,816      1,084,254,433     -                         -                         3,584,428          72,092,614        774,501,693      36,249,613                 -                                  36,249,613               2,513,567,597     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - ตามที่รายงานไว้เดิม 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     
ผลสะสมจากการปันส่วนตน้ทุนการซื้อธุรกิจ 5 -                         -                            -                         -                         -                         -                         1,295,203          -                                  -                                  -                                1,295,203             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 (ปรับปรุงใหม่) 542,884,816      1,084,254,433     -                         -                         3,584,428          72,092,614        774,501,693      36,249,613                 -                                  36,249,613               2,513,567,597     
กาํไรสําหรับปี -                         -                            -                         -                         -                         -                         582,890,996      -                                  -                                  -                                582,890,996         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับปี -                         -                            -                         -                         -                         -                         (2,028,643)         235,098,858               -                                  235,098,858            233,070,215         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                         -                            -                         -                         -                         -                         580,862,353      235,098,858               -                                  235,098,858            815,961,211         
หุน้สามญัที่ออกระหวา่งปีจากการใชส้ิทธิ
   ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 27.3, 28 170,757,810      3,170,379,725     -                         -                         (4,084,234)         -                         -                         -                                  -                                  -                                3,337,053,301     
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 28 -                         -                            -                         -                         499,806             -                         -                         -                                  -                                  -                                499,806                
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบที่เป็นทุน 25 -                         -                            -                         -                         -                         -                         -                         -                                  268,410                      268,410                    268,410                
โอนหุน้กูแ้ปลงสภาพจากการใชส้ิทธิเป็น
   เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 25 -                         -                            981,049,328      -                         -                         -                         -                         -                                  (268,410)                     (268,410)                  980,780,918         
เงินปันผลจ่าย 29 -                         -                            -                         -                         -                         -                         (66,672,820)       -                                  -                                  -                                (66,672,820)         
โอนกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 30 -                         -                            -                         -                         -                         4,866,117          (4,866,117)         -                                  -                                  -                                -                            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 713,642,626      4,254,634,158     981,049,328      -                         -                         76,958,731        1,283,825,109   271,348,471               -                                  271,348,471            7,581,458,423     

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุน้

ส่วนทุนจากการ หุน้กูแ้ปลงสภาพ - 
ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน เงินรับล่วงหนา้ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ จ่ายโดยใชหุ้น้ องคป์ระกอบ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ค่าหุน้ ซื้อหุน้สามญั เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ที่เป็นทุน รวม
ยอดคงเหลือ 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    
กาํไรสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                        -                          -                        -                           -                        -                        145,950,332       -                        145,950,332       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                        -                          -                        -                           -                        -                        (1,725,353)          -                        (1,725,353)          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                        -                          -                        -                           -                        -                        144,224,979       -                        144,224,979       
หุน้สามญัที่ออกระหว่างปีจากการใชส้ิทธิ
   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 30,531,337       150,551,783       (996,839)           (513,067)              -                        -                        -                          -                        179,573,214       
โอนใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญัเป็น
   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั -                        22,622                -                        (22,622)                -                        -                        -                          -                        -                          
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                        -                          -                        -                           1,361,411         -                        -                          -                        1,361,411           
เงินปันผลจ่าย 29 -                        -                          -                        -                           -                        -                        (56,897,328)        -                        (56,897,328)        
ยอดคงเหลือ 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    

ยอดคงเหลือ 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    
กาํไรสาํหรับปี -                        -                          -                        -                           -                        -                        340,211,643       -                        340,211,643       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                        -                          -                        -                           -                        -                        (2,028,643)          -                        (2,028,643)          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                        -                          -                        -                           -                        -                        338,183,000       -                        338,183,000       
หุน้สามญัที่ออกระหว่างปีจากการใชส้ิทธิ
   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 27.3, 28 170,757,810     3,170,379,725    -                        -                           (4,084,234)        -                        -                          -                        3,337,053,301    
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 28 -                        -                          -                        -                           499,806            -                        -                          -                        499,806              
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบที่เป็นทุน 25 -                        -                          -                        -                           -                        -                        -                          268,410            268,410              
โอนหุน้กูแ้ปลงสภาพจากการใชส้ิทธิเป็น
   เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 25 -                        -                          981,049,328     -                           -                        -                        -                          (268,410)           980,780,918       
เงินปันผลจ่าย 29 -                        -                          -                        -                           -                        -                        (66,672,820) -                        (66,672,820)        
โอนกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 30 -                        -                          -                        -                           -                        4,866,117         (4,866,117) -                        -                          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 713,642,626     4,254,634,158    981,049,328     -                           -                        76,958,731       1,082,775,629    -                        7,109,060,472    

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

บริษทั กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 725,966,469            137,613,194            425,007,552            182,839,623            

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคา 28,422,704              17,168,127              10,873,145              9,444,964                

   ค่าตดัจาํหน่าย 19,354,827              19,636,931              596,950                   -                               

   หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 357,322,921            626,315,816            322,570,895            441,370,653            

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 186,970                   (364,213)                 50,464                     (384,247)                  

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                              47,222                     -                              -                               

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 355,030,334            431,819,548            309,197,902            377,812,551            

   โอนกลบัขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพยร์อการขาย (7,575,560)              (13,198,121)            (2,334,698)              (10,654,575)             

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการโอนเงินใหกู้ยื้ม

      เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                              -                              1,074,541                -                               

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 662,547                   1,802,758                (20,814,961)            (3,305)                      

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 425,130                   812,684                   425,130                   812,684                   

   ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 499,806                   1,361,411                499,806                   1,361,411                

   รายไดด้อกเบ้ีย (175,543,203)          (4,242,337)              (147,215,074)          (66,111,095)             

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 248,140,221            234,359,688            238,702,840            234,333,023            

   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกูยื้ม 11,547,089              10,773,839              11,547,089              10,773,839              

   ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 7,080,748                5,284,114                6,661,494                5,284,114                

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 1,571,521,003         1,469,190,661         1,156,843,075         1,186,879,640         

สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง

   ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ (309,323,943)          (796,473,206)          328,121,659            (552,748,666)           

   ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนั (141,150,841)          -                              -                              -                               

   สินทรัพยร์อการขาย (356,805,486)          (412,210,322)          (307,701,751)          (360,076,700)           

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (64,639,174)            50,199,533              7,871,888                9,538,526                

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 50,742,376              (30,671,686)            (6,034,448)              (12,572,496)             

หนีสิ้นดาํเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้ 37,371,374              4,758,106                (1,253,005)              3,131,855                

   เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนั (514,357)                 1,626,639                (2,670,948)              468,246                   

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 20,713,122              19,768,973              47,649,863              (4,096,388)               

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (1,860,000)              (746,910)                 (1,860,000)              (746,910)                  

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10,802,355              (23,060,962)            19,552,864              7,818,176                

   เงินประกนัความเสียหายตามสัญญาเช่าซ้ือ (144,486)                 23,523                     (132,617)                 (105,608)                  

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 816,711,943            282,404,349            1,240,386,580         277,489,675            

   จ่ายดอกเบ้ีย (247,613,418)          (226,513,810)          (239,309,622)          (226,506,652)           

   จ่ายภาษีเงินได้ (50,488,927)            (95,672,347)            (35,300,512)            (92,959,304)             

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 518,609,598            (39,781,808)            965,776,446            (41,976,281)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (4,989)                     (6,313)                     (4,989)                     (6,313)                      

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 5) -                              (601,936,567)          -                              (629,696,415)           

จ่ายชาํระหน้ีสินแก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัยอ่ย -                              (46,956,326)            -                              -                               

ลูกหน้ีและเงินใหกู้ยื้มแก่พนกังาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (69,629)                   40,058                     (69,629)                   40,058                     

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -                              444,579                   -                              444,579                   

เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (35,467,280)            (43,307,953)            (14,375,985)            (10,910,274)             

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (27,601,682)            (6,646,429)              (22,562,250)            (6,450,000)               

เงินสดจ่ายเพ่ือใหกู้ยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                              (3,287,093)              (4,102,717,335)       (1,401,909,495)        

รับชาํระคืนจากเงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31,680,508              22,661,084              1,253,270,795         445,159,495            

เงินสดจ่ายเพ่ือใหกู้ยื้มระยะสั้น (2,192,927,692)       -                              (20,700,000)            -                               

รับชาํระคืนจากเงินใหกู้ยื้มระยะสั้น 170,394,737            -                              1,920,000                -                               

เงินสดจ่ายเพ่ือใหกู้ยื้มระยะยาว (607,372,320)          -                              -                              -                               

ดอกเบ้ียรับ 75,061,762              162,317                   59,239,707              36,592,269              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (2,586,306,585)       (678,832,643)          (2,845,999,686)       (1,566,736,096)        

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 100,000,000            236,450,122            100,000,000            236,450,122            

เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 151,469,042            19,777,800              -                              -                               

ชาํระคืนเงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (167,991,332)          -                              -                              -                               

เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะยาว 1,024,330,200         2,794,000,000         834,000,000            2,794,000,000         

ชาํระคืนเงินกูยื้มระยะยาว (2,836,034,788)       (2,021,690,000)       (2,817,850,000)       (2,021,690,000)        

ชาํระคืนเงินกูยื้มสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                              (867,047,373)          -                              -                               

เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้ -                              500,000,000            -                              500,000,000            

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ -                              (16,980,780)            -                              (16,980,780)             

เงินสดรับจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 981,000,000            -                              981,000,000            -                               

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (6,241,747)              -                              (6,241,747)              -                               

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกูยื้มระยะสั้น (1,001,087)              (20,748,320)            -                              (20,748,320)             

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 3,337,053,300         179,573,214            3,337,053,300         179,573,214            

จ่ายเงินปันผล (66,672,819)            (56,897,328)            (66,672,819)            (56,897,328)             

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 2,515,910,769         746,437,335            2,361,288,734         1,593,706,908         

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมข้ึน 239,226,473            9,077,458                -                              -                               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 687,440,255            36,900,342              481,065,494            (15,005,469)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 357,445,769            320,545,427            71,158,776              86,164,245              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8) 1,044,886,024         357,445,769            552,224,270            71,158,776              
-                              -                              -                              -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ข้อมูลประกอบกระแสเงินสดเพิม่เติม

รายการท่ีมิใช่เงินสด

   โอนเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้เป็นทุนท่ีออกและชาํระแลว้

      และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั -                              996,839                   -                              996,839                   

   โอนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิเป็นเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ -                              513,068                   -                              513,068                   

   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 128,695,411            -                              128,695,411            330,815,218            

   โอนส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑเ์ป็นส่วนเกิน

      มูลค่าหุน้สามญั 4,084,234                -                              4,084,234                -                               

โอนหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 981,049,328            -                              981,049,328            -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2558 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัมหำชนและมีภูมิล ำเนำในประเทศ
ไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯและบริษทัย่อยคือกำรให้บริกำรสินเช่ือเช่ำซ้ือ และให้บริกำรสินเช่ือแก่
ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนั นอกจำกน้ี ธุรกิจหลกัของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศคือท่ีปรึกษำ
ดำ้นธุรกิจและกำรบริหำรสินเช่ือแก่ธุรกิจ และจดักำรเงินลงทุนอ่ืน 

ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี เลขท่ี 63 ซอย 1 ถนนเทศบำลนิมิตรใต้ แขวงลำดยำว                
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร  

 ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯคือ Engine Holdings Asia Pte. Ltd. (จัดตั้ งในประเทศสิงคโปร์) ซ่ึง        
มี Wedge Holdings Co., Ltd. (จดัตั้งในประเทศญ่ีปุ่น) เป็นบริษทัใหญ่ และบริษทั เอ.พี.เอฟ. โฮลด้ิงส์ 
จ ำกดั (จดัตั้งในประเทศไทย) 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้ลงวนัท่ี 28 กนัยำยน 2554 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบั
ภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในนโยบำยกำร
บญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

 ก) งบกำรเงินรวมน้ีจดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกวำ่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 
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  อตัรำร้อยละของ  
 สถำนท่ี กำรถือหุน้โดยบริษทัฯ  

ช่ือบริษทั จดทะเบียน 2558 2557 ลกัษณะของธุรกิจ 

บริษทั Group Lease Holdings  
   Pte. Ltd. (“GLH”) 

ประเทศสิงคโปร์ 100 100 ธุรกิจท่ีปรึกษำดำ้นธุรกิจและ
กำรบริหำรสินเช่ือแก่ธุรกิจ
และจดักำรเงินลงทุนอ่ืน 

บริษทั GL Finance Plc. (ถือหุน้โดย   
   Group Lease Holdings Pte. Ltd.)  
   (“GLF”) 

ประเทศกมัพชูำ 100 100 ธุรกิจเช่ำซ้ือ (รถจกัรยำนยนต ์
เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร
ทำงกำรเกษตร) 

บริษทั ธนบรรณ จ ำกดั (“TNB”) ประเทศไทย 100 100 ธุรกิจเช่ำซ้ือและสินเช่ือแก่
ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์  
ค  ้ำประกนั 

บริษทั GL Leasing (Lao) Ltd. (ถือ  
   หุน้โดย Group Lease Holdings Pte.  
   Ltd.) (“GLL”) 

ประเทศลำว 100 100 ธุรกิจเช่ำซ้ือ (รถจกัรยำนยนต ์
เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร
ทำงกำรเกษตร) 

ข) บริษทัฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนและสำมำรถใชอ้  ำนำจในกำรสั่งกำร
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษัทฯน ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้ งแต่วนัท่ีบริษัทฯมี
อ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบกำรเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบันโยบำย
กำรบญัชีท่ีส ำคญัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำท
โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยแปลงค่ำเป็น
เงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรำยเดือน ผลต่ำงซ่ึงเกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวได้
แสดงไวเ้ป็นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดง
กำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   

ฉ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำก
งบกำรเงินรวมน้ีแลว้ รำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกำรเงินของบริษทัฯกบัส่วน
ของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้ 

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตำมวิธีรำคำทุน 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนำคตมี
รำยละเอียดดงัน้ี 
ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557)  และ
ฉบบัใหม่ท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือ
จดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ช้
มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้บำงฉบบัมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัซ่ึงสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัปรับปรุงน้ีก ำหนดให้กิจกำรตอ้งรับรู้รำยกำรก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณ
กำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในขณะท่ีมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัเดิมอนุญำตให้กิจกำรเลือกรับรู้รำยกำรดงักล่ำวทนัทีในก ำไรขำดทุน หรือในก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในก ำไรขำดทุนกไ็ด ้  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงกำรรับรู้รำยกำรก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยัในปีปัจจุบนัจำกกำรรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุนไปเป็นรับรู้ทนัทีในก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและไดท้ ำกำรปรับปรุงรำยกำรของปีปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อน        
ท่ีน ำมำแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนวำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชน้โยบำยบญัชีน้ีมำตั้งแต่แรก       
ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีดงักล่ำวแสดงอยูใ่นหมำยเหตุ 4 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบกำรเงินรวม  

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 ก ำหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินรวม โดย
ใชแ้ทนเน้ือหำเก่ียวกบักำรบญัชีส ำหรับงบกำรเงินรวมท่ีเดิมก ำหนดอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 
27  เร่ือง งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มำตรฐำนฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกักำรเก่ียวกบั
กำรพิจำรณำวำ่ผูล้งทุนมีอ ำนำจกำรควบคุมหรือไม่ กล่ำวคือ ภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือว่ำตนควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนได ้หำกตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียใน
ผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และตนสำมำรถใช้อ  ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ีส่งผล
กระทบต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ถึงแมว้่ำตนจะมีสัดส่วนกำรถือหุ้นหรือสิทธิในกำรออก
เสียงโดยรวมนอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึงก็ตำม กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัน้ีส่งผลใหฝ่้ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
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อยำ่งมำกในกำรทบทวนว่ำบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอ ำนำจควบคุมในกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือไม่
และจะตอ้งน ำบริษทัใดในกลุ่มกิจกำรมำจดัท ำงบกำรเงินรวมบำ้ง 

 กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรน้ีไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12 เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิกำร
อ่ืน  

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีก ำหนดเร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของ
กิจกำรในบริษทัย่อย กำรร่วมกำรงำน บริษทัร่วม รวมถึงกิจกำรท่ีมีโครงสร้ำงเฉพำะตวั มำตรฐำน
ฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบทำงกำรเงินต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีก ำหนดแนวทำงเก่ียวกับกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมและกำร
เปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวกับกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม กล่ำวคือ หำกกิจกำรต้องวดัมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจกำรจะตอ้งวดัมูลค่ำยติุธรรม
นั้นตำมหลกักำรของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีและใชว้ธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในกำร
รับรู้ผลกระทบจำกกำรเร่ิมใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินน้ี  

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข.   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคบัในอนำคต 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2558) และฉบบัใหม่  รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชี จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่  รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีดงักล่ำวจะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั 

4. ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
มำถือปฏิบัติ 

 ในระหว่ำงปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัตำมท่ีกล่ำวใน
หมำยเหตุ 3 เน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงมำถือปฏิบติั 
ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีดงักล่ำวแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
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จ ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ มีดงัน้ี  
 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    
ก ำไรขำดทุน:   
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรลดลง (2,156) (2,156) 
ค่ำใชจ่้ำยทำงภำษีเพ่ิมข้ึน 431 431 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณตำมหลกัคณิตศำสตร์เพ่ิมข้ึน  (1,725) (1,725) 
ก ำไรต่อหุ้น (บำท)   
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนเพ่ิมข้ึน  0.002 0.002 
ก ำไรต่อหุน้ปรับลดเพ่ิมข้ึน 0.001 0.001 

5.  ผลสะสมจำกกำรปันส่วนต้นทุนกำรซ้ือธุรกจิ  

 ในไตรมำสสำมของปี 2557 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นสำมญัของ TNB ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย
บริษทัฯ ไดจ่้ำยช ำระเงินเพื่อซ้ือธุรกิจดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 629.7 ลำ้นบำท 

 ในระหว่ำงปี 2558 บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรใหมี้กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำและหน้ีสินท่ี
รับมำ ณ วนัซ้ือกิจกำร เพื่อปันส่วนตน้ทุนกำรซ้ือธุรกิจให้แก่รำยกำรดงักล่ำว โดยกำรวดัมูลค่ำน้ีได้
เสร็จสมบูรณ์แลว้ในไตรมำสท่ี 2 ของปี 2558 ซ่ึงอยูภ่ำยในระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัท่ีซ้ือกิจกำร
ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 
บริษทัฯจึงไดท้  ำกำรปรับยอ้นหลงัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีรับมำ ณ วนัซ้ือกิจกำร      
(2 กรกฎำคม 2557) โดยมีผลให้ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลงประมำณ 33.4 ลำ้นบำท ค่ำควำมนิยม
เพิ่มข้ึนประมำณ 26.7 ลำ้นบำท และสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเพิ่มข้ึนประมำณ 6.7 ลำ้นบำท  

 งบกำรเงินของ TNB ไดถู้กรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมของบริษทัฯตั้งแต่วนัท่ี บริษทัฯ มีอ ำนำจควบคุม
เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎำคม 2557 โดยมีรำยละเอียดกำรซ้ือกิจกำรดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
เงินสดจ่ำยเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 629,741 
หกั: มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (557,869) 
ค่ำควำมนิยม 71,872 
  
เงินสดจ่ำยเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 629,741 
หกั: เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริษทัยอ่ย (27,804) 
เงินสดจ่ำยเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิจำกเงินสดและ                         
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดท่ีไดรั้บ 601,937 
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 มูลค่ำยติุธรรมและมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของ TNB ณ วนัซ้ือกิจกำร (2 กรกฎำคม 2557) 
เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำตำมบญัชี 

สินทรัพย์   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 27,804 27,804 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ 1,384,638 1,384,638 
สินทรัพยร์อกำรขำย 8,856 9,066 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  6,247 6,247 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมำยเหตุ 18) 783 783 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 30,250 30,208 
สินทรัพยอ่ื์น ๆ 119,138 119,138 
รวมสินทรัพย ์ 1,577,716 1,577,884 

หนีสิ้น   
เงินกูย้มืระยะยำวและดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 867,047 867,047 
หน้ีสินอ่ืน  152,800 152,800 
รวมหน้ีสิน 1,019,847 1,019,847 
รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 557,869 558,037 
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(หน่วย: พนับำท) 
 มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำตำมบญัชี 

สดัส่วนกำรลงทุน (ร้อยละ) 100  
สินทรัพยสุ์ทธิจำกกำรซ้ือบริษทัยอ่ย 557,869  
ส่วนของรำคำซ้ือท่ีสูงกวำ่สินทรัพยสุ์ทธิ 71,872  
รำคำซ้ือ 629,741  
หกั: เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริษทัยอ่ย (27,804)  
เงินสดจ่ำยเพื่อซ้ือบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั 601,937  

 ทั้ งน้ีผลสะสมของกำรปรับปรุงกำรปันส่วนตน้ทุนกำรซ้ือธุรกิจดังกล่ำวแสดงเป็นรำยกำรแยก
ต่ำงหำกในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม จ ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงท่ีมี
ผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม มีดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2558 2557 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง-สุทธิ (31,771) (31,771) 
ค่ำควำมนิยมเพิ่มข้ึน 26,712 26,712 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเพิ่มข้ึน 6,354 6,354 
ก ำไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพิ่มข้ึน (1,295) (1,295) 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

  2557 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ   
ก ำไรขำดทุน:   
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำรและบริหำรลดลง  (1,619) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน  324 
ก ำไรส ำหรับปีเพิ่มข้ึน  1,295 
ก ำไรต่อหุ้น (บำท)   
ก ำไรขำดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนเพิ่มข้ึน  0.0012 
ก ำไรต่อหุน้ปรับลดเพิ่มข้ึน  0.0012 

 รำยกำรปรับปรุงดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 
เน่ืองจำก บริษทัฯ มีอ ำนำจควบคุม TNB เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎำคม 2557 
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6. นโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญั 

6.1 กำรรับรู้รำยได้ 

 ก) รำยไดด้อกผลเช่ำซ้ือ 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รำยไดด้อกผลเช่ำซ้ือโดยกำรปันส่วนดอกผลเช่ำซ้ือตลอดระยะเวลำ
ของสัญญำตำมวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะรับรู้ในวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระค่ำงวด ไม่ว่ำจะเก็บ
เงินไดห้รือไม่ อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะหยดุรับรู้รำยไดเ้ม่ือลูกหน้ีคำ้งช ำระค่ำงวด
เกินกวำ่ 4 งวด 

 ข) รำยไดด้อกผลจำกสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนั 

  บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รำยได้ดอกผลจำกสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ ำประกัน      
โดยกำรปันส่วนดอกผลเช่ำซ้ือตลอดระยะเวลำของสัญญำตำมวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะ
รับรู้ในวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระค่ำงวด ไม่ว่ำจะเก็บเงินได้หรือไม่ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯและ      
บริษทัยอ่ยจะหยดุรับรู้รำยไดเ้ม่ือลูกหน้ีคำ้งช ำระค่ำงวดเกินกวำ่ 4 งวด 

 ค) รำยไดจ้ำกค่ำปรับล่ำชำ้ 

  รำยไดจ้ำกค่ำปรับล่ำชำ้รับรู้เป็นรำยไดต้ำมจ ำนวนท่ีไดรั้บจริง 

 ง) รำยไดบ้ริกำรค่ำท่ีปรึกษำ 

  รำยไดบ้ริกำรค่ำท่ีปรึกษำรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้ โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน 

 จ) รำยไดค่้ำธรรมเนียมอ่ืน 

  ค่ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญำเช่ำซ้ือรับรู้เป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้ง 

 ฉ) ดอกเบ้ียรับ 

  ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 ช) เงินปันผลรับ 

  เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

6.2 กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย 

 ก) ดอกเบ้ียจ่ำย 

  ดอกเบ้ียจ่ำยถือเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑ์คงคำ้ง ในกรณีท่ีดอกเบ้ียไดคิ้ดรวมอยู่ในตัว๋เงินจ่ำยแลว้ 
ดอกเบ้ียนั้นจะตดัจ ำหน่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยเฉล่ียเท่ำ ๆ กนัตลอดอำยขุองตัว๋เงินนั้น 
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 ข) ค่ำนำยหนำ้และค่ำใชจ่้ำยทำงตรงจำกกำรใหเ้ช่ำซ้ือ 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกบญัชีกำรรับรู้ค่ำนำยหนำ้และค่ำใชจ่้ำยทำงตรงเม่ือเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน
จำกกำรให้เช่ำซ้ือส ำหรับสัญญำเช่ำซ้ือ โดยกำรปันส่วนทยอยรับรู้ตำมวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
และแสดงหกัจำกรำยไดด้อกเบ้ียตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำซ้ือ  

  รำยไดด้อกเบ้ียจำกกำรให้เช่ำซ้ือรอตดับญัชีแสดงสุทธิจำกค่ำนำยหน้ำและค่ำใชจ่้ำยทำงตรงท่ี
เกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรกจำกกำรใหเ้ช่ำซ้ือ 

6.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน นับจำกวนัท่ีได้มำและไม่มี
ขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

6.4 ลูกหนีแ้ละค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

 ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระแสดงดว้ยจ ำนวนหน้ีคงเหลือตำมสญัญำหกัดว้ยดอกผลเช่ำ
ซ้ือและดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรำยไดแ้ละค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยตั้ งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกหน้ีเช่ำซ้ือและขำยผ่อนช ำระตำมผล
ขำดทุน โดยประมำณท่ีอำจจะเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจำรณำจำกสถำนะปัจจุบนัของลูกหน้ี    
คงคำ้ง ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของลูกหน้ี ประสบกำรณ์และขอ้มูลควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนจริง   
ในอดีต 

6.5 สินทรัพย์รอกำรขำย 

 สินทรัพยร์อกำรขำยเป็นสินทรัพยซ่ึ์งไดย้ดึมำจำกลูกหน้ีเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ และไดแ้สดงไวใ้น
รำคำทุน (ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่ำงวดท่ีคำ้งช ำระสุทธิ) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะขำยไดแ้ลว้แต่
รำคำใดจะต ่ำกวำ่ โดยกำรตั้งค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำส ำหรับสินทรัพยท่ี์ยดึคืน 

6.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

  เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน บริษทัฯจะ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

6.7 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ / ค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลงัหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม
และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) รำคำทุนดังกล่ำวประกอบด้วย รำคำซ้ือและต้นทุนท่ี
เก่ียวขอ้งอ่ืนเพื่อให้สินทรัพยอ์ยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใชง้ำนได ้ตน้ทุนในกำรต่อเติมหรือปรับปรุงถือ
เป็นรำคำทุนของสินทรัพย ์ค่ำใชจ่้ำยในกำรซ่อมแซมถือเป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  



 10 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุ        
กำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

 อำคำร  20  ปี 
 ส่วนปรับปรุงอำคำร  5, 10  ปี 
 เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 5, 10  ปี 

 ส่วนปรับปรุงอำคำรและสถำนท่ีเช่ำตดัจ ำหน่ำยดว้ยวิธีเสน้ตรงตำมอำยสุญัญำเช่ำ 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และยำนพำหนะค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำตำมวิธีผลรวมจ ำนวนปีตำมระยะเวลำ 
3 - 5 ปี 

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือ
คำดว่ำจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชห้รือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผล
ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์(ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำย
สินทรัพยก์บัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น) จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

6.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้ำตำมมูลค่ำยติุธรรมของ
สินทรัพยน์ั้น ภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดั
จ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอย่ำงมีระบบ
ตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์
ดงักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นอำจเกิดกำรดอ้ยค่ำ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลำ
กำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดั
จ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 

 อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 
สัญญำสิทธิพิเศษ 5 ปี 10 เดือน 
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3, 10 ปี 
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6.9 ค่ำควำมนิยม 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซ่ึงเท่ำกบัตน้ทุนกำรรวม
ธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่ำมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ หำกมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำ
สูงกว่ำตน้ทุนกำรรวมธุรกิจ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกว่ำน้ีเป็นก ำไรในส่วนของก ำไร
หรือขำดทุนทนัที 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำสะสม และจะทดสอบกำร
ดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปีหรือเม่ือใดกต็ำมท่ีมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะปันส่วนค่ำควำมนิยมท่ีเกิดข้ึน
จำกกำรรวมกิจกำรใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิด
เงินสด) ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจำกกำรรวมกิจกำร และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท ำกำร
ประเมินมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละรำยกำร (หรือกลุ่ม
ของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด) หำกมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดเงินสดต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุน และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่สำมำรถกลบับญัชีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำไดใ้น
อนำคต 

6.10 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 

 นอกจำกน้ี บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทำงตรงหรือทำงออ้ม ซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำร
หรือพนกังำนของบริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  

6.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท ำกำรประเมินว่ำมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ
ของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยหรือไม่ หำกมี
ขอ้บ่งช้ีของกำรด้อยค่ำ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะท ำกำรประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของ
สินทรัพย ์หำกพบวำ่รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้นมีมูลค่ำสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน แสดงวำ่
สินทรัพยด์งักล่ำวเกิดกำรดอ้ยค่ำ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะลดมูลค่ำของสินทรัพยล์งใหเ้ท่ำกบัมูลค่ำท่ี
คำดว่ำจะไดรั้บคืน ทั้งน้ี มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของ
สินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัย่อยประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดว่ำจะไดรั้บจำก
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สินทรัพยแ์ละค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงกำรประเมิน
ควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบนัของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะของ
สินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำอยู ่ในกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมหักตน้ทุนในกำรขำย บริษทัฯและบริษทั
ย่อยใชแ้บบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมำะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ ำนวนเงินท่ี
กิจกำรสำมำรถจะไดม้ำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้น 
ผูซ้ื้อกบัผูข้ำยมีควำมรอบรู้และเตม็ใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ยำ่งเป็นอิสระ
ในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

6.12 ผลประโยชน์พนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำย
เม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

 โครงกำรสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสม
และเงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำก
สินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิด
รำยกำร 

 โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน 

 บริษทัฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึง
บริษทัฯถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

 บริษทัฯค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน โดยใชว้ิธีคิดลด     
แต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยฝ่ำยบริหำรไดท้ ำกำรประเมินภำระ
ผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and 
losses) ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 หน้ีสินของโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน ประกอบดว้ย มูลค่ำปัจจุบนัของ
ภำระผูกพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ หักดว้ย ตน้ทุนบริกำรในอดีตท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ และผลก ำไร
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ 
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6.13 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ทีช่ ำระด้วยตรำสำรทุน 

  บริษทัฯบนัทึกโครงกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ณ วนัให้สิทธิ ตำมมูลค่ำยุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น 
โดยบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมอำยขุองสิทธิซ้ือหุ้น และแสดงบญัชีส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็น
เกณฑใ์นส่วนของผูถื้อหุน้ 

  ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ดังกล่ำว ต้องใช้ดุลพินิจในกำร            
วดัมูลค่ำ รวมทั้งสมมติฐำนต่ำงๆท่ีเหมำะสม เช่น อำยขุองสิทธิซ้ือหุน้ ควำมผนัผวนของรำคำหุน้ และ
อตัรำเงินปันผล เป็นตน้ 

6.14 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บ
ภำษีของรัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุก
รำยกำร แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผล
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อย     
จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีและผล
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ ทุกส้ิน
รอบระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้ง
แน่ว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดั
บญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

6.15 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกลุเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ยสกลุเงิน
ท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 
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 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้
อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำร
ด ำเนินงำน 

6.16 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูถื้อเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบ้ีย
และตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น 

6.17 สัญญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ 

 บริษทัฯรับรู้จ ำนวนสุทธิของดอกเบ้ียท่ีได้รับจำก/จ่ำยให้แก่คู่สัญญำตำมสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำ
ดอกเบ้ียเป็นรำยได/้ค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง  

6.18 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำก
เหตุกำรณ์ในอดีตได้เกิดข้ึนแลว้และมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อย        
จะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสำมำรถ
ประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

6.19 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย        
(ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง
ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
ก ำหนดใหต้อ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้  
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละ
สถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  
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 ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน         
งบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำร
ประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำร
ระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

7. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคญั 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
กำรประมำณในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงจึงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรทำง
บญัชีท่ีส ำคญัดงัน้ี 

7.1 สัญญำเช่ำ 

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน             
ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำ บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

7.2 ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจะประมำณอตัรำค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ของลูกหน้ีแต่ละอำยุ โดยพิจำรณำขอ้มูลสถิติต่ำง ๆ ในอดีตประกอบกบักำรประเมินควำมเส่ียงของ
ลูกหน้ี ลกัษณะของหลกัประกนั และผลเสียหำยท่ีเกิดข้ึนจริงจำกลูกหน้ีในอดีต โดยยึดหลกัควำม
ระมดัระวงัเป็นส ำคญั 

7.3 ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำสินทรัพย์รอกำรขำย 

ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินทรัพยร์อกำรขำย ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำร
ประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกสินทรัพยร์อกำรขำยแต่ละรำยกำร โดยค ำนึงถึงกำร
วิเครำะห์มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์คำดว่ำจะขำยได ้กำรใชป้ระมำณกำรจำกขอ้มูลสถิติกำรขำยใน
อดีต อำยขุองสินทรัพยร์อกำรขำยคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 
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7.4 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ัก
ภำษีเม่ือมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียง
พอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำบริษทัฯ
และบริษทัย่อยควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึง
จ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

7.5 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดข้ึน 

นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์
นั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยใน
อนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

7.6 ค่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในกำรบันทึกและวดัมูลค่ำของค่ำควำมนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีได้มำ ตลอดจนกำร
ทดสอบกำรดอ้ยค่ำในภำยหลงั ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะไดรั้บใน
อนำคตจำกสินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้ งกำรเลือกอตัรำคิดลดท่ี
เหมำะสมในกำรค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

7.7 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน ประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำงๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึน
เงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

8. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 2558 2557 

เงินสด 1,415 854 190 177 
เงินฝำกธนำคำร 1,043,471 356,592 552,034 70,982 
รวม 1,044,886 357,446 552,224 71,159 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 เงินฝำกออมทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอตัรำดอกเบ้ีย
ร้อยละ 0.05 - 0.70 ต่อปี และร้อยละ 0.30 - 0.85 ต่อปี ตำมล ำดบั (เฉพำะบริษทัฯ: ร้อยละ 0.05 - 0.37 
ต่อปี และ ร้อยละ 0.37 - 0.50 ต่อปี ตำมล ำดบั) 

9. ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผ่อนช ำระ 

9.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระประกอบดว้ย 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม 

 ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ  
 และขำยผอ่นช ำระท่ีถึง และขำยผอ่นช ำระท่ีถึง  
 ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี ก ำหนดช ำระเกินกวำ่หน่ึงปี รวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
ลูกหนีป้กติ       
 ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ 4,511,899 4,558,881 3,716,413 3,689,276 8,228,312 8,248,157 
 ดอกผลเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระคำ้งรับ 177,116 182,973 - - 177,116 182,973 
 หกั: ดอกผลเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ       
  ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้- สุทธิ (1,517,253) (1,604,012) (872,735) (804,051) (2,389,988) (2,408,063) 
 รวมลูกหนีป้กติ 3,171,762 3,137,842 2,843,678 2,885,225 6,015,440 6,023,067 
ลูกหนีบ้อกเลกิสัญญำ       
 ลูกหน้ีเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ 317,815 476,576 189,981 365,203 507,796 841,779 
 ดอกผลเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระคำ้งรับ 36,425 54,280 - - 36,425 54,280 
 หกั: ดอกผลเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ       
  ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้- สุทธิ (103,989) (173,335) (47,491) (90,126) (151,480) (263,461) 
 รวมลูกหนีบ้อกเลกิสัญญำ 250,251 357,521 142,490 275,077 392,741 632,598 

รวมลูกหนี ้ 3,422,013 3,495,363 2,986,168 3,160,302 6,408,181 6,655,665 

หัก: ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (223,133) (322,969) (137,697) (237,345) (360,830) (560,314) 
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผ่อนช ำระ 
   - สุทธิ 3,198,880 3,172,394 2,848,471 2,922,957 6,047,351 6,095,351 

 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ  
 และขำยผอ่นช ำระท่ีถึง และขำยผอ่นช ำระท่ีถึง  
 ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี ก ำหนดช ำระเกินกวำ่หน่ึงปี รวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
ลูกหนีป้กติ       
 ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ 2,976,575 3,391,811 2,255,932 2,804,616 5,232,507 6,196,427 
 ดอกผลเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระคำ้งรับ 112,322 134,927 - - 112,322 134,927 
 หกั: ดอกผลเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ       
  ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้- สุทธิ (1,026,751) (1,233,609) (486,474) (633,937) (1,513,225) (1,867,546) 

 รวมลูกหนีป้กติ 2,062,146 2,293,129 1,769,458 2,170,679 3,831,604 4,463,808 
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(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ  
 และขำยผอ่นช ำระท่ีถึง และขำยผอ่นช ำระท่ีถึง  
 ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี ก ำหนดช ำระเกินกวำ่หน่ึงปี รวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
ลูกหนีบ้อกเลกิสัญญำ       
 ลูกหน้ีเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ 267,337 381,251 181,155 284,834 448,492 666,085 
 ดอกผลเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระคำ้งรับ 31,915 47,983 - - 31,915 47,983 
 หกั: ดอกผลเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ       
  ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้- สุทธิ (93,148) (138,708) (46,148) (73,942) (139,296) (212,650) 
 รวมลูกหนีบ้อกเลกิสัญญำ 206,104 290,526 135,007 210,892 341,111 501,418 

รวมลูกหนี ้ 2,268,250 2,583,655 1,904,465 2,381,571 4,172,715 4,965,226 

หัก: ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (172,986) (253,155) (117,643) (179,292) (290,629) (432,447) 
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผ่อนช ำระ 
   - สุทธิ 2,095,264 2,330,500 1,786,822 2,202,279 3,882,086 4,532,779 

9.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ (สุทธิจำกดอกผลเช่ำ
ซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได)้ และค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญจ ำแนกตำมอำยหุน้ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
งบกำรเงินรวม 

 มูลค่ำลูกหน้ีตำมสัญญำ  มูลค่ำลูกหน้ีตำมสัญญำ 
ระยะเวลำคำ้งช ำระ เช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ เช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผ่อนช ำระ     
 ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 5,318,370 5,041,858 38,847 44,109 5,279,523 4,997,749 
 คำ้งช ำระ       
 1 เดือน 379,728 474,283 31,801 45,277 347,927 429,006 
 2 - 3 เดือน 322,027 514,216 62,104 101,049 259,923 413,167 
 4 - 6 เดือน 142,406 263,272 55,231 103,271 87,175 160,001 
 7 - 9 เดือน 118,566 168,393 69,909 99,379 48,657 69,014 
 10 - 12 เดือน 118,198 120,967 94,057 95,478 24,141 25,489 

 มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 8,886 72,676 8,881 71,751 5 925 

รวม 6,408,181 6,655,665 360,830 560,314 6,047,351 6,095,351 

 (หน่วย: พนับำท) 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 มูลค่ำลูกหน้ีตำมสัญญำ  มูลค่ำลูกหน้ีตำมสัญญำ 
ระยะเวลำคำ้งช ำระ เช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ เช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผ่อนช ำระ     
 ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 3,359,815 3,884,740 33,147 38,197 3,326,668 3,846,543 
 คำ้งช ำระ       
 1 เดือน 269,183 295,458 26,684 29,145 242,499 266,313 
 2 - 3 เดือน 229,607 298,133 45,580 58,895 184,027 239,238 
 4 - 6 เดือน 113,826 176,842 45,216 69,911 68,610 106,931 
 7 - 9 เดือน 99,914 119,887 59,596 71,178 40,318 48,709 
 10 - 12 เดือน 97,912 118,492 77,953 93,992 19,959 24,500 

 มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 2,458 71,674 2,453 71,129 5 545 

รวม 4,172,715 4,965,226 290,629 432,447 3,882,086 4,532,779 
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9.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำซ้ือและมูลค่ำปัจจุบนั
ของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำซ้ือแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม 

 2558 2557 

  มูลค่ำปัจจุบนัของ  มูลค่ำปัจจุบนัของ 
 เงินลงทุนขั้นต ่ำ จ ำนวนเงินขั้นต ่ำ เงินลงทุนขั้นต ่ำ จ ำนวนเงินขั้นต ่ำ 
 ตำมสญัญำเช่ำซ้ือ ท่ีตอ้งจ่ำย ตำมสญัญำเช่ำซ้ือ ท่ีตอ้งจ่ำย 

ระยะเวลำไม่เกินหน่ึงปี 5,043,255 3,422,013 5,272,710 3,495,363 
ระยะเวลำท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหำ้ปี 3,906,394 2,986,168 4,054,479 3,160,302 

รวม 8,949,649 6,408,181 9,327,189 6,655,665 

หกั: ดอกผลเช่ำซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ (2,541,468)  (2,671,524)  

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย 6,408,181  6,655,665  

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 2558 2557 

  มูลค่ำปัจจุบนัของ  มูลค่ำปัจจุบนัของ 
 เงินลงทุนขั้นต ่ำ จ ำนวนเงินขั้นต ่ำ เงินลงทุนขั้นต ่ำ จ ำนวนเงินขั้นต ่ำ 
 ตำมสญัญำเช่ำซ้ือ ท่ีตอ้งจ่ำย ตำมสญัญำเช่ำซ้ือ ท่ีตอ้งจ่ำย 

ระยะเวลำไม่เกินหน่ึงปี 3,388,149 2,268,250 3,955,972 2,583,655 
ระยะเวลำท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหำ้ปี 2,437,087 1,904,465 3,089,450 2,381,571 

รวม 5,825,236 4,172,715 7,045,422 4,965,226 

หกั: ดอกผลเช่ำซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ (1,652,521)  (2,080,196)  

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย 4,172,715  4,965,226  

9.4 เม่ือวัน ท่ี  30 เมษำยน 2547 สมำคมนักบัญ ชีและผู ้สอบบัญชี รับอนุญำตแห่งประเทศไทย                 
โดยควำมเห็นชอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยไ์ดก้ ำหนดแนว
ปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรับธุรกิจสินเช่ือเพื่อกำรอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) โดยใหห้ยดุรับรู้
รำยได้ส ำหรับลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระค่ำงวดเกินกว่ำ 3 งวด  อย่ำงไรก็ตำม แนวปฏิบัติดังกล่ำวได้ให้
ทำงเลือกไวโ้ดยหำกบริษทัใดเห็นว่ำแนวทำงปฏิบติัน้ีไม่เหมำะสมใหเ้ปิดเผยแนวทำงท่ีบริษทัใช ้ทั้งน้ี 
บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบำยในกำรหยุดรับรู้รำยไดส้ ำหรับลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือท่ีคำ้งช ำระ    
ค่ำงวดเกินกว่ำ 4 งวด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดลูกหน้ี
คงเหลือของลูกหน้ีเช่ำซ้ือและท่ีคำ้งช ำระเกินกว่ำ 3 งวดแต่บริษทัฯยงัคงรับรู้รำยไดเ้ป็นจ ำนวนเงิน
ประมำณ 395.2 ลำ้นบำท และ 635.3 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะบริษทัฯ: 349.4 ลำ้นบำท และ 512.7 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
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นอกจำกน้ีหำกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งหยดุรับรู้รำยไดต้ำมแนวทำงปฏิบติัดงักล่ำว จะมีผลท ำให้
รำยไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ลดลงเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 14.0 ลำ้นบำท 
และ 24.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะบริษทัฯ: 13.1 ลำ้นบำท และ 21.8 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

9.5 สัญญำเช่ำซ้ือของบริษทัฯและบริษทัย่อยมีระยะเวลำในกำรเช่ำตำมสัญญำโดยประมำณ 1 - 4 ปี และ
ค่ำเช่ำก ำหนดในอตัรำคงท่ีตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 

9.6 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีตำมสญัญำ
เช่ำซ้ือ (ก่อนหักดอกผลเช่ำซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได้) จ  ำนวน 3,615 ลำ้นบำท และ 5,895 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดับ (เฉพำะบริษทัฯ: 3,373 ลำ้นบำท และ 5,048 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ) เพื่อค  ้ ำประกันวงเงิน
สินเช่ือท่ีไดรั้บจำกธนำคำรพำณิชยต์ำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 21 และ 23 

10. ลูกหนีสิ้นเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ค ำ้ประกนั 

10.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ2557 ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนัประกอบดว้ย 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม 

 ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภค ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภค  
 โดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนัท่ี โดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนัท่ี  
 ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี ถึงก ำหนดช ำระเกินกวำ่หน่ึงปี รวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

ลูกหนีป้กติ       
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์
   ค  ้ำประกนั 158,325 - 35,280 - 193,605 - 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ 5,136 - - - 5,136 - 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้       

          - สุทธิ (47,878) - (6,669) - (54,547) - 

รวมลูกหนีป้กติ 115,583 - 28,611 - 144,194 - 

ลูกหนีบ้อกเลกิสัญญำ       
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์
   ค  ้ำประกนั 782 - 194 - 976 - 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ 114 - - - 114 - 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้       

          - สุทธิ (253) - (44) - (297) - 

รวมลูกหนีบ้อกเลกิสัญญำ 643 - 150 - 793 - 

รวมลูกหนี ้ 116,226 - 28,761 - 144,987 - 

หัก: ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (3,133) - (704) - (3,837) - 
ลูกหนีสิ้นเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ 
   ค ำ้ประกนั - สุทธิ 113,093 - 28,057 - 141,150 - 
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10.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนั (สุทธิจำก
ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได)้ และค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญจ ำแนกตำมอำยหุน้ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
งบกำรเงนิรวม 

 มูลค่ำลูกหน้ีสินเช่ือแก่   
 ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์  มูลค่ำลูกหน้ีสินเช่ือแก่ 

ระยะเวลำคำ้งช ำระ ค ้ำประกนั ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์- สุทธิ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

ลูกหนีสิ้นเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมสิีนทรัพย์ 
   ค ำ้ประกนั     

 ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 127,330 - 1,273 - 126,057 - 
 คำ้งช ำระ       
 1 เดือน 11,419 - 1,142 - 10,277 - 
 2 - 3 เดือน 5,445 - 1,089 - 4,356 - 
 4 - 6 เดือน 714 - 285 - 429 - 
 7 - 9 เดือน 79 - 48 - 31 - 
 10 - 12 เดือน - - - - - - 

 มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป - - - - - - 

รวม 144,987 - 3,837 - 141,150 - 

10.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต ่ำตำมสัญญำสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมี
สินทรัพยค์  ้ำประกนัและมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำสินเช่ือแก่
ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนัแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม 

 2558 2557 

 เงินลงทุนขั้นต ่ำ  เงินลงทุนขั้นต ่ำ  
 ตำมสญัญำสินเช่ือแก่ มูลค่ำปัจจุบนัของ ตำมสญัญำสินเช่ือแก่ มูลค่ำปัจจุบนัของ 
 ผูบ้ริโภคโดยมี จ ำนวนเงินขั้นต ่ำ ผูบ้ริโภคโดยมี จ ำนวนเงินขั้นต ่ำ 
 สินทรัพยค์  ้ำประกนั ท่ีตอ้งจ่ำย สินทรัพยค์  ้ำประกนั ท่ีตอ้งจ่ำย 

ระยะเวลำไม่เกินหน่ึงปี 164,357 116,226 - - 
ระยะเวลำท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหำ้ปี 35,474 28,761 - - 

รวม 199,831 144,987 - - 

หกั: ดอกเบ้ียรับท่ีไม่ถือเป็นรำยได ้ (54,844)  -  

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย 144,987  -  

10.4 สัญญำสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนัของบริษทัย่อยมีระยะเวลำในกำรกูต้ำมสัญญำ
โดยประมำณ 1 - 3 ปี และก ำหนดช ำระในอตัรำคงท่ีตลอดอำยสุญัญำกู ้
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11. สินทรัพย์รอกำรขำย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 สินทรัพยร์อกำรขำยของบริษทัฯแสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 2558 2557 
สินทรัพยย์ดึคืน 43,080 41,305 23,758 25,254 
หกั: ค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำ (10,132) (17,708) (8,849) (11,183) 
สินทรัพยร์อกำรขำย - สุทธิ 32,948 23,597 14,909 14,071 

12. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงรับ 

 ในระหว่ำงปี 2558 บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ (GLH) ได้เข้ำท ำสัญญำ Master dealership, 
financing services and other services agreement กบับริษทัแห่งหน่ึง โดยสัญญำดงักล่ำวท ำให้ GLH 
เป็นผูเ้ดียวท่ีไดสิ้ทธิพิเศษในกำรให้บริกำรดำ้นกำรขำย, กำรจดัหำเงิน, กำรตลำด, ท่ีปรึกษำ, SME 
finance, Project finance, Inventory finance, Refinance, กำรขำยลูกหน้ี และบริกำรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของคู่สญัญำและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้ควำมขำ้งตน้น้ีเป็นนิยำมของ SME  

 ในระหว่ำงปี 2558 และ 2557 GLH ไดมี้กำรให้เงินกูย้ืมแก่บริษทั SMEs และบริษทัอ่ืน ซ่ึงส่วนหน่ึง
อยูภ่ำยใตส้ญัญำดงักล่ำว 

 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งรับมีระยะเวลำ 3 - 12 เดือน อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 10 - 17 ต่อปี 
และค ้ำประกนัโดยบุคคล ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ สัญญำค ้ำประกนั หุน้สำมญัของบริษทัในประเทศ 
และทรัพยสิ์นของผูกู้ ้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งรับของบริษทัฯและ
บริษทัย่อยดงักล่ำวคิดเป็นจ ำนวนเงิน 363.61 ลำ้นบำท และ 48.81 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (2557: 
11.3 ลำ้นเยน และ 0.7 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ) (เฉพำะบริษทัฯ: 18.78 ลำ้นบำท (2557: ไม่มี)) 

 



 23 

13. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 2558 2557 
รำยไดค้ำ้งรับ 7,567 8,291 2,793 10,950 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 135,765 92,083 67,348 85,715 
ลูกหน้ีอ่ืน - ขำยสินทรัพยร์อกำรขำย 12,569 15,014 11,308 12,419 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 13,314 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน 7,218 5,015 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน 43,705 20,178 5,216 4,150 
ภำษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 1,106 1,295 1,036 1,295 
อ่ืน ๆ 22,006 2,955 11,085 3,221 
รวม 229,936 144,831 112,100 117,750 
หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2,526) (2,526) (2,526) (2,526) 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 227,410 142,305 109,574 115,224 

14. เงินฝำกประจ ำทีม่ีภำระค ำ้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝำกประจ ำซ่ึงบริษทัฯไดน้ ำไปวำงไวก้บัธนำคำรเพื่อค ้ำประกนักำรออกหนงัสือ
ค ้ำประกนัจำกธนำคำรตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 35.4 

15. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
ช่ือบริษทั ทุนช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน เงินปันผลรับระหวำ่งปี 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับำท) (พนับำท) (พนับำท) (พนับำท) 

บริษทั ธนบรรณ จ ำกดั 565,000  
พนับำท 

565,000  
พนับำท 

100 100 629,696 629,696 - - 

Group Lease Holdings Pte. Ltd.  22,912  
พนัเหรียญสิงคโปร์ 

17,694   
พนัเหรียญสิงคโปร์ 

100 100 570,208 441,513 - - 

GL Leasing (Lao) Company Limited 1,040,000 
พนักีบลำว 

- 5 - 213 - - - 

         
     1,200,117 1,071,209 - - 

 เม่ือวนัท่ี 12  ธนัวำคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯมีมติอนุมติัเพิ่มทุนในหุ้นสำมญัของ
บริษทัยอ่ย GLH จ ำนวน 5.22 ลำ้นหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยทั้งหมด) รำคำตำม
มูลค่ำตรำไว ้1 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุน้ รวมจ ำนวนเงินทั้งส้ินจ ำนวนเงิน 5.22 ลำ้นเหรียญสิงคโปร์หรือ
ประมำณ 128.70 ลำ้นบำทโดยบริษทัฯมีมติอนุมติัแปลงเงินให้กู ้ยืมและดอกเบ้ียคำ้งรับจำก GLH 
จ ำนวน 129.74 ลำ้นบำทเป็นเงินลงทุนดังกล่ำวตำมสัญญำแปลงหน้ีเป็นทุน บริษัทย่อย GLH จด
ทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่ำวต่อกรมทะเบียนกำรคำ้และธุรกิจท่ีประเทศสิงคโปร์แลว้เม่ือวนัท่ี 10 เมษำยน 
2558 
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 เม่ือวนัท่ี 5 กุมภำพนัธ์ 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ย GLH ไดมี้มติจดัตั้งบริษทั GLL เป็น
บริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศลำว มีทุนจดทะเบียน 1,040 ลำ้นลำวกีบ หรือประมำณ 4.2 ลำ้น
บำท โดยไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 21 เมษำยน 2557  

ทั้ งน้ีบริษัทฯและบริษัทย่อย GLH ลงทุนร้อยละ 5 และร้อยละ 95 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
ดังกล่ำว ตำมล ำดับ จำกกำรท่ีบริษัทฯถือเงินลงทุนในบริษัทดังกล่ำวผ่ำนบริษัทย่อย GLH ท ำให ้ 
บริษทัฯจดัประเภทเงินลงทุนใน GLL เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

ในเดือนพฤษภำคม 2558 บริษทั GLL ไดรั้บใบอนุญำตกำรประกอบธุรกิจเก่ียวกบัเช่ำซ้ือในประเทศ
ลำว และเร่ิมด ำเนินธุรกิจในไตรมำสสองของปีปัจจุบนั 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
ช่ือบริษทั ทุนช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน เงินปันผลรับระหวำ่งปี 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับำท) (พนับำท) (พนับำท) (พนับำท) 
ถือหุน้โดยบริษทั Group Lease  Holdings Pte. Ltd.        
GL Finance Plc. 10,300 

 พนัเหรียญ 
สหรัฐอเมริกำ 

3,300 
 พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกำ 

100 100 359,470 102,717 - - 

GL Leasing (Lao) Company Limited 1,040,000  
พนักีบลำว 

- 95 - 4,030 
 

- 
 

- 
 

- 
 

     363,500 102,717 - - 

ในเดือนพฤษภำคม 2557 บริษัทย่อย GLH ท ำสัญญำให้เงินกู้ยืมแก่ GLF จ ำนวน 2.1 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ มีก ำหนดจ่ำยเงินคืนเม่ือทวงถำมโดยไม่คิดดอกเบ้ีย จำกนั้นในวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2557 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัย่อย GLH มีมติอนุมติักำรเพิ่มทุนของ GLF จ ำนวนเงิน 3.1 ลำ้น
เหรียญสหรัฐอเมริกำหรือประมำณ 96.49 ลำ้นบำทและมีมติอนุมติัแปลงเงินให้กูย้ืมดงักล่ำวเป็นเงิน
ลงทุน พร้อมกบัจ่ำยเงินเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือ บริษทัย่อย GLF จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมทะเบียน
กำรคำ้และธุรกิจท่ีประเทศกมัพชูำแลว้เม่ือวนัท่ี 5 มกรำคม 2558 

ณ วนัท่ี 2 มกรำคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัย่อย GLH มีมติอนุมติักำรเพิ่มทุนของ 
GLF จ ำนวนเงิน 4.0 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำหรือประมำณ 131.25 ลำ้นบำทและมีมติอนุมติัแปลง
เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคำ้งรับดงักล่ำวเป็นเงินลงทุน บริษทัย่อย GLF จดทะเบียนเพิ่มทุนกบักรม
ทะเบียนกำรคำ้และธุรกิจท่ีประเทศกมัพชูำแลว้เม่ือวนัท่ี 28 กนัยำยน 2558 

 เม่ือวนัท่ี 7 กนัยำยน 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัยอ่ย GLH มีมติอนุมติัจดัตั้งบริษทัยอ่ยท่ี
จดทะเบียนจดัตั้งในประเทศอินโดนีเซีย มีทุนจดทะเบียน 100 พนัลำ้นรูเปียอินโดนีเซีย โดยไดล้งนำม
ในสัญญำจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวำคม 2558 บริษทัยอ่ย GLH ร่วมทุนกบับริษทั J Trust Asia Pte. 
Ltd. และบริษทั PT Wijaya Infrastruktur Indonesia โดย GLH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65 ของเงิน
ลงทุนในกิจกำรดงักล่ำว ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งกำรจดทะเบียนจดัตั้งกิจกำร 
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16. เงินให้กู้ยืมระยะยำว 

 ในระหว่ำงปี 2558 บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ (GLH) ได้เข้ำท ำสัญญำ Master dealership, 
financing services and other services agreement กบับริษทัแห่งหน่ึง โดยสัญญำดงักล่ำวท ำให้ GLH 
เป็นผูเ้ดียวท่ีไดสิ้ทธิพิเศษในกำรให้บริกำรดำ้นกำรขำย, กำรจดัหำเงิน, กำรตลำด, ท่ีปรึกษำ, SME 
finance, Project finance, Inventory finance, Refinance, กำรขำยลูกหน้ี และบริกำรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของคู่สญัญำและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้ควำมขำ้งตน้น้ีเป็นนิยำมของ SME  

 ในระหว่ำงปี 2558 และ 2557 GLH ไดมี้กำรให้เงินกูย้ืมแก่บริษทั SMEs และบริษทัอ่ืน ซ่ึงส่วนหน่ึง
อยูภ่ำยใตส้ญัญำดงักล่ำว 

เงินใหกู้ย้มืระยะยำวดงักล่ำวมีระยะเวลำ 2 - 3 ปี อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 6 - 25 ต่อปี และค ้ำประกนัโดย
บุคคล หุน้สำมญัของบริษทัในประเทศ และทรัพยสิ์นของผูกู้ ้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ยอดคงเหลือของเงินใหกู้ย้มืระยะยำวดงักล่ำวคิดเป็นจ ำนวนเงิน 16.75 ลำ้น
เหรียญสหรัฐอเมริกำ  

17. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

   ส่วนปรับปรุง เคร่ืองตกแต่ง     

   อำคำรและ และเคร่ืองใช ้ คอมพิวเตอร์  งำน  

 ท่ีดิน อำคำร สถำนท่ีเช่ำ ส ำนกังำน และอุปกรณ์ ยำนพำหนะ ระหวำ่งท ำ รวม 

รำคำทุน         

1 มกรำคม 2557 35,983 45,553 13,154 25,203 18,569 25,729 - 164,191 

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

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (7) (2,045) (1,211) (484) - (3,747) 

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

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

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 

   ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

 

- 

 

- 

 

22 

 

47 

 

129 

 

100 

 

204 

 

502 

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

ซ้ือเพิ่ม - - 892 6,399 14,951 5,386 7,839 35,467 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (15) (5,772) (2,268) (455) - (8,510) 

โอนเขำ้ (ออก) - - 4,945 189 8,186 - (8,143) 5,177 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 

   ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

 

- 

 

- 

 

1,090 

 

678 

 

1,702 

 

1,044 

 

413 

 

4,927 

31 ธนัวำคม 2558 35,983 45,553 31,810 41,938 60,842 37,067 109 253,302 
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(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

   ส่วนปรับปรุง เคร่ืองตกแต่ง     

   อำคำรและ และเคร่ืองใช ้ คอมพิวเตอร์  งำน  

 ท่ีดิน อำคำร สถำนท่ีเช่ำ ส ำนกังำน และอุปกรณ์ ยำนพำหนะ ระหวำ่งท ำ รวม 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         

1 มกรำคม 2557 - 39,770 5,406 19,128 13,561 15,451 - 93,316 

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

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ         

   ส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (7) (2,023) (1,192) (444) - (3,666) 

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

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 

   ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

 

- 

 

- 

 

1 

 

12 

 

132 

 

48 

 

- 

 

193 

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

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 354 3,975 5,094 13,737 5,263 - 28,423 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ         

   ส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (12) (5,590) (2,266) (454) - (8,322) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 

   ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

 

- 

 

- 

 

153 

 

159 

 

741 

 

567 

 

- 

 

1,620 

31 ธนัวำคม 2558 - 40,478 10,954 26,290 33,465 26,133 - 137,320 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         

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

31 ธนัวำคม 2558 35,983 5,075 20,856 15,648 27,377 10,934 109 115,982 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี         

2557        17,168 

2558        28,423 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ส่วนปรับปรุง เคร่ืองตกแต่ง    
   อำคำรและ และเคร่ืองใช ้ คอมพิวเตอร์   
 ท่ีดิน อำคำร สถำนท่ีเช่ำ ส ำนกังำน และอุปกรณ์ ยำนพำหนะ รวม 

รำคำทุน        
1 มกรำคม 2557 35,983 45,553 13,003 23,364 15,249 18,139 151,291 
ซ้ือเพ่ิม - - 1,385 1,413 5,608 2,503 10,909 
จ ำหน่ำย - - (7) (1,159) (1,135) (484) (2,785) 
31 ธนัวำคม 2557 35,983 45,553 14,381 23,618 19,722 20,158 159,415 
ซ้ือเพ่ิม - - 409 2,543 7,772 3,652 14,376 
ตดัจ ำหน่ำย - - (14) (4,872) (2,244) (455) (7,585) 
โอนเขำ้ (ออก) - - - - 7,949 - 7,949 
31 ธนัวำคม 2558 35,983 45,553 14,776 21,289 33,199 23,355 174,155 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
1 มกรำคม 2557 - 39,770 5,396 18,843 12,373 13,892 90,274 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 354 1,273 1,367 3,464 2,987 9,445 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ        
   ส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (7) (1,140) (1,134) (445) (2,726) 
31 ธนัวำคม 2557 - 40,124 6,662 19,070 14,703 16,434 96,993 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 354 1,461 1,552 5,061 2,445 10,873 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ        
   ส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (12) (4,827) (2,242) (454) (7,535) 
31 ธนัวำคม 2558 - 40,478 8,111 15,795 17,522 18,425 100,331 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี        
31 ธนัวำคม 2557 35,983 5,429 7,719 4,548 5,019 3,724 62,422 
31 ธนัวำคม 2558 35,983 5,075 6,665 5,494 15,677 4,930 73,824 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี        
2557       9,445 
2558       10,873 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558  และ 2557 บริษทัฯมีอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงั
ใชง้ำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของอำคำรและอุปกรณ์ดงักล่ำวมีจ ำนวนเงิน
ประมำณ 76.4 ลำ้นบำท และ 71.9 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะบริษทัฯ: 72.2 ลำ้นบำท และ 70.7 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั) 

 บริษทัฯไดน้ ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 จ ำนวน 21.4 
ลำ้นบำท (2557: 21.4 ลำ้นบำท) ไปค ้ ำประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบัน
กำรเงิน และเงินกูย้มืระยะยำวตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุ 21 และ 23 

18. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
    (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 

สญัญำ 
สิทธิพิเศษ 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

 
สิทธิกำรเช่ำ 

ซอฟตแ์วร์
ระหวำ่ง
พฒันำ รวม 

รำคำทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 115,202 1,515 - 1,338 118,055 
ซ้ือเพิ่มระหวำ่งปี - รำคำทุน - 91 - 6,555 6,646 
เพิ่มข้ึนจำกกำรซ้ือบริษทัยอ่ย TNB      
   (ปรับปรุงใหม่) - 1,007 150 - 1,157 
ตดัจ ำหน่ำย - - (150) - (150) 
โอนเขำ้ (ออก) - 4,182 - (1,332) 2,850 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็น 
   เงินตรำต่ำงประเทศ 524 90 

 
- (6) 608 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 (ปรับปรุงใหม่) 115,726 6,885 - 6,555 129,166 
ซ้ือเพิ่มระหวำ่งปี - รำคำทุน - 10,793 19 16,790 27,602 
โอนเขำ้ (ออก) - 3,918 - (14,060) (10,142) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็น 
   เงินตรำต่ำงประเทศ 10,973 181 

 
- 32 11,186 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 126,699 21,777 19 9,317 157,812 
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    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 

สญัญำ 
สิทธิพิเศษ 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

 
สิทธิกำรเช่ำ 

ซอฟตแ์วร์
ระหวำ่ง
พฒันำ รวม 

กำรตัดจ ำหน่ำย      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 12,800 185 - - 12,985 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 19,005 619 13 - 19,637 
เพิ่มข้ึนจำกกำรซ้ือบริษทัยอ่ย TNB      
   (ปรับปรุงใหม่) - 284 90 - 374 
ตดัจ ำหน่ำย - - (103) - (103) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็น 
   เงินตรำต่ำงประเทศ 341 10 

 
- - 351 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 (ปรับปรุงใหม่) 32,146 1,098 - - 33,244 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 17,756 1,597 2 - 19,355 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็น 
   เงินตรำต่ำงประเทศ 4,054 92 

 
- - 4,146 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 53,956 2,787 2 - 56,745 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 (ปรับปรุงใหม่) 83,580 5,787 - 6,555 95,922 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 72,743 18,990 17 9,317 101,067 
 

    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

ซอฟตแ์วร์ระหวำ่ง
พฒันำ รวม 

รำคำทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 - - - 
ซ้ือเพิ่มระหวำ่งปี - รำคำทุน - 6,450 6,450 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 - 6,450 6,450 
ซ้ือเพิ่มระหวำ่งปี - รำคำทุน 10,000 12,562 22,562 
โอนเขำ้/ออก 1,146 (14,060) (12,914) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 11,146 4,952 16,098 
กำรตัดจ ำหน่ำย    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 - - - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 - - - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 597 - 597 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 597 - 597 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 - 6,450 6,450 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 10,549 4,952 15,501 
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สัญญำสิทธิพเิศษ 

 กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึงได้ท ำสัญญำสิทธิพิเศษ (Exclusive right agreement) เป็นระยะเวลำ      
5 ปี (สำมำรถต่ออำยสุญัญำไดโ้ดยอตัโนมติัอีกสองปี เวน้แต่ทั้งสองฝ่ำยยนิยอมร่วมกนัเป็นลำยลกัษณ์
อกัษรท่ีจะไม่ด ำเนินกำรต่ออำยุสัญญำภำยในหกเดือนก่อนวนัหมดอำยุสัญญำ) กบับริษทัตวัแทน
จ ำหน่ำยรถจกัรยำนยนต์ยี่ห้อฮอนดำ้แห่งหน่ึงในประเทศกมัพูชำ โดยสัญญำดงักล่ำวระบุให้สิทธิ
พิเศษแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัในกำรไดรั้บอนุญำตเป็นตวัแทนใหบ้ริกำรสินเช่ือเช่ำซ้ือรถจกัรยำนยนต์
ฮอนดำ้แต่เพียงผูเ้ดียว เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภำคม 2555 กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดโ้อนสิทธิดงักล่ำวแก่ GLF 
โดยคิดค่ำธรรมเนียม 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ และท ำสัญญำ Deposit agreement มูลค่ำ 2.9 ลำ้น
เหรียญสหรัฐอเมริกำในกำรท่ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันท ำหน้ำท่ีเป็นตวัแทนติดต่อกับบริษทัตวัแทน
จ ำหน่ำยรถจกัรยำนยนตฮ์อนดำ้ โดยมีเง่ือนไขว่ำหำก GLF ไม่สำมำรถท ำยอดขำยขั้นต ่ำต่อปีตำมท่ี    
ตกลงไว ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันแห่งนั้ นจะท ำกำรยึดเงินมัดจ ำตำมสัดส่วนระยะเวลำหกปีตั้ งแต่ปี      
2556 - 2561   

 ในระหวำ่งปี 2558 GLF สำมำรถท ำยอดขำยขั้นต ่ำต่อปีไดต้ำมท่ีตกลงไว ้จึงไดบ้นัทึกเงินมดัจ ำคืนตำม
สัดส่วนท่ีตกลงไวใ้นสัญญำ Deposit agreement มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำสิทธิพิเศษท่ีน ำเสนอใน      
งบกำรเงินรวมไดป้รับปรุงแลว้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 มูลค่ำยุติธรรมของสิทธิพิเศษดงักล่ำวคิดเป็นจ ำนวนเงิน 2.02 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกำซ่ึงแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวม (2557: 2.54 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ) 

19. ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้/ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558 2557 2558 2557 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 92,786 41,533 64,805 46,288 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง

ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 

 
50,289 

 
(45,216) 19,991 (9,399) 

ผลแตกต่ำงชัว่ครำวจำกกำรซ้ือบริษทัยอ่ย TNB - 23,572 - - 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ 143,075 19,889 84,796 36,889 
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จ ำนวนภำษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 2558 2557 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผล
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยั 507 431 507 431 

รวม 507 431 507 431 

รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหว่ำงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดก้บัผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษี
ท่ีใชส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558 2557 2558 2557 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 725,966 137,613 425,008 182,840 

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ร้อยละ 20 

และ 17 

ร้อยละ 20 

และ 17 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 166,871 25,540 85,002 36,568 

ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใชจ่้ำยและรำยไดท่ี้ 

   ไม่สำมำรถน ำมำบวก (หกั) ทำงภำษีได ้ (33,542) 200 (206) 321 

ผลแตกต่ำงชัว่ครำวจำกกำรตีมูลค่ำยติุธรรม 

   ของสญัญำสิทธิพเิศษ - (788) - - 

อ่ืนๆ 9,746 (5,063) - - 

รวมค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน 

   เบด็เสร็จ 143,075 19,889 84,796 36,889 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558 2557 2558 2557 

  (ปรับปรุงใหม่)   

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอตดับัญชี     

   ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 71,562 115,621 60,351 88,714 
   ค่ำเผือ่มูลค่ำลดลงของสินทรัพยร์อกำรขำย 2,027 3,542 1,770 2,237 
   ส ำรองผลประโยชน์ของพนกังำน 1,496 1,276 1,496 1,276 
   ขำดทุนสะสมยกมำ - 12,213 - - 
   อ่ืนๆ 77 2,734 - - 
   ค่ำนำยหนำ้รอตดับญัชี (10,353) (17,085) (10,353) (17,085) 
   ค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำตดัจ ำหน่ำย - (1,317) - - 
   ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กู ้ (1,278) (2,339) (1,278) (2,339) 
   ค่ำธรรมเนียมเงินกูย้มืระยะสั้น (663) (1,995) (663) (1,995) 

รวม 62,868 112,650 51,323 70,808 

20. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 2558 2557 
ภำษีเงินไดแ้ละภำษีมูลค่ำเพิ่มรอเรียกคืน 70,220 67,266 66,482 60,485 
เงินมดัจ ำ 34,689 93,740 1,519 1,445 
อ่ืน ๆ 6,175 1,339 6,088 1,075 
รวม 111,084 162,345 74,089 63,005 
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21. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อตัรำดอกเบ้ีย   
 2558 2557 2558 2557 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (พนับำท) (พนับำท) 
เงินกูย้มืระยะสั้น 5.25 - 7.00 5.00 - 8.00 349,050 250,000 
รวม   349,050 250,000 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557  เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินของบริษทัฯค ้ำประกนัโดย
กำรโอนสิทธิเรียกร้องตำมสัญญำเช่ำซ้ือ และกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั
และท่ีจะมีข้ึนในภำยหน้ำ และทะเบียนรถจกัรยำนยนต์ตำมหนังสือแจง้จำกผูใ้ห้กูข้องบริษทัฯและ            
บริษทัยอ่ย และจ ำน ำหุน้ทั้งหมดของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 

22. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่ำงปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักับบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน 
รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกันระหว่ำงบริษัทฯ      
บริษทัยอ่ยและบริษทัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
  นโยบำยกำร 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ก ำหนดรำคำ 

 2558 2557 2558 2557  

รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)      
รำยไดด้อกผลเช่ำซ้ือ - - 93 126 รำคำตำมสัญญำ 
ดอกเบ้ียรับ - - 145,953 66,111 อตัรำร้อยละ 7 ต่อปี 
รำยไดอ่ื้น - - 91,684 37,703 รำคำตำมสัญญำ 
รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั      
ดอกเบ้ียรับ 247 2,544 - - อตัรำร้อยละ 6 - 9 ต่อปี 
รำยไดอ่ื้น - เงินสนบัสนุน 13,130 - - - รำคำตำมสัญญำ 
ดอกเบ้ียจ่ำย 550 19 - - อตัรำร้อยละ 6 ต่อปี 
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 ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งบริษทัฯกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  

รำยช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ควำมสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 
Group Lease Holdings Pte. Ltd. บริษทัยอ่ย 
GL Finance Plc. บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
GL Leasing (Lao) Company Limited บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
บริษทั ธนบรรณ จ ำกดั บริษทัยอ่ย 
Asia Partnership Fund Pte. Ltd. กรรมกำรของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ 
    รำยใหญ่ / กรรมกำรร่วมกนั 
A.P.F. Group Co., Ltd. กรรมกำรของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ 
    รำยใหญ่ / กรรมกำรร่วมกนั 
Devenco Management and Consulting Co., Ltd. กรรมกำรร่วมกนักบั GLF (กรรมกำร 
    ไดล้ำออกจำกกรรมกำรของ GLF  
    ในระหวำ่งปี) 
Engine Holdings Asia Pte. Ltd. กรรมกำรของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ 
    รำยใหญ่ / กรรมกำรร่วมกนั 
Cambodian People Micro Insurance PLC. กรรมกำรร่วมกนักบับริษทัฯ และ GLF 
Tennis Federation of Cambodia กรรมกำรของ GLF เป็นเลขำธิกำรสมำคม 
    (กรรมกำรได้ลำออกจำกกรรมกำรของ 

GLF และ     เลขำธิกำรของสมำคมในระหวำ่งปี) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือท่ีมีสำระส ำคญัของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 2558 2557 
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผ่อนช ำระ  
บริษัทย่อย     
GL Finance Plc. - - 1,031 1,159 
รวม - - 1,031 1,159 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงรับจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
บริษัทย่อย     
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 4,016,390 764,515 
บริษทั ธนบรรณ จ ำกดั - - - 422,254 
GL Finance Plc. - - - 3,397 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     
กรรมกำรของบริษทัยอ่ย - 2,293 - - 
Devenco Management and     
      Consulting Co., Ltd. - 31,083 - - 
Tennis Federation of Cambodia - 5,049 - - 
รวม - 38,425 4,016,390 1,190,166 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 2558 2557 
สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน     
บริษัทย่อย     
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 4,096 297 
GL Finance Plc. - - 359 - 
บริษทั ธนบรรณ จ ำกดั - - 8,859 7,569 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     
กรรมกำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 11,275 - - - 
A.P.F. Group Co., Ltd. 4,872 - - - 
Engine Holdings Asia Pte. Ltd 2,813 - - - 
รวม 18,960 - 13,314 7,866 
เงนิมัดจ ำ (แสดงเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน) 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     
A.P.F. Group Co., Ltd. - 70,217 - - 
รวม - 70,217 - - 
เงนิกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย     
   แก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     
กรรมกำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 250 - - - 
A.P.F. Group Co., Ltd. - 19,797 - - 
Cambodian People Micro Insurance PLC. 3,865 - - - 
รวม 4,115 19,797 - - 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย     
บริษัทย่อย     
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 49,826 - 
GL Finance Plc. - - 334 1,057 
GL Leasing (Lao) Company Limited - - 77 - 
รวม - - 50,237 1,057 
หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน     
บริษัทย่อย     
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 236 - 
บริษทั ธนบรรณ จ ำกดั - - 1,571 - 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     
กรรมกำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 92 - - - 
รวม 92 - 1,807 - 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 เงินมดัจ ำท่ีแสดงเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนในงบกำรเงิน
รวมคิดเป็นจ ำนวนเงิน  70.2 ลำ้นบำท เป็นเงินมดัจ ำของ GLH ท่ีวำงเป็นหลกัประกันกับกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเพื่อช่วยในกำรเตรียมกำรออกหุน้กูก้บัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงในระหวำ่ง   ไตรมำสหน่ึง
ปี 2558 ต่อมำ GLH ยกเลิกกำรออกหุ้นกูด้งักล่ำวแลว้ส่งผลให้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดคื้นเงินมดัจ ำ
ดงักล่ำวใหก้บั GLH ในเดือนกมุภำพนัธ์ 2558 

 รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งรับแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหว่ำงปี
ปัจจุบนัแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี ในระหวำ่งปี ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

 1 มกรำคม 2558 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 ธนัวำคม 2558 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงรับแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน  
กรรมกำรของบริษทัยอ่ย 2,293 2,728 (5,021) - 
Devenco Management and Consulting Co., Ltd. 31,083 158 (31,241) - 
Tennis Federation of Cambodia 5,049 89 (5,138) - 
รวม 38,425 2,975 (41,400) - 

 เงินให้กูย้มืระยะสั้นดงักล่ำวให้กูย้มืโดยบริษทัยอ่ย GLH เป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัโดยคิดอตัรำ
ดอกเบ้ียจำกตน้ทุนเงินกูข้องผูใ้หกู้บ้วกร้อยละ 6.75 - 7.50 ต่อปี (2557: อตัรำร้อยละ 6.75 - 7.50 ต่อปี) 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   ก ำไร (ขำดทุน) ณ วนัท่ี  
 1 มกรำคม ในระหวำ่งปี จำกอตัรำ 31 ธนัวำคม 

 2558 เพิ่มข้ึน ลดลง แลกเปล่ียน 2558 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงรับแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน    
Group Lease Holdings Pte. Ltd. 764,515 4,240,572 (1,009,524) 20,827 4,016,390 
บริษทั ธนบรรณ จ ำกดั 422,254 7,957 (430,211) - - 
GL Finance Plc. 3,397 141 (3,536) (2) - 

รวม 1,190,166 4,248,670 (1,443,271) 20,825 4,016,390 

 เงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่บริษทัย่อยดงักล่ำวเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัโดยคิดอตัรำดอกเบ้ีย    
ร้อยละ 5.50 - 7.00  ต่อปี (2557: 7.00 - 11.00  ต่อปี) 
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 รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหว่ำงปี
ปัจจุบนัแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี   ผลต่ำงจำกกำร ณ วนัท่ี  

 1 มกรำคม ในระหวำ่งปี แปลงค่ำ 31 ธนัวำคม 

 2558 เพิ่มข้ึน ลดลง งบกำรเงิน 2558 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงจ่ำยแก่กิจกำรที่เกีย่วข้องกัน   

กรรมกำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย - 130,481 (130,220) (11) 250 

A.P.F. Group Co., Ltd. 19,797 9,996 (29,793) - - 

Cambodian People Micro Insurance PLC. - 3,545 - 320 3,865 

Engine Holdings Asia Pte. Ltd - 7,998 (7,998) - - 

รวม 19,797 152,020 (168,011) 309 4,115 

 เงินกูย้มืดงักล่ำวเป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัโดยคิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 6.00 - 10.00 ต่อปี (2557: 
ร้อยละ 6.00 ต่อปี)  

 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์
พนกังำนของกรรมกำรและผูบ้ริหำรดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวม 
 2558 2557 

  
พนับำท 

พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ 

 
พนับำท 

พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 54,613 342 37,490 347 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 1,800 - 932 - 
รวม 56,413 342 38,422 347 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 52,573 37,490 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 1,800 932 
รวม 54,373 38,422 
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ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญส ำหรับกรรมกำรและผู้บริหำร 

เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2555 บริษัทฯได้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ (GL-WD) ให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำรจ ำนวน  16 ท่ำน จ ำนวน 255,500 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 25.55 ของจ ำนวน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัทั้งหมดท่ีออกในคร้ังนั้น 

เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวำคม 2556 บริษทัฯไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั (GL-W3) ให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมท่ีเป็นกรรมกำรและผูบ้ริหำรจ ำนวน  9 ท่ำน จ ำนวน 731,151 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของ
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัทั้งหมดท่ีออกในคร้ังนั้น 

23. เงินกู้ยืมระยะยำว 

 เงินกูย้ืมระยะยำวซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยไดรั้บจำกสถำบนักำรเงินในประเทศและต่ำงประเทศ       
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ อตัรำดอกเบ้ียต่อปี เง่ือนไขกำรช ำระคืนเงินตน้ 
 2558 2557   

สญัญำเงินกูล้งวนัท่ี 26 พฤษภำคม 2554    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 1,449,160 2,384,890 อตัรำร้อยละ MLR - 1.0 ต่อปี ผอ่นช ำระเป็นงวด ๆ ในจ ำนวนท่ี

เท่ำกนัรวมทั้งหมดสำมสิบงวด โดย
เร่ิมช ำระงวดแรกในวนัช ำระดอกเบ้ีย
คร้ังแรกหลงัจำกวนัท่ีเบิกเงินกูต้ำม
วงเงินสินเช่ือ 

สญัญำเงินกูล้งวนัท่ี 21 มิถุนำยน 2556    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 33,150 233,110 อตัรำดอกเบ้ีย THBFIX1M + 

1.50 ต่อปี 
ผอ่นช ำระเป็นงวดๆ ในจ ำนวนท่ี
เท่ำกนัรวมทั้งหมดสำมสิบงวด โดย
เร่ิมช ำระงวดแรกในวนัช ำระดอกเบ้ีย
คร้ังแรกหลงัจำกวนัท่ีเบิกเงินกู ้

     ตำมวงเงินสินเช่ือ 
สญัญำเงินกูล้งวนัท่ี 17 กนัยำยน 2556    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 79,670 279,830 อตัรำดอกเบ้ีย THBFIX1M + 

1.50 ต่อปี 
ผอ่นช ำระเป็นงวดๆ ในจ ำนวนท่ี
เท่ำกนัรวมทั้งหมดสำมสิบงวด โดย
เร่ิมช ำระงวดแรกในวนัช ำระดอกเบ้ีย
คร้ังแรกหลงัจำกวนัท่ีเบิกเงินกู ้

     ตำมวงเงินสินเช่ือ 
สญัญำเงินกูล้งวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2557    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 324,000 972,000 อตัรำร้อยละ MLR - 2.25 ต่อปี ผอ่นช ำระเป็นงวดๆ ในจ ำนวนท่ี

เท่ำกนัรวมทั้งหมดสิบแปดงวด โดย
เร่ิมช ำระงวดแรกในวนัช ำระดอกเบ้ีย
คร้ังท่ีสองหลงัจำกวนัท่ีเบิกเงินกู ้

     ตำมวงเงินสินเช่ือ 
สญัญำเงินกูล้งวนัท่ี 20 ธนัวำคม 2557    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 30,074 - อตัรำร้อยละ 10 ต่อปี ผอ่นช ำระเป็นงวดๆ ในจ ำนวนท่ีเท่ำกนั

รวมทั้งหมดหกงวด โดยเร่ิมช ำระงวด
แรกนบัจำกวนัท่ีเบิกเงินกูต้ำมวงเงิน
สินเช่ือไป 6 เดือนและช ำระงวดต่อไป
ทุกๆ 6 เดือน 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ อตัรำดอกเบ้ียต่อปี เง่ือนไขกำรช ำระคืนเงินตน้ 
 2558 2557   

สญัญำเงินกูล้งวนัท่ี 25 มีนำคม 2558    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 60,148 - อตัรำร้อยละ 10 ต่อปี ผอ่นช ำระเป็นงวดๆ ในจ ำนวนท่ีเท่ำกนั

รวมทั้งหมดหกงวด โดยเร่ิมช ำระงวด
แรกนบัจำกวนัท่ีเบิกเงินกูต้ำมวงเงิน
สินเช่ือไป 6 เดือนและช ำระงวดต่อไป
ทุกๆ 6 เดือน 

ตัว๋สญัญำใชเ้งินลงวนัท่ี 23 ตุลำคม 2558 
ตัว๋สญัญำใชเ้งินฉบบัท่ี 1 36,088 - อตัรำร้อยละ 8.72 ต่อปี จ่ำยช ำระทั้ งจ  ำนวนเม่ือครบก ำหนด

สองปีนบัจำกวนัท ำสญัญำ 
ตัว๋สญัญำใชเ้งินฉบบัท่ี 2 54,133 - อตัรำร้อยละ 8.72 ต่อปี จ่ำยช ำระทั้ งจ  ำนวนเม่ือครบก ำหนด

สองปีนบัจำกวนัท ำสญัญำ 
หกั: ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงิน     
  รอตดัจ่ำย (3,976) (9,974)   
รวม 2,062,447 3,859,856   
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ    
      ภำยในหน่ึงปี (1,557,854) (2,547,809) 

  

เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิ 504,593 1,312,047   

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ อตัรำดอกเบ้ียต่อปี เง่ือนไขกำรช ำระคืนเงินตน้ 
 2558 2557   

สญัญำเงินกูล้งวนัท่ี 26 พฤษภำคม 2554    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 1,449,160 2,384,890 อตัรำร้อยละ MLR - 1.0 ต่อปี ผอ่นช ำระเป็นงวด ๆ ในจ ำนวนท่ี

เท่ำกนัรวมทั้งหมดสำมสิบงวด โดย
เร่ิมช ำระงวดแรกในวนัช ำระดอกเบ้ีย
คร้ังแรกหลงัจำกวนัท่ีเบิกเงินกูต้ำม
วงเงินสินเช่ือ 

สญัญำเงินกูล้งวนัท่ี 21 มิถุนำยน 2557    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 33,150 233,110 อตัรำดอกเบ้ีย THBFIX1M + 

1.50 ต่อปี 
ผอ่นช ำระเป็นงวดๆ ในจ ำนวนท่ี
เท่ำกนัรวมทั้งหมดสำมสิบงวด โดย
เร่ิมช ำระงวดแรกในวนัช ำระดอกเบ้ีย
คร้ังแรกหลงัจำกวนัท่ีเบิกเงินกู ้

     ตำมวงเงินสินเช่ือ 
สญัญำเงินกูล้งวนัท่ี 17 กนัยำยน 2557    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 79,670 279,830 อตัรำดอกเบ้ีย THBFIX1M + 

1.50 ต่อปี 
ผอ่นช ำระเป็นงวดๆ ในจ ำนวนท่ี
เท่ำกนัรวมทั้งหมดสำมสิบงวด โดย
เร่ิมช ำระงวดแรกในวนัช ำระดอกเบ้ีย
คร้ังแรกหลงัจำกวนัท่ีเบิกเงินกู ้

     ตำมวงเงินสินเช่ือ 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ อตัรำดอกเบ้ียต่อปี เง่ือนไขกำรช ำระคืนเงินตน้ 
 2558 2557   

สญัญำเงินกูล้งวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2557    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 324,000 972,000 อตัรำร้อยละ MLR - 2.25 ต่อปี ผอ่นช ำระเป็นงวดๆ ในจ ำนวนท่ี

เท่ำกนัรวมทั้งหมดสิบแปดงวด โดย
เร่ิมช ำระงวดแรกในวนัช ำระดอกเบ้ีย
คร้ังท่ีสองหลงัจำกวนัท่ีเบิกเงินกู ้

     ตำมวงเงินสินเช่ือ 
หกั: ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงิน     
        รอตดัจ่ำย (3,313) (9,974)   
รวม 1,882,667 3,859,856   
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ 
   ภำยในหน่ึงปี (1,522,177) (2,547,809) 

  

เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิ 360,490 1,312,047   

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 3,859,856 3,859,856 
บวก: กูเ้พ่ิม 1,024,330 834,000 
         ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินตดัจ่ำย  7,081 6,661 
หกั:   จ่ำยคืนเงินกู ้ (2,836,035) (2,817,850) 
         ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตดัจ่ำย (1,001) - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็น   
   เงินตรำต่ำงประเทศ 8,216 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 2,062,447 1,882,667 

 เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภำคม 2554 บริษทัฯไดล้งนำมในสัญญำเงินกูย้มืกบัธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึงเพื่อขอ
วงเงินกูร้ะยะยำวจ ำนวน 500 ลำ้นบำท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน ำไปช ำระคืนเงินกูย้ืมภำยใตส้ัญญำ
เงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นกำรขยำยธุรกิจของบริษทัฯ 

 ในระหว่ำงปี 2555 ถึงไตรมำสหน่ึง 2556 บริษทัฯได้ขอเพิ่มวงเงินกู้ระยะยำวกับธนำคำรพำณิชย ์    
แห่งหน่ึงตำมสัญญำเงินกู้ยืมลงวัน ท่ี  26 พฤษภำคม  2554 เป็นจ ำนวน  2,500 ล้ำนบำทโดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อน ำไปช ำระคืนเงินกูย้ืมภำยใตส้ัญญำเงินกูฉ้บบัเดิมและใช้ในกำรขยำยธุรกิจของ
บริษทัฯ 
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 ในระหว่ำงปี 2556 บริษทัฯไดล้งนำมในสัญญำเงินกูย้ืมกบัธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึงเพื่อขอวงเงินกู้
ระยะยำวจ ำนวนรวม 1,000 ลำ้นบำท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน ำไปช ำระคืนเงินกูย้มืภำยใตส้ญัญำเงินกู้
ฉบบัเดิมและใชใ้นกำรขยำยธุรกิจของบริษทัฯเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย บริษทัฯไดท้ ำ
สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมดงักล่ำวเพื่อแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัรำ
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.00 ต่อปี 

 เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2557 บริษทัฯไดล้งนำมในสัญญำเงินกูย้ืมกบัธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึงเพื่อขอ
วงเงินกูร้ะยะยำวจ ำนวน 972 ลำ้นบำท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน ำไปช ำระคืนเงินกูย้ืมภำยใตส้ัญญำ
เงินกูฉ้บบัเดิมและช ำระหน้ีเงินกูย้มืของบริษทั ธนบรรณ จ ำกดั ท่ีมี ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ 

 ในระหว่ำงปี 2558 และ 2557 บริษทัยอ่ยไดล้งนำมในสัญญำเงินกูย้ืมกบัสถำบนักำรเงินต่ำงประเทศ
เพื่อขอวงเงินกูร้ะยะยำวจ ำนวนรวม 5.5 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน ำไปใช ้    
ในกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย 

 ภำยใตส้ญัญำเงินกูย้มื บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร เช่น กำร
ด ำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ กำรจ่ำยเงินปันผล กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของผูถื้อหุ้น กำรด ำรงอตัรำส่วนของลูกหน้ีเช่ำซ้ือท่ีคำ้งช ำระมำกกว่ำ 3 เดือนข้ึนไปต่อลูกหน้ีเช่ำซ้ือ
ทั้งหมด กำรด ำรงอตัรำส่วนของลูกหน้ีเช่ำซ้ือต่อหน้ีเงินกู ้กำรไม่จ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือสิทธิในรำยได ้
รวมทั้งกำรปฏิบติับำงประกำรตำมสัญญำเงินกูย้ืม และในกรณีก่อหน้ีใหม่ กลุ่มเจำ้หน้ีปัจจุบนัตอ้งมี
เง่ือนไขทำงกำรเงินและหลกัประกนัไม่ดอ้ยกวำ่วงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯไดท้ ำใหม่ เป็นตน้ 

 เงินกูย้ืมภำยใตส้ัญญำเงินกูด้งักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรโอนสิทธิเรียกร้องตำมสัญญำเช่ำซ้ือ และ  กำร
จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่ในขณะน้ี และ/หรือจะมีต่อไปในภำยหน้ำ และทะเบียน
รถจกัรยำนยนต์ตำมหนังสือแจง้จำกธนำคำรพำณิชย์ รวมทั้งค  ้ ำประกันโดยบริษทัย่อย GLH และ
สินทรัพยร์วมของบริษทัยอ่ย GLF ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัยอ่ย GLF มีสินทรัพยร์วมจ ำนวน 
2.51 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ ใชใ้นกำรค ้ำประกนัเงินกูย้มืดงักล่ำว 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยำวตำมสัญญำเงินกูท่ี้ยงัมิได ้   
เบิกใช ้จ ำนวน 1,050.8 ลำ้นบำท (2557: 115.1 ลำ้นบำท) 

24. หุ้นกู้ 

 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ มีประกนับำงส่วน และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ซ่ึงมี
รำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
    งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

หุน้กู ้ อตัรำดอกเบ้ีย อำย ุ ครบก ำหนด 2558 2557 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2557 ตำมรำยละเอียดในตำรำงดำ้นล่ำง 3 ปี 27 กมุภำพนัธ์ 2560 500,000 500,000 
หกั: ค่ำใชจ่้ำยทำงตรงในกำรออกหุน้กูร้อตดัจ่ำย   (6,390) (11,697) 
หุน้กู ้- สุทธิ   493,610 488,303 
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รำยละเอียดของหุน้กูมี้ดงัน้ี 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและมีประกันบำงส่วนของบริษัท กรุ๊ปลีส จ ำกัด (มหำชน) คร้ังท่ี  1/2557                     
ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2560  

ช่ือของหุน้กู ้ "หุน้กูมี้ประกนับำงส่วนของบริษทั กรุ๊ปลีส  จ ำกดั (มหำชน) 
 คร้ังท่ี 1/2557  ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2560" 
จ ำนวนเงิน  500 ลำ้นบำท  
อำย ุ 3 (สำม) ปี นบัจำกวนัท่ีออกหุน้กู ้ 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ 27 กมุภำพนัธ์ 2557 
อตัรำดอกเบ้ีย ตั้งแต่วนัท่ี 27 สิงหำคม 2557 ถึงวนัท่ี 29 กนัยำยน 2557 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.17 ต่อปี 
 ตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 ไปจนครบก ำหนดไถ่ถอน อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.55 ต่อปี 
ระยะเวลำกำรช ำระดอกเบ้ีย ช ำระปีละ 2 คร้ัง ในวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ และวนัท่ี 27 สิงหำคมของทุกปี 
 ตลอดอำยขุองหุน้กู ้ก ำหนดช ำระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 27 สิงหำคม 2557  
กำรช ำระเงินตน้ ในวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2560 
เง่ือนไขและขอ้จ ำกดัทำงกำรเงิน กำรด ำรงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัรำส่วนลูกหน้ีเช่ำซ้ือ 
 และขอ้จ ำกดักำรประกำศจ่ำยเงินปันผล และกำรจ ำหน่ำย จ่ำยหรือโอนทรัพยสิ์น 
กำรค ้ำประกนั ค ้ำประกนับำงส่วนโดยสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุ 34.4 
   

25. หุ้นกู้แปลงสภำพ / เงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2558 ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯออกและเสนอ
ขำยหุน้กูแ้ปลงสภำพ มูลค่ำไม่เกิน 30 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ หรือเทียบเท่ำ  981 ลำ้นบำท (ตำมอตัรำ
แลกเปล่ียน 32.7 บำทต่อหน่ึง หรือในเงินสกุลอ่ืนในจ ำนวนเทียบเท่ำ และมีมติอนุมติักำรเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุ 27  เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพของหุ้นกูแ้ปลง
สภำพดงักล่ำว และเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2558 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภำพดงักล่ำว ให้แก่ผู ้
ลงทุนในต่ำงประเทศโดยเฉพำะเจำะจง (Private Placement) ให้แก่ J Trust Asia Pte. Ltd. โดยมีขอ้ก ำหนด
และเง่ือนไขหลกัของหุน้กูแ้ปลงสภำพดงัน้ี  

จ ำนวนหน่วยหุน้กูแ้ปลงสภำพ  300 หน่วย 

ประเภทหุน้กูแ้ปลงสภำพ หุน้กูแ้ปลงสภำพประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและไม่มี 
   ผูแ้ทนผูถื้อหุน้ 

รำคำหนำ้ตัว๋ 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำต่อ 1 หุน้กูแ้ปลงสภำพ 

วนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภำพ 22 พฤษภำคม 2558 

อำยหุุน้กูแ้ปลงสภำพ 3 ปี นบัจำกวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภำพ 
(วนัท่ี 22 พฤษภำคม 2558 ถึงวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2561) 

อตัรำดอกเบ้ีย ร้อยละ 5 ต่อปี 
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กำรช ำระดอกเบ้ีย ปีละ 2 คร้ังในวนัท่ี 22 พฤษภำคม และวนัท่ี 22 พฤศจิกำยน
ของทุกปี ตลอดอำยหุุน้กูต้ำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ 

ในกรณีท่ีตรงกบัวนัหยดุรำชกำร จะเล่ือนไปเป็นวนัท ำกำร
ถดัไป 

กำรไถ่ถอน ณ วนัหมดอำย ุหน้กู้
แปลงสภำพ 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพมีทำงเลือก 2 ทำงคือ 

ก)  ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจ ำนวน 
ข)  ไถ่ถอนดว้ยกำรแปลงสภำพเป็นหุน้สำมญั 

กำรไถ่ถอนดว้ยกำรแปลงสภำพ
เป็นหุน้สำมญั 

1 หุน้กูแ้ปลงสภำพ (รำคำหนำ้ตัว๋ 100,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกำหรือเทียบเท่ำ 3,270,000 บำท)จะไถ่ถอน        
โดยกำรแปลงสภำพเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 327,000 หุน้ 

รำคำแปลงสภำพ 10 บำท ต่อ 1 หุน้สำมญัท่ีออกใหม่ของบริษทัฯ 

วนัแปลงสภำพ ปีละ 4 คร้ัง ในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของแต่ละไตรมำส  

โดยบริษทัฯ มีภำระท่ีจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขหรือขอ้จ ำกดับำงประกำรตำมท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำ
กำรเสนอขำยหุน้กูแ้ปลงสภำพ  

 เม่ือวนัท่ี 30 ธันวำคม 2558 ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภำพ (J Trust Asia Pte. Ltd.)  ไดส่้งจดหมำยแจง้ควำม
ประสงค์ใช้สิทธิแปลงสภำพหุ้นกูท้ ั้ งจ  ำนวน 300 หน่วย ในรำคำแปลงสภำพหุ้นละ 10 บำท หุ้นกู้
แปลงสภำพดังกล่ำวแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัได้เป็นจ ำนวนรวม 98,100,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว ้    
หุ้นละ 0.50 บำท เม่ือวนัท่ี 6 มกรำคม 2559 บริษทัฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้กบักระทรวง
พำณิชยอี์กจ ำนวน 49.05 ลำ้นบำท จำกทุนช ำระแลว้เดิม 713.64 ลำ้นบำท เป็น 762.69 ลำ้นบำท ทั้งน้ี 
กำรใช้สิทธิแปลงสภำพหุ้นกู้ดังกล่ำว เป็นตำมมติท่ีประชุมสำมัญประจ ำปีผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ        
เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2558  

 เน่ืองจำกกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชยเ์ป็นเหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัฯโอนหุน้กูแ้ปลงสภำพทั้งส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบของหน้ีสิน
และองคป์ระกอบท่ีเป็นทุนเป็นเงินรับล่วงหนำ้ค่ำหุน้ทั้งจ  ำนวนคิดเป็นเงิน 981.05 ลำ้นบำท   
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 กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูแ้ปลงสภำพส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 มีรำยละเอียด ดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 
มูลค่ำจำกกำรออกหุน้กูแ้ปลงสภำพ  981,000 
ตน้ทุนทำงตรง  (6,242) 
เงินสดรับสุทธิ  974,758 
ดอกเบ้ียส่วนเพิ่มถึงวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2558  51 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูแ้ปลงสภำพ  6,240 
โอนหุน้กูแ้ปลงสภำพเป็นเงินรับล่วงหนำ้ค่ำหุน้  (981,049) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558  - 

26. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงำนเม่ือออกจำกงำน
แสดงไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 

  (ปรับปรุงใหม่) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 6,379 4,157 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:   
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 197 630 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 228 182 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:   
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม   
   หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 
  

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้น
ประชำกรศำสตร์ (421) - 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน 129 236 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 2,828 1,921 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี (1,860) (747) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 7,480 6,379 
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 ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 425 812 

 บริษัทฯคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีขำ้งหน้ำ เป็นจ ำนวน
ประมำณ 1.83 ลำ้นบำท (2557: จ ำนวน 1.89 ลำ้นบำท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำนของบริษทัฯประมำณ 22.25 ปี (2557: 22.44 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558 2557 

อตัรำคิดลด 3.3 3.6 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต (ข้ึนกบัช่วงอำย)ุ 7.0 7.0 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 16.63 15.88 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% 

อตัรำคิดลด (0.18) 0.19 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  0.19 (0.18) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (0.19) 0.20 
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27. ทุนเรือนหุ้น 

27.1 มติทีป่ระชุมสำมัญสำมัญประจ ำปีผู้ถือหุ้น 

  เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2558 ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเร่ืองต่ำงๆท่ี
ส ำคญัดงัน้ี 

1) อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2557โดยจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของ   
บริษทัฯคิดเป็นจ ำนวนเงิน 66.7 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำหุน้ละ 0.0625 บริษทัฯก ำหนดจ่ำยเงินปันผล
ดงักล่ำวในวนัท่ี 26 พฤษภำคม 2558 

2) อนุมติักำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้แปลงสภำพให้แก่ผูล้งทุนในต่ำงประเทศโดยเฉพำะเจำะจง 
(Private Placement) ใหแ้ก่ J Trust Asia Pte. Ltd. ในจ ำนวนไม่เกิน 30 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำหรือ
ในเงินสกลุอ่ืนในจ ำนวนเทียบเท่ำ 

3) อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 720.93 ล้ำนบำท เป็นทุน         
จดทะเบียนใหม่จ ำนวน 719.59 ลำ้นบำท โดยยกเลิกหุ้นสำมญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำย
ของบริษทัฯ จ ำนวน 2.68 ลำ้นหุ้น บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 
28 เมษำยน 2558 

4) อนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 719.59 ลำ้นบำท เป็นทุน
จดทะเบียนใหม่จ ำนวน 769.59 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่จ ำนวนทั้งหมด 100 ลำ้น
หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพของหุ้นกูแ้ปลงสภำพ 
บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2558 

5) อนุมติักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษทัฯในจ ำนวนไม่เกิน 100 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุ้นละ 0.50 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของหุ้นกูแ้ปลงสภำพ โดยมีรำคำแปลง
สภำพเท่ำกบัหุน้ละ 10 บำท 

27.2 กำรเพิม่ทุนจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

  ในระหว่ำงปีปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บเงินจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั
จ ำนวนรวม 3,337.05 ลำ้นบำท ตำมรำยละเอียดดงัน้ี 

 จ ำนวนใบส ำคญั    
 แสดงสิทธิ จ ำนวนหุน้สำมญั รำคำใชสิ้ทธิ จ ำนวนเงิน 
 (หน่วย) (หุน้) (บำทต่อหุน้) (ลำ้นบำท) 

GL-WD 791,000 9,362,228 1.65766 15.52 
GL-W3 332,153,391 332,153,391 10.00 3,321.53 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯมีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นเป็นจ ำนวนเงินรวม 4,254.63 ล้ำนบำท          
(2557: 1,084.25 ลำ้นบำท) 

27.3 รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนหุ้นสำมัญ 

จ ำนวนหุน้สำมญั ทุนช ำระแลว้และส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญัของบริษทัฯมีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

  จ ำนวนหุน้ ทุนจดทะเบียน 
  (พนัหุน้) (พนับำท) 

หุน้สำมญัจดทะเบียน   
ณ วนัตน้ปี 1,441,852 720,926 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งปี 100,000 50,000 
ลดลงระหวำ่งปี (2,677) (1,339) 
ณ วนัปลำยปี 1,539,175 769,587 

 

    ส่วนเกินมูลค่ำ 
  จ ำนวนหุน้ ทุนช ำระแลว้ หุน้สำมญั 
  (พนัหุน้) (พนับำท) (พนับำท) 

หุน้สำมญัท่ีออกและช ำระแลว้    
ณ วนัตน้ปี 1,085,770 542,885 1,084,254 
เพิ่มทุนจำกกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 341,515 170,758 3,170,380 
ณ วนัปลำยปี 1,427,285 713,643 4,254,634 

28. ใบส ำคญัแสดงสิทธิ/ส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 ยอดคงเหลือของใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัซ่ึงออกโดยบริษทัฯมี
รำยละเอียดดงัน้ี 

ประเภท 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 
ออกใหแ้ก่ 

วนัท่ีออก 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

จ ำนวนใบส ำคญั 
แสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังแรก รำคำเสนอขำย 

อำยใุบส ำคญั
แสดงสิทธิ 

รำคำใชสิ้ทธิ 
ต่อ 1 หุน้สำมญั 

อตัรำกำรใชสิ้ทธิ 
ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

GL-W3 ผูถื้อหุน้เดิม 2 ธนัวำคม 2557 332,783,154 หน่วย - 2 ปี 10 บำท 1 หุน้สำมญั 
GL-WD กรรมกำรและพนกังำน 15 พฤษภำคม 2555 1,000,000 หน่วย - 3 ปี 1.65766 บำท 11.8360 หุน้สำมญั 

 จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯในระหวำ่งปีมีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

ประเภท จ ำนวนใบส ำคญัแสดง จ ำนวนใบส ำคญัแสดง จ ำนวนใบส ำคญัแสดง  จ ำนวนใบส ำคญัแสดง  
ใบส ำคญั สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี  สิทธิท่ีมีกำรใชสิ้ทธิ สิทธิท่ีหมดอำย/ุยกเลิก สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 
แสดงสิทธิ 1 มกรำคม 2558 ในระหวำ่งปี ในระหวำ่งปี 31 ธนัวำคม 2558 

GL-W3 332,783,154 (332,153,391) (629,763) - 
GL-WD 808,300 (791,000) (17,300) - 
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 บริษทัฯไดย้กเลิกกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯท่ีจดัสรรให้แก่กรรมกำร
และพนักงำนของบริษทัฯ (GL-WD) ซ่ึงมียอดสะสมจนถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 จ ำนวน 218,000 
หน่วย เน่ืองจำกพนกังำนผูไ้ดรั้บใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวลำออก ซ่ึงไม่เป็นตำมเง่ือนไขของกำร
ไดรั้บใบส ำคญัแสดงสิทธิขำ้งตน้ 

 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2555 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้อนุมติักำรออกใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,000,000 หน่วย (GL-WD) เพื่อจดัสรรแก่กรรมกำรและพนกังำนของ
บริษทัฯ ในรำคำเสนอขำยศูนยบ์ำทต่อหน่วย ใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำย ุ3 ปี นบัตั้งแต่วนัออกใบส ำคญั
แสดงสิทธิ โดยมีอตัรำกำรใชสิ้ทธิหลงัปรับคือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัใหม่
ได ้11.8360 หุ้น ในรำคำใชสิ้ทธิ 1.65766 บำทต่อ 1 หุ้นสำมญั มูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณของสิทธิ
ซ้ือหุ้นแต่ละสิทธิท่ีออกเท่ำกับ 4.08 บำท ค ำนวณโดยใช้แบบจ ำลองกำรก ำหนดรำคำสิทธิตำม
แบบจ ำลองของ Black-Scholes Merton ขอ้มูลน ำเขำ้แบบจ ำลอง ไดแ้ก่ รำคำหุ้น ณ วนัท่ีก ำหนดรำคำ 
ซ่ึงเท่ำกับ 24.9 บำท รำคำใช้สิทธิเท่ำกับ 19.62 บำท ควำมผนัผวนท่ีคำดหวงัร้อยละ  32.85 ควำม
คำดหวงัอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลร้อยละ 8.62 อำยุสัญญำ 3 ปี และอตัรำดอกเบ้ียปลอดควำมเส่ียง      
ร้อยละ 3.44  

 กำรจ่ำยปันผลหุ้นสำมัญและกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นสำมญัในปี 2556 ไม่ได้เป็นกำรปรับปรุง
เง่ือนไขหรือขอ้ตกลงของโครงกำร จึงไม่ส่งผลให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของสิทธิซ้ือ
หุน้ GL-WD 

 ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษทัฯบนัทึกค่ำใชจ่้ำยส ำหรับโครงกำร GL-WD เป็น
จ ำนวน 0.5 ลำ้นบำท ซ่ึงรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน (2557: 1.4 ลำ้นบำท) 

29. เงินปันผล 

 เงินปันผลท่ีประกำศจ่ำยในระหวำ่งปี 2558 ประกอบดว้ย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 
  (พนับำท) (บำท) 
เงินปันผลคงเหลือจำก 
   ผลกำรด ำเนินงำนปี  

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้  
   เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2558 

 
66,673 

 
0.0625 

   2557               66,673 0.0625 

  เงินปันผลท่ีประกำศจ่ำยในระหวำ่งปี 2557 ประกอบดว้ย 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 

  (พนับำท) (บำท) 
เงินปันผลคงเหลือจำก 
   ผลกำรด ำเนินงำนปี  

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 
   เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2557 

 
56,897 

 
0.0568 

   2556               56,897 0.0568 
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30. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี      
หักดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้

31. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558 2557 2558 2557 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 455,767 294,968 309,895 214,795 
ค่ำบริกำรท ำสัญญำ 33,965 38,851 31,600 37,531 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรติดตำมหน้ี 24,238 24,426 20,453 22,854 
ค่ำเส่ือมรำคำ 28,423 17,168 10,873 9,445 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย 19,355 21,256 597 - 
ค่ำธรรมเนียมงำนทะเบียน 12,689 5,526 5,950 2,652 
ค่ำธรรมเนียมวชิำชีพ 22,661 7,216 8,675 2,998 

32. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี โดยไดป้รับ
จ ำนวนหุ้นตำมสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีเปล่ียนแปลงจำกกำรแปลงสภำพหุ้นกู ้       
ณ วนัท่ี 30 ธนัวำคม 2558 จ ำนวน 98.1 ลำ้นหุน้ โดยถือเสมือนวำ่กำรแปลงสภำพหุน้กูไ้ดเ้กิดข้ึนตั้งแต่
วนัท่ีทำงผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพส่งจดหมำยแจง้ควำมประสงคใ์ชสิ้ทธิแปลงสภำพหุน้กูท้ ั้งจ  ำนวน 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหว่ำงปี
ตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้กบัจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีบริษทัฯอำจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้น
สำมญัเทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสำมญั โดยสมมติว่ำไดมี้กำรแปลงเป็นหุ้นสำมญั ณ วนัตน้ปี
หรือ ณ วนัออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำ 
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 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนและก ำไรต่อหุน้ปรับลด แสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

  จ ำนวนหุน้สำมญั  
 ก ำไรส ำหรับปี ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั ก ำไรต่อหุน้ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บำท) (บำท) 
  (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
ก ำไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำน       
 ก ำไรส ำหรับปี 582,891 117,724 1,190,879 1,052,988 0.489 0.112 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญ       
 เทียบเท่ำปรับลด       
  GL-W2 - - - 17,059   
  GL-W3 - - 62,725 -   
  GL-WD - - 3,041 7,322   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
    ก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั       
       สมมติวำ่มีกำรใชสิ้ทธิซ้ือ       
       หุน้สำมญั 582,891 117,724 1,256,645 1,077,369 0.464 0.109 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  จ ำนวนหุน้สำมญั  
 ก ำไรส ำหรับปี ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั ก ำไรต่อหุน้ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บำท) (บำท) 
ก ำไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำน  (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
 ก ำไรส ำหรับปี 340,212 145,950 1,190,879 1,052,988 0.286 0.139 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญ       
 เทียบเท่ำปรับลด       
  GL-W2 - - - 17,059   
  GL-W3 - - 62,725 -   
  GL-WD - - 3,041 7,322   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
    ก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั       
       สมมติวำ่มีกำรใชสิ้ทธิซ้ือ       
       หุน้สำมญั 340,212 145,950 1,256,645 1,077,369 0.271 0.135 
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33. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนักงำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3 
ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อยธุยำ จ ำกดั และ
จะจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือพนักงำนนั้ นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริษัทฯ               
ในระหว่ำงปี 2558 และ 2557 บริษทัฯไดจ่้ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ ำนวนเงิน 7.5 ลำ้นบำท และ 5.3 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

34. ภำระผูกพนั  

34.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัฯมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวนเงิน 0.44 ลำ้นบำท ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัซ้ือ
ระบบคอมพิวเตอร์ (2557: 14.26 ลำ้นบำท) 

34.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำและบริกำร 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำท่ีดินและพื้นท่ีในอำคำร 
อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

 บริษทัฯมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีบอกเลิกไม่ได ้
ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 2558 2557 

   พนัเหรียญ  พนัเหรียญ 

 พนับำท พนักีบลำว สหรัฐอเมริกำ พนับำท สหรัฐอเมริกำ 

จ่ำยช ำระ      

 ภำยใน 1 ปี 12,131 237,757 173 10,342 14 

 มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 9 - 102 9,291 - 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558 2557 

  พนัเหรียญ  พนัเหรียญ 

 พนับำท สหรัฐอเมริกำ พนับำท สหรัฐอเมริกำ 

จ่ำยช ำระ     

 ภำยใน 1 ปี 7,000 - 7,644   14 

 มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,409 - 6,769 -  
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34.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำให้บริกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภำระท่ีตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียมท่ีปรึกษำกำรลงทุน
ในต่ำงประเทศให้กบับุคคลท่ีเป็นพนักงำนของกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นจ ำนวน 0.03 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ 1.50 ล้ำนเยน และ 0.70 ล้ำนบำทต่อเดือน (เฉพำะบริษัทฯ : 0.03 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ 0.50 ลำ้นเยน และ 0.70 ลำ้นบำทต่อเดือน) (2557: 0.10 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.50 
ลำ้นเยน และ 0.70 ลำ้นบำทต่อเดือน) 

34.4 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีหนงัสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯ
เหลืออยู่เป็นจ ำนวน 300 ลำ้นบำท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบักำรค ้ำประกนัหุ้นกู ้และจ ำนวน 0.29 ลำ้นบำท      
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบักำรค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำและกำรใชบ้ริกำรไปรษณีย ์

35. กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจ
สูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรร
ทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด
ดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัคือคณะกรรมกำรบริษทั  

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้ำงองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตำม
ประเภทของบริกำร บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 2 ส่วนงำน 

 ส่วนงำนธุรกิจใหบ้ริกำรสินเช่ือเช่ำซ้ือรถจกัรยำนยนต ์
 ส่วนงำนธุรกิจบริกำรท่ีปรึกษำดำ้นกำรเงิน และจดักำรเงินลงทุนอ่ืน 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนท่ีรำยงำนขำ้งตน้ 

ผู ้มีอ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน บริษทัฯ
ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและ
สินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและ
สินทรัพยร์วมในงบกำรเงิน 

กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชี
ส ำหรับรำยกำรธุรกิจกบับุคคลภำยนอก 
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ขอ้มูลรำยได ้ก ำไร และสินทรัพยร์วม/หน้ีสินรวมของส่วนงำนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 มีดงัต่อไปน้ี  

   (หน่วย: พนับำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558  

  ส่วนงำนธุรกิจ    
  ท่ีปรึกษำดำ้น    
  ธุรกิจและกำร    
  บริหำรสินเช่ือ    
  แก่ธุรกิจและ  รำยกำรปรับปรุง  
 ส่วนงำนธุรกิจ จดักำร รวมส่วนงำน และตดัรำยกำร  
 ใหบ้ริกำรสินเช่ือเช่ำซ้ือ เงินลงทุนอ่ืน ท่ีรำยงำน ระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 
รำยไดด้อกผลเช่ำซ้ือ 1,898,441 - 1,898,441 - 1,898,441 
รำยไดด้อกผลใหกู้ย้ืม 25,485 - 25,485 - 25,485 
รำยไดด้อกเบ้ีย 2,103 173,465 175,568 - 175,568 
รำยไดบ้ริกำรค่ำท่ีปรึกษำ - 72,680 72,680 - 72,680 
อ่ืนๆ 323,702 (7,173) 316,529 - 316,529 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 215,579 241,777 457,356 (457,356) - 
รวมรำยได ้ 2,465,310 480,749 2,946,059 (457,356) 2,488,703 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน (356,011) (137,659) (493,670) 226,902 (266,768) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (356,567) - (356,567) - (356,567) 
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นรอกำรขำย (355,030) - (355,030) - (355,030) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำรและบริหำร (833,959) (64,693) (898,652) 114,280 (784,372) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (130,533) (12,542) (143,075) - (143,075) 
ก ำไรของส่วนงำน 433,210 265,855 699,065 (116,174) 582,891 
สินทรัพย์รวมของส่วนงำน      
การเพ่ิมขึน้ของสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน           
ท่ีไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงินและ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  

 
 

38,458 

 
 

(56,350) 

 
 

(17,892) 

 
 

(16,287) 

 
 

(34,179) 
หนีสิ้นรวมของส่วนงำน 1,101 - 1,101 - 1,101 
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   (หน่วย: พนับำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

  ส่วนงำนธุรกิจ    
  ท่ีปรึกษำดำ้น    
  ธุรกิจและกำร    
  บริหำรสินเช่ือ    
  แก่ธุรกิจและ  รำยกำรปรับปรุง  
 ส่วนงำนธุรกิจ จดักำร รวมส่วนงำน และตดัรำยกำร  
 ใหบ้ริกำรสินเช่ือเช่ำซ้ือ เงินลงทุนอ่ืน ท่ีรำยงำน ระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 
     (ปรับปรุงใหม่) 

รำยไดด้อกผลเช่ำซ้ือ 1,676,420 - 1,676,420 - 1,676,420 
รำยไดด้อกเบ้ีย 676 4,262 4,938 - 4,938 
รำยไดบ้ริกำรค่ำท่ีปรึกษำ - 35,907 35,907 - 35,907 
อ่ืนๆ 145,080 6 145,086 - 145,086 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 105,030 51,063 156,093 (156,093) - 
รวมรำยได ้ 1,927,206 91,238 2,018,444 (156,093) 1,862,351 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน (316,620) (29,333) (345,953) 95,535 (250,418) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (494,857) - (494,857) - (494,857) 
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นรอกำรขำย (431,820) - (431,820) - (431,820) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำรและบริหำร (533,631) (48,998) (582,629) 34,986 (547,643) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (24,804) 3,803 (21,001) 1,112 (19,889) 
ก ำไรของส่วนงำน 125,474 16,710 142,184 (24,460) 117,724 
สินทรัพย์รวมของส่วนงำน      
การเพ่ิมขึน้ของสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน           
ท่ีไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงินและ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  

 
 

46,806 

 
 

5,339 

 
 

52,145 

 
 

60,857 

 
 

113,002 
หนีสิ้นรวมของส่วนงำน 2,222 - 2,222 - 2,222 

ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศำสตร์  

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกก ำหนดข้ึนตำมสถำนท่ีตั้งของลูกคำ้ 
 (หน่วย: พนับำท) 

  2558  2557 
   (ปรับปรุงใหม่) 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก     
ประเทศไทย 1,825,920  1,704,426 
ประเทศกมัพชูำ 398,554  117,750 
ประเทศสิงคโปร์ 238,972  40,175 
ประเทศลำว 25,257  - 
รวม 2,488,703  1,862,351 
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(หน่วย: พนับำท) 
  2558  2557 
   (ปรับปรุงใหม่) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน (ไม่รวมเคร่ืองมือทำงกำรเงินและ
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี) 

   

ประเทศไทย 170,940  149,292 
ประเทศกมัพชูำ 181,959  184,618 
ประเทศสิงคโปร์ 18,176  74,526 
ประเทศลำว 3,182  - 
รวม 374,257  408,436 

ในปี 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัฯยอ่ย ไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือ
มำกกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกิจกำร 

36. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัฯมีหน้ีสินเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำ
ยติุธรรม ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
ตรำสำรอนุพนัธ์      
สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย - (1) - (1) 

     
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม  
หุน้กู ้ - 521 - 521 
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37. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

37.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตำมท่ีนิยำมอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 
107 “กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผ่อนช ำระ ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมี
สินทรัพยค์  ้ำประกนั เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น เงินฝำกประจ ำท่ีมีภำระค ้ำประกนั ลูกหน้ีและเงินให้กูย้มืแก่
พนกังำน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินและเงินกูย้มืระยะยำว บริษทัฯและ
บริษทัย่อยมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริหำร    
ควำมเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำย
ผอ่นช ำระ ลูกหน้ีสินเช่ือเงินสด และเงินให้กูย้ืม ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มี
นโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของบริษทัฯไม่มีกำร
กระจุกตวัเน่ืองจำกบริษทัฯมีฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยู่จ  ำนวนมำกรำย ดงันั้นบริษทัฯจึง    
ไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือนอกจำกจ ำนวนค่ำเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญท่ีบนัทึกไวแ้ลว้ในบญัชี 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน ลูกหน้ีตำม
สัญญำเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ เงินฝำกประจ ำท่ีมีภำระค ้ำประกนั เงินให้กูย้มื ลูกหน้ีและเงินให้กูย้ืม
แก่พนักงำน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบนักำรเงินและเงินกู้ยืมระยะยำวท่ีมี
ดอกเบ้ีย อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึน
ลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั ควำมเส่ียงจำกอตัรำ
ดอกเบ้ียของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภท
อตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำม
วนัท่ีครบก ำหนด หรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่
ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   

 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  

 1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม 

      
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 557.65 487.23 1,044.88 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ - สุทธิ 3,198.88 2,848.47 - - 6,047.35 
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์
   ค  ้ำประกนั - สุทธิ 113.09 28.06 - - 141.15 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งรับ 2,152.93 - - - 2,152.93 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 0.33 - - - 0.33 
ลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังำน - - - 0.27 0.27 

เงินใหกู้ย้มืระยะยำว 604.59 - - - 604.59 

 6,069.82 2,876.53 557.65 487.50 9,991.50 

      
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก 
   สถำบนักำรเงิน 349.05 - - - 349.05 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 46.45 46.45 
เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยแก่กิจกำรท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 4.12 - - - 4.12 
เงินกูย้มืระยะยำว 148.91 144.35 1,769.18 - 2,062.44 

หุน้กู ้ - 493.61 - - 493.61 

 502.08 637.96 1,769.18 46.45 2,955.67 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   

 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  

 1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม 

      
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 51.28 306.17 357.45 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ - สุทธิ 3,163.95 2,922.44 - - 6,086.39 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งรับ 24.78 - - - 24.78 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งรับจำก

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38.42 - - - 38.42 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 0.32 - - - 0.32 

ลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังำน - - - 0.45 0.45 

 3,227.47 2,922.44 51.28 306.62 6,507.81 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก 
   สถำบนักำรเงิน - - 250.00 - 250.00 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 9.08 9.08 
เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยแก่กิจกำรท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 19.80 - - - 19.80 
เงินกูย้มืระยะยำว 395.80 115.00 3,349.06 - 3,859.86 

หุน้กู ้ - 488.30 - - 488.30 

 415.60 603.30 3,599.06 9.08 4,627.04 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  

  1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 1.84 550.39 552.23 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ - สุทธิ 2,095.26 1,786.82 - - 3,882.08 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งรับจำก

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,977.66 - - - 3,977.66 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 0.33 - - - 0.33 

ลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังำน - - - 0.27 0.27 

 6,073.25 1,786.82 1.84 550.66 8,412.57 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  

  1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก 
   สถำบนักำรเงิน - - 349.05 - 349.05 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 5.10 5.10 
เงินกูย้มืระยะยำว 112.82 - 1,769.85 - 1,882.67 

หุน้กู ้ - 493.61 - - 493.61 

 112.82 493.61 2,118.90 5.10 2,730.43 
 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  

  1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 0.31 70.85 71.16 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ - สุทธิ 2,330.50 2,202.28 - - 4,532.78 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งรับจำก

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,190.17 - - - 1,190.17 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 0.32 - - - 0.32 

ลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังำน - - - 0.20 0.20 

 3,520.99 2,202.28 0.31 71.05 5,794.63 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก 
   สถำบนักำรเงิน - - 250.00 - 250.00 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 6.35 6.35 
เงินกูย้มืระยะยำว 395.80 115.00 3,349.06 - 3,859.86 

หุน้กู ้ - 488.30 - - 488.30 

 395.80 603.30 3,599.06 6.35 4,604.51 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือขำยและ
กำรกูย้มืหรือใหกู้ย้มืเงินเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ี
เป็นสกลุเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 สินทรัพย ์

ทำงกำรเงิน 
หน้ีสิน 

ทำงกำรเงิน 
สินทรัพย ์
ทำงกำรเงิน 

หน้ีสิน 
ทำงกำรเงิน อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย  

สกลุเงิน 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 2.04 - - - 28.65 0.22 0.01 - 36.0886 32.9630 
เยน 10.00 21.33 - - - - - - 0.2996 0.2738 
เหรียญสิงคโปร์ 0.40 0.04 0.02 0.01 - - - - 25.5195 24.6613 
เหรียญฮ่องกง 0.01 0.01 - - - - - - 4.6579 4.2516 
ยโูร 0.04 - - - - - - - 39.4388 40.0503 

37.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น และมี
อตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรม
ของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 มูลค่ำตำมบญัชีและมูลค่ำยติุธรรมของหน้ีสินทำงกำรเงินระยะยำวและตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558 2557 

 มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม 

รำยกำรที่ไม่มีกำรป้องกนัควำมเส่ียง     
   หุน้กูส้กลุเงินบำท 494 521 488 535 
ตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน     
   สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย - (1) - (10) 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด และเงินให้กูย้ืมระยะสั้ น เจำ้หน้ีและเงินกูย้ืมระยะสั้ น แสดงมูลค่ำยุติธรรม
โดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ข) ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือและผอ่นช ำระ แสดงมูลค่ำยติุธรรมโดยประมำณจำกยอดเงินใหสิ้นเช่ือ
หกัดอกผลเช่ำซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรำยไดต้ำมท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินหกัค่ำเผือ่หน้ีสงสัย
จะสูญตำมบญัชี      
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ค) เงินกูย้มืระยะยำวท่ีจ่ำยดอกเบ้ียในอตัรำใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด แสดงมูลค่ำยติุธรรม
โดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ส ำหรับเงินกู้ยืมระยะยำวบำงส่วนตำมท่ีกล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 23 บริษัทฯได้ท ำสัญญำ
แลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียบนเงินกูซ่ึ้งมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 จ  ำนวน 112.82 
ลำ้นบำทกบัธนำคำรแห่งหน่ึง สัญญำดงักล่ำวมีระยะเวลำ 24 - 30 งวด ครบก ำหนดในเดือน
กุมภำพันธ์ - มิถุนำยน2559 ณ วนัครบก ำหนดในแต่ละงวด บริษัทฯจะจ่ำยดอกเบ้ียให้กับ
ธนำคำรดว้ยอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีตำมท่ีก ำหนดในสัญญำ (ร้อยละ 6 ต่อปี) และธนำคำรจะจ่ำย
ดอกเบ้ียให้กบับริษทัฯในอตัรำดอกเบ้ียลอยตวับวกอตัรำท่ีก ำหนด โดยมีเง่ือนไขอ่ืน ๆ ตำมท่ี
ระบุในสัญญำ บริษทัฯมีผลขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนของสัญญำขำ้งตน้ หำกบริษทัฯบนัทึกตำม
มูลค่ำยติุธรรมเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 0.84 ลำ้นบำท 

ง)  หุ้นกูท่ี้จ่ำยดอกเบ้ียในอตัรำคงท่ี แสดงมูลค่ำยติุธรรมโดยกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบนัของกระแส
เงินสดจ่ำยในอนำคต คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียโดยประมำณในตลำดปัจจุบนั ส ำหรับหุ้นกูท่ี้มี
เง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

38. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ คือกำรจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสม
เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัท่ี 
31 ธันวำคม 2558 กลุ่มบริษัทมีอัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกับ 0.42:1 (2557: 1.89:1) และเฉพำะ       
บริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.41:1 (2557: 1.86:1)  

39. กำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน 

 นอกจำกกำรปรับปรุงงบกำรเงินปีก่อนตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุ 4 และ 5 บริษทัฯ ไดมี้กำรจดัประเภท
รำยกำรบญัชีบำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 และงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกับกำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีในปี
ปัจจุบัน ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก ำไรหรือส่วนของผูถื้อหุ้น กำรจัดประเภทดังกล่ำวมีรำยละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ตำมท่ีจดัประเภทใหม่ ตำมท่ีเคยรำยงำนไว ้
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ   

ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 3,172,394 3,163,953 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ                

ท่ีถึงก ำหนดช ำระเกินกวำ่หน่ึงปี 2,922,957 2,922,438 
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  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ตำมท่ีจดัประเภทใหม่ ตำมท่ีเคยรำยงำนไว ้
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 142,305 151,265 
รำยไดด้อกผลเช่ำซ้ือ 1,676,420 1,666,739 
รำยไดอ่ื้น - 205,335 
รำยไดด้อกเบ้ีย 4,938 - 
รำยไดบ้ริกำรค่ำท่ีปรึกษำ 35,907 - 
อ่ืนๆ 145,086 - 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำรและบริหำร 547,643 561,142 

40. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 15 กมุภำพนัธ์ 2559 
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