
 

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับ
งวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และ            
งบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่ของ
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเฉพำะกิจกำรของ
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอ
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้
เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410  เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถได ้      
ควำมเช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดง
ควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

 

โสภณ เพิ่มศิริวลัลภ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3182 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 11 สิงหำคม 2559 



บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558  30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 2,890,600             1,044,886             1,919,243             552,224                 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชาํระท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 3, 16 3,147,270             3,198,880             2,019,327             2,095,264              
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนั
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4 173,798                113,093                -                            -                            
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 5 2,328,646             2,152,934             8,428                    18,780                   
สินทรัพยร์อการขาย 6 34,437                  32,948                  19,276                  14,909                   
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 16 -                            -                            4,979,564             4,016,390              
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 7, 16 332,334                227,410                101,254                109,574                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 8,907,085             6,770,151             9,047,092             6,807,141              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนั 8 334                       329                       334                       329                        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                            -                            1,476,281             1,200,117              
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชาํระท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 3, 16 3,070,717             2,848,471             1,782,810             1,786,822              
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนั
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 4 40,305                  28,057                  -                            -                            
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 5 805,401                604,588                -                            -                            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 111,069                115,982                73,174                  73,824                   
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 93,544                  101,067                14,862                  15,501                   
ค่าความนิยม 121,244                122,519                -                            -                            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 54,178                  62,868                  46,928                  51,324                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 14 117,062                111,084                79,521                  74,089                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,413,854             3,994,965             3,473,910             3,202,006              

รวมสินทรัพย์ 13,320,939           10,765,116           12,521,002           10,009,147            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

1



บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558  30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 478,107                349,050                478,107                349,050                 
เจา้หน้ีการคา้ 30,884                  46,446                  15,060                  5,098                     
เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการ
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 4,164                    4,115                    130,000                -                            
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 1,482,425             1,557,854             1,384,280             1,522,177              
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระในหน่ึงปี 16 -                            -                            64,080                  -                            
หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 496,361                -                            496,361                -                            
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 85,383                  53,316                  49,891                  29,475                   
เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนั 10,415                  11,211                  8,223                    7,011                     
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 16 90,105                  77,724                  78,072                  74,244                   
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 16 125,978                76,077                  73,123                  49,387                   

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,803,822             2,175,793             2,777,197             2,036,442              

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 17 926,976 504,593 788,220 360,490
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปีจากกิจการ
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 -                            -                            15,920 -                            
หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 18 -                            493,610                -                            493,610                 
เงินรับล่วงหนา้จากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 16, 19 1,829,368             -                            1,829,368             -                            
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 7,480                    7,480                    7,480                    7,480                     
เงินประกนัความเสียหายตามสญัญาเช่าซ้ือ 2,180                    2,181                    2,064                    2,064                     

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,766,004             1,007,864             2,643,052             863,644                 

รวมหนี้สิน 5,569,826             3,183,657             5,420,249             2,900,086              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2



บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558  30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 20

   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 1,810,435,251 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท
        (31 ธนัวาคม 2558: หุน้สามญั 1,539,174,618 หุน้  

         มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) 905,218                769,587                905,218                769,587                 

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั  1,525,385,251 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท
        (31 ธนัวาคม 2558: หุน้สามญั 1,427,285,251 หุน้  
         มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) 762,693                713,643                762,693                713,643                 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 20 5,186,633             4,254,634             5,186,633             4,254,634              
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ -                            981,049                -                            981,049                 
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 90,522                  76,959                  90,522                  76,959                   
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,517,662             1,283,825             1,060,905             1,082,776              
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 100,124                271,349                -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 7,657,634             7,581,459             7,100,753             7,109,061              
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 93,479                  -                            -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,751,113             7,581,459             7,100,753             7,109,061              

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 13,320,939           10,765,116           12,521,002           10,009,147            

-                        -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

3



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 492,282          471,484          297,981          336,477          
รายไดด้อกผลจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนั 26,960            1,342              -                      -                      
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้กูย้ืม 115,720          -                      -                      -                      
รายไดอ่ื้น
   รายไดด้อกเบ้ีย 6,054              10,458            80,089            23,664            
   รายไดค้่าบริการท่ีปรึกษา 7,061              23,609            -                      -                      
   รายไดค้่าบริหารจดัการ -                      -                      21,000            21,000            
   รายไดอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ 12 52,748            64,039            33,299            34,821            
   อ่ืนๆ 3,403              35,537            5,697              32,422            
รวมรายได้ 704,228          606,469          438,066          448,384          
ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 217,306          184,459          122,084          110,521          
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 82,875            112,573          64,204            98,080            
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 52,370            82,161            51,058            71,657            
รวมค่าใช้จ่าย 352,551          379,193          237,346          280,258          
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 351,677          227,276          200,720          168,126          
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (45,654)           (68,238)           (42,254)           (65,903)           
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 306,023          159,038          158,466          102,223          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (50,173)           (29,568)           (31,869)           (20,507)           
กําไรสําหรับงวด 255,850          129,470          126,597          81,716            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (34,597)           60,192            -                      -                      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (34,597)           60,192            -                      -                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 221,253          189,662          126,597          81,716            

การแบ่งปันกําไร
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 256,475 129,470 126,597 81,716

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (625)                -                      

255,850          129,470          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 221,368 189,662 126,597 81,716

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (115)                -                      

221,253 189,662

(หน่วย: บาท)
กําไรต่อหุ้น 21
กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 0.1681            0.1173            0.0830            0.0741            

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 1,525,385 1,103,313 1,525,385 1,103,313

กําไรต่อหุ้นปรับลด
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 0.1681            0.1116            0.0830            0.0705            

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 1,525,385 1,159,873 1,525,385 1,159,873

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 976,984          954,713          600,401          689,225          
รายไดด้อกผลจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนั 48,553            1,342              -                      -                      
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้กูย้ืม 229,237          -                      -                      -                      
รายไดอ่ื้น
   รายไดด้อกเบ้ีย 7,132              10,887            155,477          41,678            
   รายไดค้่าบริการท่ีปรึกษา 7,061              36,662            -                      -                      
   รายไดค้่าบริหารจดัการ -                      -                      42,000            42,000            
   รายไดอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ 12 107,322          137,048          70,599            72,846            
   อ่ืนๆ 7,722              38,743            11,458            37,266            
รวมรายได้ 1,384,011       1,179,395       879,935          883,015          
ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 453,209          365,158          293,843          228,997          
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 154,055          194,903          119,384          174,907          
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 109,621          189,258          105,861          159,335          
รวมค่าใช้จ่าย 716,885          749,319          519,088          563,239          
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 667,126          430,076          360,847          319,776          
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (89,679)           (131,704)         (81,979)           (128,538)         
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 577,447          298,372          278,868          191,238          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (99,432)           (58,664)           (55,936)           (38,402)           
กําไรสําหรับงวด 478,015          239,708          222,932          152,836          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (170,715)         45,056            -                      -                      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (170,715)         45,056            -                      -                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 307,300          284,764          222,932          152,836          

การแบ่งปันกําไร
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 478,640 239,708 222,932 152,836

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (625)                -                      

478,015          239,708          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 307,415 284,764 222,932 152,836

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (115)                -                      

307,300 284,764

(หน่วย: บาท)
กําไรต่อหุ้น 21
กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 0.3138 0.2188 0.1461 0.1395

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 1,525,385 1,095,694 1,525,385 1,095,694

กําไรต่อหุ้นปรับลด
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 0.3138 0.2146 0.1461 0.1368

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 1,525,385 1,117,076 1,525,385 1,117,076

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

7



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
ส่วนทุนจากการ ผลต่างจากการแปลงค่า หุน้กูแ้ปลงสภาพ - รวมส่วนของ ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย รวม

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน เงินรับล่วงหนา้ จ่ายโดยใชหุ้น้ งบการเงินที่เป็น องคป์ระกอบ รวมองคป์ระกอบอื่น ผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนของ
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ค่าหุน้ เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ที่เป็นทุน ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัใหญ่ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 542,885              1,084,254           -                          3,584                  72,093                774,501              36,250                           -                                    36,250                           2,513,567                      -                                 2,513,567              
กาํไรสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          239,708              -                                    -                                    -                                    239,708                         -                                 239,708                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                          45,056                           -                                    45,056                           45,056                           -                                 45,056                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          239,708              45,056                           -                                    45,056                           284,764                         -                                 284,764                 
หุน้สามญัที่ออกระหว่างงวดจากการใชส้ิทธิ -                             
   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 11,204                138,856              -                          (4,084)                 -                          -                          -                                    -                                    -                                    145,976                         -                                 145,976                 
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชส้ิทธิ -                             
   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ -                          -                          180,000              -                          -                          -                          -                                    -                                    -                                    180,000                         -                                 180,000                 
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                          -                          -                          500                     -                          -                          -                                    -                                    -                                    500                                -                                 500                        
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบที่เป็นทุน -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                                    268                                268                                268                                -                                 268                        
เงินปันผลจ่าย 22 -                          -                          -                          -                          -                          (66,673)               -                                    -                                    -                                    (66,673)                         -                                 (66,673)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 554,089              1,223,110           180,000              -                          72,093                947,536              81,306                           268                                81,574                           3,058,402                      -                                 3,058,402              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 713,643              4,254,634           981,049              -                          76,959                1,283,825           271,349                         -                                    271,349                         7,581,459                      -                                 7,581,459              
กาํไรสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          478,640              -                                    -                                    -                                    478,640                         (625)                           478,015                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                          (171,225)                       -                                    (171,225)                       (171,225)                       510                             (170,715)                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          478,640              (171,225)                       -                                    (171,225)                       307,415                         (115)                           307,300                 
หุน้สามญัที่ออกระหว่างงวดจากการโอน
   เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 20 49,050                931,999              (981,049)             -                          -                          -                          -                                    -                                    -                                    -                                    -                                 -                             
เงินปันผลจ่าย 22 -                          -                          -                          -                          -                          (231,240)             -                                    -                                    -                                    (231,240)                       -                                 (231,240)                
ซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                                    -                                    -                                    -                                    93,594                        93,594                   
โอนกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 23 -                          -                          -                          -                          13,563                (13,563)               -                                    -                                    -                                    -                                    -                                 -                             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 762,693              5,186,633           -                          -                          90,522                1,517,662           100,124                         -                                    100,124                         7,657,634                      93,479                        7,751,113              

-                          -                          -                          -                          -                          -                                    -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ส่วนทุนจากการ หุน้กูแ้ปลงสภาพ - 
ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน เงินรับล่วงหนา้ จ่ายโดยใชหุ้น้ องคป์ระกอบ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ค่าหุน้ เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ที่เป็นทุน ผูถ้ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 542,885              1,084,254        -                       3,584                       72,093             816,132           -                            2,518,948          
กาํไรสาํหรับงวด -                          -                       -                       -                              -                       152,836           -                            152,836             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                          -                       -                       -                              -                       -                       -                            -                         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                       -                       -                              -                       152,836           -                            152,836             
หุน้สามญัที่ออกระหวา่งงวดจากการใชส้ิทธิ
   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 11,204                138,856           -                       (4,084)                     -                       -                       -                            145,976             
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชส้ิทธิ
   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ -                          -                       180,000           -                              -                       -                       -                            180,000             
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                          -                       -                       500                          -                       -                       -                            500                    
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบที่เป็นทุน -                          -                       -                       -                              -                       -                       268                        268                    
เงินปันผลจ่าย 22 -                          -                       -                       -                              -                       (66,673)            -                            (66,673)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2558 554,089              1,223,110        180,000           -                              72,093             902,295           268                        2,931,855          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 713,643              4,254,634        981,049           -                              76,959             1,082,776        -                            7,109,061          
กาํไรสาํหรับงวด -                          -                       -                       -                              -                       222,932           -                            222,932             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                          -                       -                       -                              -                       -                       -                            -                         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                       -                       -                              -                       222,932           -                            222,932             
หุน้สามญัที่ออกระหวา่งงวดจากการโอน
   เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 20 49,050                931,999           (981,049)          -                              -                       -                       -                            -                         
เงินปันผลจ่าย 22 -                          -                       -                       -                              -                       (231,240)          -                            (231,240)            
โอนกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 23 -                          -                       -                       -                              13,563             (13,563)            -                            -                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 762,693              5,186,633        -                       -                              90,522             1,060,905        -                            7,100,753          

-                          -                       -                       -                       -                       -                            -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2559

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 577,447             298,372             278,868             191,238               
รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน:
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 27,118               23,189               8,682                 4,886                   
   หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 154,055             195,060             119,384             174,907               
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 109,621             189,258             105,861             159,334               
   ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพยร์อการขาย 108                    138                    936                    1,841                   
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการโอนเงินใหกู้ย้มื
      เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        7,436                 1,075                   
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (3,432)               5,803                 41,262               (78)                       
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                        1,581                 -                        1,581                   
   ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                        500                    -                        500                      
   รายไดด้อกเบ้ีย (236,369)           (10,602)             (155,477)           (41,467)                
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 83,378               125,343             75,915               122,334               
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกูย้มื 3,550                 3,470                 3,313                 3,313                   
   ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 2,751                 2,657                 2,751                 2,657                   
   ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ -                        225                    -                        225                      
   ตดัจาํหน่ายส่วนลดมูลค่าหุน้กูแ้ปลงสภาพ -                        9                        -                        9                          
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 718,227             835,003             488,931             622,355               
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชาํระ (319,725)           (6,387)               (39,435)             147,263               
   ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนั (77,918)             (32,229)             -                        -                           
   สินทรัพยร์อการขาย (111,316)           (197,118)           (111,164)           (167,176)              
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (90,411)             (89,229)             8,253                 (30,171)                
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (5,735)               6,088                 (5,622)               (6,349)                  
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้ (15,563)             (2,402)               9,962                 (1,425)                  
   เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนั (796)                  (1,213)               1,212                 (1,674)                  
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 11,654               7,820                 4,640                 38,434                 
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 50,625               25,437               23,736               36,429                 
   เงินประกนัความเสียหายตามสญัญาเช่าซ้ือ -                        (140)                  -                        (133)                     
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 159,042             545,630             380,513             637,553               
   จ่ายดอกเบ้ีย (83,888)             (126,440)           (77,671)             (123,739)              
   จ่ายภาษีเงินได้ (72,241)             (5,706)               (31,124)             (1,384)                  
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,913                 413,484             271,718             512,430               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพิ่มข้ึน (5)                      (5)                      (5)                      (5)                         
ลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 185                    (90)                    185                    (90)                       
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (13,705)             (12,972)             (7,393)               (2,638)                  
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,812)               (12,812)             -                        (12,363)                
เงินสดจ่ายเพื่อใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        (1,133,468)        (1,020,300)           
รับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        31,680               -                        477,000               
เงินสดจ่ายเพื่อใหกู้ย้มืระยะสั้น (112,801)           (147,604)           -                        (2,000)                  
รับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 10,881               168,216             10,352               -                           
เงินสดจ่ายเพื่อใหกู้ย้มืระยะยาว (216,060)           (506,652)           -                        -                           
ดอกเบ้ียรับ 113,895             7,161                 982                    7,300                   

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (220,422)           (473,078)           (1,129,347)        (553,096)              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน 130,000             100,000             130,000             100,000               
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        133,476             130,000             -                           
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        (149,998)           -                        -                           
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        80,000               -                           
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 1,535,000          934,109             1,455,000          834,000               
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (1,186,665)        (1,538,360)        (1,168,480)        (1,538,360)           
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกูย้มืระยะยาว -                        (1,001)               -                        -                           
เงินสดรับจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ -                        981,000             -                        981,000               
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหนา้สาํหรับการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 1,829,368          -                        1,829,368          -                           
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ -                        (6,242)               -                        (6,242)                  
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ -                        145,975             -                        145,975               
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ -                        180,000             -                        180,000               
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกูย้มื (1,000)               -                        -                        -                           
เงินสดรับจากส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ยจากการจดัตั้งบริษทัยอ่ยใหม่ 93,594               -                        -                        -                           
จ่ายเงินปันผล (231,240)           (66,673)             (231,240)           (66,673)                

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,169,057          712,286             2,224,648          629,700               
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (105,834)           44,674               -                        -                           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 1,845,714          697,366             1,367,019          589,034               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 1,044,886          357,446             552,224             71,159                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 2) 2,890,600          1,054,812          1,919,243          660,193               

-                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

11



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2559 2558

ข้อมูลประกอบกระแสเงินสดเพิม่เติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   โอนสินทรัพยร์อการขายเป็นอุปกรณ์ 99                      -                        -                        -                           
   โอนเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้เป็นทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 
      และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 981,049             997                    981,049             997                      
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        128,695               
   โอนส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑเ์ป็นส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั -                        4,084                 -                        4,084                   
   โอนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็น
      เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ -                        -                        276,164             -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
งบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2559 
 ส า ร บ ัญ 
งบการเงิน หนา้ 
 งบแสดงฐานะการเงิน         1 
 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ         4 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 1 

บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2559 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

บริษัท กรุ๊ปลีส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้ งข้ึนเป็นบริษัทมหาชนและมีภูมิล าเนาใน      
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคือการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ และให้บริการ
สินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั นอกจากน้ี ธุรกิจหลกัของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ
คือท่ีปรึกษาดา้นธุรกิจและการบริหารสินเช่ือแก่ธุรกิจ และจดัการเงินลงทุนอ่ืน 

ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ีเลขท่ี 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว                
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯคือ Engine Holdings Asia Pte. Ltd. (จัดตั้ งในประเทศสิงคโปร์)        
ซ่ึงมี Wedge Holdings Co., Ltd. (จดัตั้ งในประเทศญ่ีปุ่น) เป็นบริษทัใหญ่ และบริษทั เอ.พี.เอฟ. 
โฮลด้ิงส์ จ ากดั (จดัตั้งในประเทศไทย) 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง             
งบการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีไดร้วมงบการเงินของบริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558
โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหว่างงวดปัจจุบนั ยกเวน้การลงทุนใน 
บริษัท PT. Group Lease Finance Indonesia (บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย GLH) ตามท่ีกล่าวไว้ใน 
หมายเหตุ 9 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นการรวมรายการบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซ่ึงได้ตัด        
รายการคา้และยอดคงเหลือระหว่างกนัออกแลว้ โดยอตัราการถือหุ้นของบริษทัฯในบริษทัย่อยมี
ดงัน้ี 

  อตัราร้อยละของ  
 สถานท่ี การถือหุน้โดยบริษทัฯ  

ช่ือบริษทั จดทะเบียน 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 ลกัษณะของธุรกิจ 
  ร้อยละ ร้อยละ  
บริษทั Group Lease Holdings Pte.  
   Ltd. (“GLH”) 

ประเทศสิงคโปร์ 100 100 ธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นธุรกิจ
และการบริหารสินเช่ือ
แก่ธุรกิจและจดัการเงิน
ลงทุนอ่ืน 

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

ประเทศกมัพชูา 100 100 ธุรกิจเช่าซ้ือ 
(รถจกัรยานยนต ์
เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร
ทางการเกษตร) 

บริษทั ธนบรรณ จ ากดั (“TNB”) ประเทศไทย 100 100 ธุรกิจเช่าซ้ือและสินเช่ือแก่
ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์  
ค  ้าประกนั 

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

ประเทศลาว 100 100 ธุรกิจเช่าซ้ือ 
(รถจกัรยานยนต ์
เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร
ทางการเกษตร) 

บริษทั PT. Group Lease Finance 
Indonesia (ถือหุน้โดย Group Lease 
Holdings Pte. Ltd.) (“GLFI”) 

ประเทศ
อินโดนีเซีย 

65 - ธุรกิจเช่าซ้ือเคร่ืองจกัร
ทางการเกษตร            
(ด าเนินการจดัตั้งบริษทั
เสร็จส้ินแลว้ในไตรมาส
สองของปี 2559) 
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1.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและ
ฉบบัใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลังวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

1.5 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยมีนโยบายการบญัชีเพิ่มเติมดงัน้ี 

  ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืแสดงดว้ยมูลค่าเงินตน้หกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (ถา้มี) 

 ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืม 

 ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืแสดงดว้ยมูลค่าเงินตน้หกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (ถา้มี) 

ดอกเบีย้จำกเงินให้กู้ยืม 

 ดอกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มืถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

2. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2559 2558 2559 2558 
เงินสด 9,090 1,415 326 190 
เงินฝากธนาคาร 2,881,510 1,043,471 1,918,917 552,034 
รวม 2,890,600 1,044,886 1,919,243 552,224 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ าของบริษทัฯ
และบริษทัย่อยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.00 - 7.50 ต่อปี และ ร้อยละ 0.05 - 0.70 ต่อปี ตามล าดับ 
(เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 0.10 - 0.37 ต่อปี และ ร้อยละ 0.05 - 0.37 ต่อปี ตามล าดบั) 
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3. ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผ่อนช ำระ 

3.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนช าระ
ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบกำรเงนิรวม 

 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  
 และขายผอ่นช าระท่ีถึง และขายผอ่นช าระท่ีถึง  
 ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี รวม 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

ลูกหนีป้กติ       
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ 4,488,413 4,511,899 4,060,193 3,716,413 8,548,606 8,228,312 
 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระคา้งรับ 175,224 177,116 - - 175,224 177,116 
 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ       
  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (1,534,112) (1,517,253) (962,634) (872,735) (2,496,746) (2,389,988) 
 รวมลูกหนีป้กติ 3,129,525 3,171,762 3,097,559 2,843,678 6,227,084 6,015,440 
ลูกหนีบ้อกเลกิสัญญำ       
 ลูกหน้ีเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ 235,407 317,815 129,934 189,981 365,341 507,796 
 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระคา้งรับ 23,540 36,425 - - 23,540 36,425 
 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ       
  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (73,878) (103,989) (32,211) (47,491) (106,089) (151,480) 
 รวมลูกหนีบ้อกเลกิสัญญำ 185,069 250,251 97,723 142,490 282,792 392,741 
รวมลูกหนี ้ 3,314,594 3,422,013 3,195,282 2,986,168 6,509,876 6,408,181 
หัก: ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (167,324) (223,133) (124,565) (137,697) (291,889) (360,830) 
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผ่อนช ำระ 
  - สุทธิ 3,147,270 3,198,880 3,070,717 2,848,471 6,217,987 6,047,351 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  
 และขายผอ่นช าระท่ีถึง และขายผอ่นช าระท่ีถึง  

 ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี รวม 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

ลูกหนีป้กติ       
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ 2,887,584 2,976,575 2,267,148 2,255,932 5,154,732 5,232,507 
 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระคา้งรับ 105,942 112,322 - - 105,942 112,322 
 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ       
  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (1,000,563) (1,026,751) (495,202) (486,474) (1,495,765) (1,513,225) 
 รวมลูกหนีป้กติ 1,992,963 2,062,146 1,771,946 1,769,458 3,764,909 3,831,604 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  
 และขายผอ่นช าระท่ีถึง และขายผอ่นช าระท่ีถึง  
 ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี รวม 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

ลูกหนีบ้อกเลกิสัญญำ       
 ลูกหน้ีเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ 205,072 267,337 129,561 181,155 334,633 448,492 
 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระคา้งรับ 21,027 31,915 - - 21,027 31,915 
 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ       
  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (68,419) (93,148) (32,154) (46,148) (100,573) (139,296) 
 รวมลูกหนีบ้อกเลกิสัญญำ 157,680 206,104 97,407 135,007 255,087 341,111 
รวมลูกหนี ้ 2,150,643 2,268,250 1,869,353 1,904,465 4,019,996 4,172,715 
หัก: ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (131,316) (172,986) (86,543) (117,643) (217,859) (290,629) 
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผ่อนช ำระ 
  - สุทธิ 2,019,327 2,095,264 1,782,810 1,786,822 3,802,137 3,882,086 

3.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ (สุทธิ
จากดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญจ าแนกตามอายหุน้ีคา้งช าระได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
งบกำรเงนิรวม 

 มูลค่าลูกหน้ีตามสญัญา  มูลค่าลูกหน้ีตามสญัญา 
ระยะเวลาคา้งช าระ เช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ เช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ - สุทธิ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผ่อนช ำระ     
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 5,538,483 5,318,370 39,158 38,847 5,499,325 5,279,523 
 คา้งช าระ       
 1 เดือน 373,185 379,728 27,028 31,801 346,157 347,927 
 2 - 3 เดือน 284,145 322,027 51,574 62,104 232,571 259,923 
 4 - 6 เดือน 133,804 142,406 47,494 55,231 86,310 87,175 
 7 - 9 เดือน 88,351 118,566 50,056 69,909 38,295 48,657 
 10 - 12 เดือน 73,834 118,198 58,505 94,057 15,329 24,141 

 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 18,074 8,886 18,074 8,881 - 5 

รวม 6,509,876 6,408,181 291,889 360,830 6,217,987 6,047,351 
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 (หน่วย: พนับาท) 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 มูลค่าลูกหน้ีตามสญัญา  มูลค่าลูกหน้ีตามสญัญา 
ระยะเวลาคา้งช าระ เช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ เช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ - สุทธิ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผ่อนช ำระ     
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3,361,936 3,359,815 33,161 33,147 3,328,775 3,326,668 
 คา้งช าระ       
 1 เดือน 244,345 269,183 24,241 26,684 220,104 242,499 
 2 - 3 เดือน 203,207 229,607 40,377 45,580 162,830 184,027 
 4 - 6 เดือน 86,875 113,826 34,546 45,216 52,329 68,610 
 7 - 9 เดือน 65,825 99,914 39,295 59,596 26,530 40,318 
 10 - 12 เดือน 56,903 97,912 45,334 77,953 11,569 19,959 

 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 905 2,458 905 2,453 - 5 

รวม 4,019,996 4,172,715 217,859 290,629 3,802,137 3,882,086 

3.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่าซ้ือ
และมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าซ้ือแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบกำรเงนิรวม 

 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

  มูลค่าปัจจุบนัของ  มูลค่าปัจจุบนัของ 
 เงินลงทุนขั้นตน้ จ านวนเงินขั้นต ่า เงินลงทุนขั้นตน้ จ านวนเงินขั้นต ่า 
 ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 4,922,583 3,314,594 5,043,255 3,422,013 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 4,190,128 3,195,282 3,906,394 2,986,168 

รวม 9,112,711 6,509,876 8,949,649 6,408,181 

หกั: ดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (2,602,835)  (2,541,468)  

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 6,509,876  6,408,181  
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

  มูลค่าปัจจุบนัของ  มูลค่าปัจจุบนัของ 
 เงินลงทุนขั้นตน้ จ านวนเงินขั้นต ่า เงินลงทุนขั้นตน้ จ านวนเงินขั้นต ่า 
 ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 3,219,625 2,150,643 3,388,149 2,268,250 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,396,709 1,869,353 2,437,087 1,904,465 

รวม 5,616,334 4,019,996 5,825,236 4,172,715 

หกั: ดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (1,596,338)  (1,652,521)  

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 4,019,996  4,172,715  

3.4 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2547 สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยความ
เห็นชอบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้ าหนดแนวปฏิบติั
ทางการบญัชีส าหรับธุรกิจสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) โดยให้หยุดรับรู้
รายไดส้ าหรับลูกหน้ีท่ีคา้งช าระค่างวดเกินกว่า 3 งวด  อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบติัดงักล่าวไดใ้ห้
ทางเลือกไวโ้ดยหากบริษทัใดเห็นว่าแนวทางปฏิบติัน้ีไม่เหมาะสมให้เปิดเผยแนวทางท่ีบริษทัใช ้
ทั้งน้ี บริษทัฯมีนโยบายในการหยุดรับรู้รายไดส้ าหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีคา้งช าระค่างวด
เกินกว่า 4 งวด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอด
ลูกหน้ีคงเหลือของลูกหน้ีเช่าซ้ือและท่ีคา้งช าระเกินกว่า 3 งวดแต่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยยงัคงรับรู้
รายไดเ้ป็นจ านวนเงินประมาณ 265 ลา้นบาท และ 395 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะบริษทัฯ: 246 
ลา้นบาท และ 349 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

นอกจากน้ีหากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งหยดุรับรู้รายไดต้ามแนวทางปฏิบติัดงักล่าว จะมีผลท าให้
รายไดส้ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 ลดลงเป็นจ านวนเงินประมาณ 
5.6 ล้านบาท และ 14.1 ล้านบาท ตามล าดับ (เฉพาะบริษัทฯ: 5.3 ลา้นบาท และ 12.7 ลา้นบาท 
ตามล าดบั) 

3.5 สัญญาเช่าซ้ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีระยะเวลาในการเช่าตามสัญญาโดยประมาณ 6 เดือน ถึง     
5 ปี และค่าเช่าก าหนดในอตัราคงท่ีตลอดอายสุญัญาเช่า 

3.6 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อนสิทธิเรียกร้องใน
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (หักดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้) จ  านวน 3,886 ลา้นบาท และ 
3,615 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะบริษทัฯ: 3,845 ลา้นบาท และ 3,373 ลา้นบาท ตามล าดบั) เพื่อ    
ค  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15 และ 17 
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4. ลูกหนีสิ้นเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ค ำ้ประกนั 

4.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์            
ค ้าประกนัประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบกำรเงนิรวม 

 ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภค ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภค  
 โดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนัท่ี โดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนัท่ี  
 ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี รวม 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

ลูกหนีป้กติ       
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์
   ค  ้าประกนั 237,891 158,325 51,201 35,280 289,092 193,605 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 8,594 5,136 - - 8,594 5,136 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้       

          - สุทธิ (69,117) (47,878) (10,143) (6,669) (79,260) (54,547) 

รวมลูกหนีป้กติ 177,368 115,583 41,058 28,611 218,426 144,194 

ลูกหนีบ้อกเลกิสัญญำ       
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์
   ค  ้าประกนั 4,924 782 415 194 5,339 976 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 624 114 - - 624 114 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้       

          - สุทธิ (1,468) (253) (83) (44) (1,551) (297) 

รวมลูกหนีบ้อกเลกิสัญญำ 4,080 643 332 150 4,412 793 

รวมลูกหนี ้ 181,448 116,226 41,390 28,761 222,838 144,987 

หัก: ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (7,650) (3,133) (1,085) (704) (8,735) (3,837) 
ลูกหนีสิ้นเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ 
   ค ำ้ประกนั - สุทธิ 173,798 113,093 40,305 28,057 214,103 141,150 
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4.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์          
ค ้าประกนั (สุทธิจากดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ าแนกตามอายุ
หน้ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
งบกำรเงนิรวม 

 มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือแก่   
 ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์  มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือแก่ 

ระยะเวลาคา้งช าระ ค ้าประกนั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์- สุทธิ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

ลูกหนีสิ้นเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมสิีนทรัพย์ 
   ค ำ้ประกนั     

 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 184,718 127,330 1,848 1,273 182,870 126,057 
 คา้งช าระ       
 1 เดือน 20,628 11,419 2,063 1,142 18,565 10,277 
 2 - 3 เดือน 13,080 5,445 2,616 1,089 10,464 4,356 
 4 - 6 เดือน 2,661 714 1,064 285 1,597 429 
 7 - 9 เดือน 1,282 79 769 48 513 31 
 10 - 12 เดือน 469 - 375 - 94 - 

 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป - - - - - - 

รวม 222,838 144,987 8,735 3,837 214,103 141,150 

4.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต ่าตามสัญญาสินเช่ือแก่
ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนัและมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตาม
สญัญาสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนัแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบกำรเงนิรวม 

 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

 เงินลงทุนขั้นต ่า  เงินลงทุนขั้นต ่า  
 ตามสญัญาสินเช่ือแก่ มูลค่าปัจจุบนัของ ตามสญัญาสินเช่ือแก่ มูลค่าปัจจุบนัของ 
 ผูบ้ริโภคโดยมี จ านวนเงินขั้นต ่า ผูบ้ริโภคโดยมี จ านวนเงินขั้นต ่า 
 สินทรัพยค์  ้าประกนั ท่ีตอ้งจ่าย สินทรัพยค์  ้าประกนั ท่ีตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 252,033 181,448 164,357 116,226 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 51,616 41,390 35,474 28,761 

รวม 303,649 222,838 199,831 144,987 

หกั: ดอกเบ้ียรับท่ีไม่ถือเป็นรายได ้ (80,811)  (54,844)  

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 222,838  144,987  
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4.4 สัญญาสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนัของบริษทัยอ่ยมีระยะเวลาการกูย้มืตามสัญญา
โดยประมาณ 1 - 5 ปี และก าหนดช าระเงินตน้ในอตัราคงท่ีตลอดอายสุญัญาเงินกู ้

4.5 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัยอ่ยไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (หกัดอกผล
เช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ จ านวน 70 ลา้นบาท เพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร
พาณิชยต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 17 

5. ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ 

 ในระหว่างปี 2558 บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ (GLH) ได้เขา้ท าสัญญา Master dealership, 
financing services and other services agreement กับบริษัทแห่งหน่ึง โดยสัญญาดังกล่าวท าให ้
GLH เป็นผูเ้ดียวท่ีไดสิ้ทธิพิเศษในการให้บริการดา้นการขาย, การจดัหาเงิน การตลาด ท่ีปรึกษา  
SME finance, Project finance, Inventory finance, Refinance, การขายลูกหน้ี  และบริการอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของคู่สัญญาและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้ความขา้งตน้น้ีเป็น
นิยามของ SME  

 ในระหว่างงวด GLH ไดมี้การให้เงินกูย้ืมแก่บริษทั SMEs และบริษทัอ่ืน ซ่ึงส่วนหน่ึงอยู่ภายใต้
สญัญาดงักล่าว 

 เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับมีระยะเวลา 3 เดือน ถึง 3 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 - 25 ต่อปี และ    
ค ้าประกนัโดยบุคคล ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ สัญญาค ้าประกนั หุ้นสามญัของบริษทัฯและหุ้น
สามญัของบริษทัในต่างประเทศท่ีถือโดยผูกู้ ้และทรัพยสิ์นของผูกู้ ้

5.1 ณ วัน ท่ี  30 มิ ถุนายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 ลูกหน้ี เงินให้กู ้ยืมและดอกเบ้ียค้างรับ
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

  
พนับาท 

พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 
พนับาท 

พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและ 
   ดอกเบ้ียคา้งรับ 

 
8,428 

 
88,846 

 
382,392 

 
65,566 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ 
   ในหน่ึงปี 

 
(8,428) 

 
(65,952) 

 
(382,392) 

 
(48,813) 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ีย
คา้งรับท่ีถึงก าหนดช าระ      
เกินกวา่หน่ึงปี 

 
 

                   - 

 
 

22,894 

 
 

- 

 
 

16,753 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 11 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 8,428 18,780 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (8,428) (18,780) 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงก าหนด 
   ช าระเกินกวา่หน่ึงปี 

 
- 

 
- 

5.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับจ าแนกตาม
อายหุน้ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2559 2558 2559 2558 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ   
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3,098,217 2,757,522 8,428 18,780 
 คา้งช าระ     
    2 - 3 เดือน 35,830 - - - 

รวม 3,134,047 2,757,522 8,428 18,780 

5.3 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัย่อยมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรับช าระหน้ีให้กบัลูกหน้ีเงินให้
กูย้ืม ยอดเงินให้กูย้ืมคงเหลือหลงัจากแกไ้ขสัญญามีจ านวน 46.48 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ
ระยะเวลาคืนเงินเปล่ียนเป็น 6 เดือน ถึง 3 ปี อยา่งไรกต็ามการแกไ้ขสญัญาในคร้ังน้ีไม่ก่อใหเ้กิดผล
ขาดทุนแต่อยา่งใด ระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัฯไดรั้บช าระดอกเบ้ีย
เป็นจ านวน 2.61 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 14.47 ลา้นบาท 

6. สินทรัพย์รอกำรขำย 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 สินทรัพยร์อการขายของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2559 
31 ธนัวาคม    

2558 
30 มิถุนายน 

2559 
31 ธนัวาคม  

2558 
สินทรัพยย์ดึคืน 44,677 43,080 29,061 23,758 
หกั: ค่าเผือ่การลดมูลค่า (10,240) (10,132) (9,785) (8,849) 
สินทรัพยร์อการขาย - สุทธิ 34,437 32,948 19,276 14,909 
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7. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2559 2558 2559 2558 
รายไดค้า้งรับ 8,753 7,861 2,783 2,797 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 69,937 76,913 64,747 67,348 
เงินจ่ายล่วงหนา้ 60,638 58,902 276 73 
ลูกหน้ีอ่ืน - ขายสินทรัพยร์อการขาย 10,933 12,569 10,933 11,308 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 13,473 13,314 
ลูกหน้ีอ่ืน - ท่ีปรึกษาทางการเงิน 7,036 7,218 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน 57,245 43,650 138 5,139 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 935 1,106 673 1,036 
สินทรัพยเ์ช่าซ้ือรอการโอน 83,765 - - - 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 33,465 19,414 8,604 8,604 
อ่ืน ๆ 2,153 2,483 2,153 2,481 
รวม 334,860 229,936 103,780 112,100 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2,526) (2,526) (2,526) (2,526) 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 332,334 227,410 101,254 109,574 

8. เงินฝำกประจ ำทีม่ีภำระค ำ้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจ าซ่ึงบริษทัฯได้น าไปวางไวก้ับธนาคารเพื่อค ้ าประกันการออก
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 24.4 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

    เงินปันผลรับระหวา่งงวด 
ช่ือบริษทั ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ธนบรรณ จ ากดั 565,000  

พนับาท 
565,000  
พนับาท 

100.00 100.00 629,696 629,696 - - 

Group Lease Holdings Pte. Ltd.  33,714 
พนัเหรียญสิงคโปร์ 

22,912   
พนัเหรียญสิงคโปร์ 

100.00 100.00 846,372 570,208 - - 

Group Leasing (Laos) Company Limited 16,300,000 1,040,000  0.32 5.00 213 213 - - 
 พนักีบลาว พนักีบลาว       

     1,476,281 1,200,117 - - 
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เงินลงทุนใน GLH 

 เม่ือวนัท่ี 22  มีนาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัเพิ่มทุนในหุน้สามญัของ
บริษทัย่อย GLH จ านวน 10.8 ลา้นหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายทั้งหมด) ราคา
ตามมูลค่าตราไว ้1 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้น รวมจ านวนเงินทั้ งส้ินจ านวนเงิน 10.8 ล้านเหรียญ
สิงคโปร์หรือประมาณ 276.16 ล้านบาท  เพื่อน าเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปลงทุนในบริษัทย่อยท่ี
ประเทศอินโดนีเซีย ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2559 บริษทัฯท าสัญญาให้เงินกูย้ืมแก่บริษทัย่อย 
GLH จ านวน 8.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ในวนัเดียวกนัทางบริษทัฯไดท้ าสัญญาแปลงเงินให้
กูย้มืจ  านวน 8.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นเงินลงทุนใน GLH จ านวน 10.8 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ 
บริษทัย่อย GLH จดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวต่อกรมทะเบียนการคา้และธุรกิจท่ีประเทศสิงคโปร์
แลว้เม่ือวนัท่ี 15 เมษายน 2559 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย GLH ท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการคิดเป็น
จ านวนเงิน 33.71 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ (31 ธนัวาคม 2558: 22.9 ลา้นเหรียญสิงคโปร์) 

 เงินลงทุนใน GLL 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย GLH ลงทุนร้อยละ 5 และร้อยละ 95 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษทั GLL ตามล าดบั ในระหว่างงวด GLL เพิ่มทุนในหุ้นสามญัจาก 130,000 หุ้น
เป็น 2,037,500 หุ้น โดยหุ้นเพิ่มทุนใหม่ทั้ งหมดลงทุนโดย GLH ผลจากการเพิ่มทุนน้ี ส่งผลให้
สัดส่วนการถือหุ้นใน GLL ของบริษทัฯและบริษทัย่อย GLH เปล่ียนเป็นร้อยละ 0.32 และร้อยละ 
99.68 ตามล าดบั โดยจากการท่ีบริษทัฯถือเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวผ่านบริษทัยอ่ย GLH ท าให้
บริษทัฯจดัประเภทเงินลงทุนใน GLL เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

    เงินปันผลรับระหวา่งงวด 
ช่ือบริษทั ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

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

 พนัเหรียญ 
สหรัฐอเมริกา 

10,300 
 พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

100.00 100.00 359,470 359,470 - - 

Group Leasing (Lao) Company Limited 16,300,000  
พนักีบลาว 

1,040,000  
พนักีบลาว 

99.68 95.00 71,478 4,030 - - 

PT. Group Lease Finance Indonesia 100,000,000 
พนัรูเปีย

อินโดนีเซีย 

- 65.00               - 173,817 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

     604,765 363,500 - - 
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เงินลงทุนใน GLF 

ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ย GLH มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนของ 
GLF จ านวนเงิน 4.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 131.25 ลา้นบาทและมีมติอนุมติัแปลง
เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวเป็นเงินลงทุน บริษทัย่อย GLF จดทะเบียนเพิ่มทุนกบักรม
ทะเบียนการคา้และธุรกิจท่ีประเทศกมัพชูาแลว้เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2558 

เงินลงทุนใน GLL 

ณ วนัท่ี 12 มกราคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนของ GLL 
จ านวนเงิน 15,260 ลา้นกีบลาวหรือประมาณ 67.4 ลา้นบาทและมีมติอนุมติัแปลงเงินให้กูย้ืมของ
บริษทัย่อย GLH และดอกเบ้ียคา้งรับดังกล่าวเป็นเงินลงทุนใน GLL เพื่อสนับสนุนการเพิ่มทุน
ดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทัย่อย GLL จดทะเบียนใบหุ้นการเพิ่มทุนดงักล่าวในวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 
และอยูร่ะหวา่งการจดทะเบียนเพิ่มทุนกบัธนาคารกลางแห่งประเทศลาว 

เงินลงทุนใน GLFI 

 เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ย GLH มีมติอนุมติัจดัตั้งบริษทั PT. 
Group Lease Finance Indonesia (“GLFI”) เป็ นบ ริษัท ย่อย ท่ี จดทะ เบี ยน จัดตั้ งในประ เทศ
อินโดนีเซียด้วยทุนจดทะเบียน 400,000 หุ้น ราคาตามมูลค่าตราไว ้1,000,000 รูเปียอินโดนีเซีย      
ต่อหุ้น รวมทุนจดทะเบียน 400 พนัลา้นรูเปียอินโดนีเซีย บริษทั GLFI เป็นการร่วมลงทุนระหว่าง
บริษทัย่อย GLH บริษทั JTrust Asia Pte. Ltd. และบริษทัหุ้นส่วนแห่งหน่ึงในประเทศอินโดนีเซีย
จากการลงนามในสัญญาจดัตั้งบริษทั GLFI ในวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2558 GLFI เรียกช าระทุนคร้ังแรก 
คิดเป็นทุนท่ีเรียกช าระ 100,000 หุน้ รวมเป็นทุนท่ีเรียกช าระ 100 พนัลา้นรูเปียอินโดนีเซีย  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้ GLH จ่ายช าระ
ค่าหุ้นจ านวน 65,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 65 ของหุ้นท่ี GLFI ออกและเรียกช าระจ านวน 100,000 
หุ้น) รวมจ านวนเงินทั้งส้ินจ านวนเงิน 65 พนัลา้นรูเปียอินโดนีเซีย หรือคิดเป็น 173.44 ลา้นบาท 
ทั้งน้ี GLFI ไดด้ าเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลส าหรับการจดัตั้งบริษทัและทุนท่ีออกและเรียกช าระ
แลว้กบัทางกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเม่ือวนัท่ี 14 เมษายน 2559 

บริษทัหุน้ส่วนแห่งหน่ึงในประเทศอินโดนีเซียไดน้ าสิทธิและภาระผกูพนัทั้งหมดในหุน้ของ GLFI 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 ซ่ึงได้แก่ หุ้นสามัญท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงจ านวน 10,000 หุ้น และ         
หุ้นสามญั 5,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 15 ของหุ้นท่ี GLFI ออกและเรียกช าระจ านวน 100,000 หุ้น) 
โอนให้แก่ GLH ท าให้ GLH มีอ านาจควบคุมรวมเป็นร้อยละ 80 ของหุ้นทั้งหมดของ GLFI ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ผลก าไรขาดทุนเบด็เสร็จในงบการเงินรวมของบริษทั 
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10. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี                
30 มิถุนายน 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2559  115,982 73,824 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 13,705 7,393 
โอนเขา้ระหวา่งงวด 99 - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (17,643) (8,043) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (1,074) - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2559  111,069 73,174 

 บริษทัฯไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 จ านวน 27.1 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558: 27.7 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้ืมระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน และเงินกูย้มืระยะยาวตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 15 และ 17 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2559 101,067 15,501 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 2,812 - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (9,475) (639) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (860) - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2559 93,544 14,862 

 สัญญำสิทธิพเิศษ 

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญาสิทธิพิเศษ (Exclusive right agreement) เป็นระยะเวลา      
5 ปี (สามารถต่ออายุสัญญาได้โดยอัตโนมัติอีกสองปี เวน้แต่ทั้ งสองฝ่ายยินยอมร่วมกันเป็น          
ลายลกัษณ์อกัษรท่ีจะไม่ด าเนินการต่ออายสุญัญาภายในหกเดือนก่อนวนัหมดอายสุญัญา) กบับริษทั
ตวัแทนจ าหน่ายรถจกัรยานยนตย์ีห่อ้ฮอนดา้แห่งหน่ึงในประเทศกมัพูชา โดยสญัญาดงักล่าวระบุให้
สิทธิพิเศษแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันในการได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถจกัรยานยนตฮ์อนดา้แต่เพยีงผูเ้ดียว เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2555 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดโ้อนสิทธิ
ดังกล่าวแก่ GLF โดยคิดค่าธรรมเนียม 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และท าสัญญา Deposit 
agreement มูลค่า 2.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในการท่ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทน
ติดต่อกับบริษทัตวัแทนจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ฮอนด้า โดยมีเง่ือนไขว่าหาก GLF ไม่สามารถ       
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ท ายอดขายขั้นต ่าต่อปีตามท่ีตกลงไว ้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งนั้นจะท าการยดึเงินมดัจ าตามสดัส่วน
ระยะเวลาหกปีตั้งแต่ปี 2556 - ปี 2561   

 ในระหว่างปี 2558 GLF สามารถท ายอดขายขั้นต ่าต่อปีไดต้ามท่ีตกลงไว ้จึงไดบ้นัทึกเงินมดัจ าคืน
ตามสัดส่วนท่ีตกลงไวใ้นสัญญา Deposit agreement มูลค่ายติุธรรมของสัญญาสิทธิพิเศษท่ีน าเสนอ
ในงบการเงินรวมไดป้รับปรุงแลว้ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 มูลค่ายติุธรรมของสิทธิพิเศษดงักล่าวคิดเป็นจ านวนเงิน 1.79 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาซ่ึงแสดงอยูใ่นงบการเงินรวม (31 ธนัวาคม 2558: 2.02 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

12. รำยได้อ่ืนทีเ่กีย่วข้องกบักำรให้บริกำรสินเช่ือเช่ำซ้ือ 

 รายไดอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือประกอบดว้ยค่าปรับจากการช าระค่างวดล่าชา้ 
รายได้หน้ีสูญท่ีได้รับคืน รายได้จากการขายหน้ีสูญและค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการ
ใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ 

13. ภำษีเงินได้นิติบุคคล 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณอตัราภาษีเฉล่ีย
ต่อปี 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

ภำษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 46,620 17,462 29,581 16,258 
ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     
   ผลแตกต่างชัว่คราว 3,553 12,106 2,288 4,249 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในก ำไร     
    หรือขำดทุน 50,173 29,568 31,869 20,507 

 

 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 17 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

ภำษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 90,742 33,627 51,541 31,702 
ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     
   ผลแตกต่างชัว่คราว 8,690 25,037 4,395 6,700 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในก ำไร     
    หรือขำดทุน 99,432 58,664 55,936 38,402 

14. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

ภาษีเงินไดแ้ละภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 69,934 70,220 67,796 66,482 
เงินมดัจ า 36,925 34,689 1,523 1,519 
อ่ืน ๆ 10,203 6,175 10,202 6,088 

รวม 117,062 111,084 79,521 74,089 

15. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบ้ีย    
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2559 2558 2559 2558 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)   
เงินกูย้มืระยะสั้น 4.25 - 6.50 5.25 - 7.00 478,107 349,050 
รวม   478,107 349,050 
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 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ
ค ้าประกนัโดยการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซ้ือ และการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้ และทะเบียนรถจกัรยานยนตต์ามหนงัสือแจง้จากผูใ้หกู้ ้
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และจ าน าหุน้ทั้งหมดของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 

16. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯ 
บริษทัยอ่ยและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  
     (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ก าหนดราคา 

 2559 2558 2559 2558  

รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)      
รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ - - 15 24 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 79,462 23,460 อตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี 

(2558: อตัราร้อยละ 
5.50 - 7.00  ต่อปี) 

รายไดอ่ื้น - - 23,752 22,447 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 654 - อตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - - - 16,383 ราคาตามสญัญา 
รำยกำรธุรกจิกับกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
ดอกเบ้ียรับ - 76 - - อตัราร้อยละ 6.75 - 7.50   

ต่อปี 
รายไดอ่ื้น - เงินสนบัสนุน - 13,130 - - ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย 89 344 - - อตัราร้อยละ 10.00    

ต่อปี (2558: อตัรา
ร้อยละ 6.00 - 10.00 
ต่อปี) 
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     (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ก าหนดราคา 
 2559 2558 2559 2558  

รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)      
รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ - - 33 51 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 154,560 41,467 อตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี 

(2558: อตัราร้อยละ 
5.50 - 7.00 ต่อปี) 

รายไดอ่ื้น - - 46,856 45,120 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 654 - อตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - - - 35,239 ราคาตามสญัญา 
รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
ดอกเบ้ียรับ - 247 - - อตัราร้อยละ 6.75 - 7.50   

ต่อปี 
รายไดอ่ื้น - เงินสนบัสนุน - 13,130 - - ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย 180 369 - - อตัราร้อยละ 10.00      

ต่อปี (2558: อตัรา
ร้อยละ 6.00 - 10.00 
ต่อปี) 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

รายช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 
Group Lease Holdings Pte. Ltd. บริษทัยอ่ย 
GL Finance Plc. บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
GL Leasing (Lao) Company Limited บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
บริษทั ธนบรรณ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
PT. Group Lease Finance Indonesia บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
Asia Partnership Fund Pte., Ltd. กรรมการของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ 
    รายใหญ่ / กรรมการร่วมกนั 
A.P.F. Group Co., Ltd. กรรมการของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ 
    รายใหญ่ / กรรมการร่วมกนั 
Engine Holdings Asia Pte.Ltd. กรรมการของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ 
    รายใหญ่ / กรรมการร่วมกนั 
Cambodian People Micro Insurance PLC. 
 

กรรมการร่วมกนักบับริษทัฯ และ GLF 
JTrust Asia Pte. Ltd. ผูถื้อหุน้ของ GLFI 
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 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือท่ีมี
สาระส าคญัของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2559 2558 2559 2558 
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผ่อนช ำระ  
บริษัทย่อย  
GL Finance Plc. - - 623 1,031 
รวม - - 623 1,031 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงรับจำกบริษัทย่อย  
บริษัทย่อย     
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 4,979,564 4,016,390 
รวม - - 4,979,564 4,016,390 
สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน     
บริษัทย่อย     
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 4,096 4,096 
GL Finance Plc. - - 350 359 
บริษทั ธนบรรณ จ ากดั  - - 9,027 8,859 
กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
กรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 14,899 11,275 - - 
A.P.F. Group Co., Ltd. 4,749 4,872 - - 
Engine Holdings Asia Pte. Ltd 1,469 2,813 - - 
Asia Partnership Fund Pte., Ltd. 67 - - - 
Cambodian People Micro Insurance PLC. 49 - - - 
รวม 21,233 18,960 13,473 13,314 
เงนิกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงจ่ำยแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษัทย่อย     
บริษทั ธนบรรณ จ ากดั - - 130,000 - 
กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
กรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 244 250 - - 
Cambodian People Micro Insurance PLC. 3,920 3,865 - - 
รวม 4,164 4,115 130,000 - 
เงนิกู้ยืมระยะยำวและดอกเบีย้ค้ำงจ่ำยแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั   
บริษัทย่อย     
บริษทั ธนบรรณ จ ากดั - - 80,000 - 
รวม - - 80,000 - 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2559 2558 2559 2558 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย     
บริษัทย่อย     
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 49,826 49,826 
GL Finance Plc. - - 1,107 334 
GL Leasing (Lao) Company Limited - - - 77 
รวม - - 50,933 50,237 
หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน     
บริษัทย่อย     
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 230 236 
บริษทั ธนบรรณ จ ากดั  - - 1,403 1,571 
กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
กรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 160 92 - - 
JTrust Asia Pte. Ltd. 1,952 - - - 
รวม 2,112 92 1,633 1,807 
เงนิรับล่วงหน้ำจำกกำรออกหุ้นกู้แปลงสภำพ    
กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
JTrust Asia Pte. Ltd. 1,829,368 - 1,829,368 - 
รวม 1,829,368 - 1,829,368 - 

 รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษัทย่อยในระหว่างงวด
ปัจจุบนัแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   ขาดทุน ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม ในระหวา่งงวด จากอตัรา 30 มิถุนายน 

 2559 เพิ่มข้ึน ลดลง แลกเปล่ียน 2559 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงรับจำกบริษัทย่อย    
บริษัทย่อย      
Group Lease Holdings Pte. Ltd. 4,016,390 1,288,028 (283,600) (41,254) 4,979,564 

รวม 4,016,390 1,288,028 (283,600) (41,254) 4,979,564 

 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัโดยคิดอตัราดอกเบ้ีย    
ร้อยละ 7.00 ต่อปี (2558: อตัราร้อยละ 5.50 - 7.00 ต่อปี) 
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 รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหว่าง
งวดปัจจุบนัแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   ผลต่างจากการ ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม ในระหวา่งงวด แปลงค่า 30 มิถุนายน 

 2559 เพิ่มข้ึน ลดลง งบการเงิน 2559 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงจ่ำยแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั   

กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั   

กรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 250 - - (6) 244 
Cambodian People Micro Insurance 
PLC. 3,865 167 - (112) 3,920 

รวม 4,115 167 - (118) 4,164 

 เงินกูย้ืมดังกล่าวเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัโดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 10.00 ต่อปี (2558: 
อตัราร้อยละ 6.00 - 10.00 ต่อปี) 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม ในระหวา่งงวด 30 มิถุนายน 

 2559 เพิ่มข้ึน ลดลง 2559 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงจ่ำยแก่บริษัทย่อย  
บริษัทย่อย     

บริษทั ธนบรรณ จ ากดั - 130,623 (623) 130,000 
รวม - 130,623 (623) 130,000 

 เงินกูย้มืดงักล่าวเป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัโดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.00 ต่อปี 
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 รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่บริษทัยอ่ยในระหว่างงวดปัจจุบนั
แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม ในระหวา่งงวด 30 มิถุนายน 

 2559 เพิ่มข้ึน ลดลง 2559 

เงนิกู้ยืมระยะยำวและดอกเบีย้ค้ำงจ่ำยแก่บริษัทย่อย  
บริษัทย่อย     

บริษทั ธนบรรณ จ ากดั - 80,031 (31) 80,000 
รวม - 80,031 (31) 80,000 

 เงินกูย้มืดงักล่าวเป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัโดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.00 ต่อปี  

 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 บริษัทฯและ   
บริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2559 2558 
  

พนับาท 
พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
 

พนับาท 
พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 8,468 733 13,233 - 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน - - 906 - 
รวม 8,468 733 14,139 - 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2559 2558 
  

พนับาท 
พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
 

พนับาท 
พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 8,092 53 12,713 - 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน - - 906 - 
รวม 8,092 53 13,619 - 
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 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2559 2558 
  

พนับาท 
พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
 

พนับาท 
พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 17,624 1,210 22,715 - 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน - - 1,374 - 
รวม 17,624 1,210 24,089 - 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2559 2558 
  

พนับาท 
พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
 

พนับาท 
พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 16,822 88 21,749 - 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน - - 1,374 - 
รวม 16,822 88 23,123 - 

17. เงินกู้ยืมระยะยำว 

 เงินกูย้มืระยะยาวซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บจากสถาบนัการเงินในประเทศและต่างประเทศ มี
รายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ อตัราดอกเบ้ียต่อปี เง่ือนไขการช าระคืนเงินตน้ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม   
 2559 2558   

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 2,172,500 1,449,160 อตัราร้อยละ MLR - 1.0 ต่อปี ผอ่นช าระเป็นงวด ๆ ในจ านวนท่ี

เท่ากนัรวมทั้งหมดสามสิบงวด โดย
เร่ิมช าระงวดแรกในวนัช าระดอกเบ้ีย
คร้ังแรกหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้าม
วงเงินสินเช่ือ 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 21 มิถุนายน 2556    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 - 33,150 อตัราดอกเบ้ีย THBFIX1M + 

1.50 ต่อปี 
ผอ่นช าระเป็นงวดๆ ในจ านวนท่ี
เท่ากนัรวมทั้งหมดสามสิบงวด โดย
เร่ิมช าระงวดแรกในวนัช าระดอกเบ้ีย
คร้ังแรกหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้าม
วงเงินสินเช่ือ 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ อตัราดอกเบ้ียต่อปี เง่ือนไขการช าระคืนเงินตน้ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม   
 2559 2558   

     
     
สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 17 กนัยายน 2556    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 - 79,670 อตัราดอกเบ้ีย THBFIX1M + 

1.50 ต่อปี 
ผอ่นช าระเป็นงวดๆ ในจ านวนท่ี
เท่ากนัรวมทั้งหมดสามสิบงวด โดย
เร่ิมช าระงวดแรกในวนัช าระดอกเบ้ีย
คร้ังแรกหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกู ้

     ตามวงเงินสินเช่ือ 
สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2557    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 - 324,000 อตัราร้อยละ MLR - 2.25 ต่อปี ผอ่นช าระเป็นงวดๆ ในจ านวนท่ี

เท่ากนัรวมทั้งหมดสิบแปดงวด โดย
เร่ิมช าระงวดแรกในวนัช าระดอกเบ้ีย
คร้ังท่ีสองหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้าม
วงเงินสินเช่ือ 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2557    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 23,453 30,074 อตัราร้อยละ 10 ต่อปี ผอ่นช าระเป็นงวดๆ ในจ านวนท่ีเท่ากนั

รวมทั้งหมดหกงวด โดยเร่ิมช าระงวด
แรกนบัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงิน
สินเช่ือไป 6 เดือนและช าระงวดต่อไป
ทุกๆ 6 เดือน 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 25 มีนาคม 2558    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 46,907 60,148 อตัราร้อยละ 10 ต่อปี ผอ่นช าระเป็นงวดๆ ในจ านวนท่ีเท่ากนั

รวมทั้งหมดหกงวด โดยเร่ิมช าระงวด
แรกนบัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงิน
สินเช่ือไป 6 เดือนและช าระงวดต่อไป
ทุกๆ 6 เดือน 

ตัว๋สญัญาใชเ้งินลงวนัท่ี 23 ตุลาคม 2558 
ตัว๋สญัญาใชเ้งินฉบบัท่ี 1 35,180 36,088 อตัราร้อยละ 8.72 ต่อปี จ่ายช าระทั้ งจ  านวนเม่ือครบก าหนด

สองปีนบัจากวนัท าสญัญา 
ตัว๋สญัญาใชเ้งินฉบบัท่ี 2 52,770 54,133 อตัราร้อยละ 8.72 ต่อปี จ่ายช าระทั้ งจ  านวนเม่ือครบก าหนด

สองปีนบัจากวนัท าสญัญา 
สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 80,000 - อตัราดอกเบ้ีย THBFIX1M + 

1.90 ต่อปี 
ผอ่นช าระเป็นงวดๆ ในจ านวนท่ี
เท่ากนัรวมทั้งหมดสิบหา้งวด โดย
เร่ิมช าระงวดแรกในวนัช าระดอกเบ้ีย
คร้ังท่ีสองหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้าม
วงเงินสินเช่ือ 

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงิน     
  รอตดัจ่าย (1,409) (3,976)   
รวม 2,409,401 2,062,447   
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ    
      ภายในหน่ึงปี (1,482,425) (1,557,854) 

  

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนด
ช าระเกินกวา่หน่ึงปี 

 
926,976 

 
504,593 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ อตัราดอกเบ้ียต่อปี เง่ือนไขการช าระคืนเงินตน้ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม   
 2559 2558   

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 2,172,500 1,449,160 อตัราร้อยละ MLR - 1.0 ต่อปี ผอ่นช าระเป็นงวด ๆ ในจ านวนท่ี

เท่ากนัรวมทั้งหมดสามสิบงวด โดย
เร่ิมช าระงวดแรกในวนัช าระดอกเบ้ีย
คร้ังแรกหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้าม
วงเงินสินเช่ือ 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 21 มิถุนายน 2557    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 - 33,150 อตัราดอกเบ้ีย THBFIX1M + 

1.50 ต่อปี 
ผอ่นช าระเป็นงวดๆ ในจ านวนท่ี
เท่ากนัรวมทั้งหมดสามสิบงวด โดย
เร่ิมช าระงวดแรกในวนัช าระดอกเบ้ีย
คร้ังแรกหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้าม
วงเงินสินเช่ือ 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 17 กนัยายน 2557    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 - 79,670 อตัราดอกเบ้ีย THBFIX1M + 

1.50 ต่อปี 
ผอ่นช าระเป็นงวดๆ ในจ านวนท่ี
เท่ากนัรวมทั้งหมดสามสิบงวด โดย
เร่ิมช าระงวดแรกในวนัช าระดอกเบ้ีย
คร้ังแรกหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้าม
วงเงินสินเช่ือ 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2557    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 - 324,000 อตัราร้อยละ MLR - 2.25 ต่อปี ผอ่นช าระเป็นงวดๆ ในจ านวนท่ี

เท่ากนัรวมทั้งหมดสิบแปดงวด โดย
เร่ิมช าระงวดแรกในวนัช าระดอกเบ้ีย
คร้ังท่ีสองหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้าม
วงเงินสินเช่ือ 

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงิน     
        รอตดัจ่าย - (3,313)   
รวม 2,172,500 1,882,667   
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ 
   ภายในหน่ึงปี (1,384,280) (1,522,177) 

  

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนด
ช าระเกินกวา่หน่ึงปี 

 
788,220 

 
360,490 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 2,062,447 1,882,667 
บวก: กูเ้พ่ิม 1,535,000 1,455,000 
         ค่าธรรมเนียมทางการเงินตดัจ่าย  3,550 3,313 
หกั:   จ่ายคืนเงินกู ้ (1,186,665) (1,168,480) 
          จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (1,000) - 

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตรา 
      ต่างประเทศ (3,931) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 2,409,401 2,172,500 

 เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงเพื่อ
ขอวงเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 500 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าไปช าระคืนเงินกูย้ืมภายใต้
สญัญาเงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษทัฯ 

 ในระหว่างปี 2555 ถึงไตรมาสหน่ึง 2556 บริษทัฯไดข้อเพิ่มวงเงินกูร้ะยะยาวกบัธนาคารพาณิชย์
แห่งหน่ึงตามสัญญาเงินกู้ยืมลงวนัท่ี 26 พฤษภาคม  2554 เป็นจ านวน  2.5 พันล้านบาทโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อน าไปช าระคืนเงินกูย้ืมภายใตส้ัญญาเงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกิจของ
บริษทัฯ 

 ในระหวา่งปี 2558 และ 2557 บริษทัยอ่ยไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงินต่างประเทศ
เพื่อขอวงเงินกูร้ะยะยาวจ านวนรวม 5.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าไปใช ้    
ในการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย 

 เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 บริษทัยอ่ยไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงเพื่อ
ขอวงเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 200 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน าไปใชใ้นการด าเนินงานของ
บริษัทฯ นอกจากน้ีบริษัทย่อยได้ท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของเงินกู้ยืมดังกล่าวเพื่อ
ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย โดยเปล่ียนจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีใน
อตัราร้อยละ 4.90 ต่อปี 

 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น 
การด ารงสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ การจ่ายเงินปันผล การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้น การด ารงอตัราส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือท่ีคา้งช าระมากกว่า 3 เดือนข้ึนไปต่อลูกหน้ี
เช่าซ้ือทั้งหมด การด ารงอตัราส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือต่อหน้ีเงินกู ้การไม่จ าหน่ายสินทรัพยห์รือสิทธิ
เรียกร้องในลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ รวมทั้งการปฏิบติับางประการตามสัญญาเงินกูย้มื และในกรณี
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ก่อหน้ีใหม่ กลุ่มเจา้หน้ีปัจจุบนัตอ้งมีเง่ือนไขทางการเงินและหลกัประกนัไม่ดอ้ยกว่าวงเงินสินเช่ือ
ท่ีบริษทัฯไดท้ าใหม่ เป็นตน้ 

 เงินกูย้ืมภายใตส้ัญญาเงินกูด้งักล่าวค ้ าประกนัโดยการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซ้ือ และ  
การจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่ในขณะน้ี และ/หรือจะมีต่อไปในภายหน้า และ
ทะเบียนรถจกัรยานยนต์ตามหนังสือแจง้จากธนาคารพาณิชย ์รวมทั้งค  ้ าประกนัโดยบริษทัย่อย 
GLH และสินทรัพย์รวมของบริษัทย่อย GLF ณ วันท่ี  30 มิถุนายน  2559 บริษัทย่อย GLF มี
สินทรัพย์รวมจ านวน 2.10 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ใช้ในการค ้ าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว             
(31 ธนัวาคม 2558: 2.51 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสญัญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช ้ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2559 2558 2559 2558 
บาท 547.5 1,050.8 327.5 1,050.8 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - 0.2 - - 

18. หุ้นกู้ 

 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ มีประกนับางส่วน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุน้กู ้ อตัราดอกเบ้ีย อาย ุ ครบก าหนด 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2558 ตามรายละเอียดใน
ตารางดา้นล่าง 

3 ปี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 
500,000 500,000 

หกั: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย  (3,639) (6,390) 
หุน้กู ้- สุทธิ   496,361 493,610 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี   (496,361) - 
หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี   - 493,610 
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 รายละเอียดของหุน้กูมี้ดงัน้ี 

 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและมีประกันบางส่วนของบริษัท กรุ๊ปลีส จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2557                     
ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2560  

ช่ือของหุน้กู ้ "หุน้กูมี้ประกนับางส่วนของบริษทั กรุ๊ปลีส  จ ากดั (มหาชน) 
 คร้ังท่ี 1/2557  ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2560" 
จ านวนเงิน  500 ลา้นบาท  
อาย ุ 3 (สาม) ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้ 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ 27 กมุภาพนัธ์ 2557 
อตัราดอกเบ้ีย ตั้งแต่วนัท่ี 27 สิงหาคม 2557 ถึงวนัท่ี 29 กนัยายน 2557 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.17 ต่อปี 
 ตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ไปจนครบก าหนดไถ่ถอน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.55 ต่อปี 
ระยะเวลาการช าระดอกเบ้ีย ช าระปีละ 2 คร้ัง ในวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ และวนัท่ี 27 สิงหาคมของทุกปี 
 ตลอดอายขุองหุน้กู ้ก าหนดช าระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 27 สิงหาคม 2557  
การช าระเงินตน้ ในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2560 
เง่ือนไขและขอ้จ ากดัทางการเงิน การด ารงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนลูกหน้ีเช่าซ้ือ 
 และขอ้จ ากดัการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจ าหน่าย จ่ายหรือโอนทรัพยสิ์น 
การค ้าประกนั ค ้าประกนับางส่วนโดยสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 24.4 
   

19. เงินรับล่วงหน้ำจำกกำรออกหุ้นกู้แปลงสภำพ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 ยอดคงเหลือดงักล่าวเป็นเงินรับล่วงหน้าท่ีไดรั้บจาก JTrust Asia Pte. 
Ltd. เป็นจ านวนเงิน 52 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 1.83 พนัลา้นบาท เพื่อซ้ือหุ้นกู้
แปลงสภาพซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 
20.2) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัฯยงัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพน้ี 

20. ทุนเรือนหุ้น 

20.1 มติทีป่ระชุมสำมัญประจ ำปีผู้ถือหุ้น 

  เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเร่ืองต่างๆท่ี
ส าคญัดงัน้ี 

1) อนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2558โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของ 
บริษัทฯคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 237.96 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.1560 บาท บริษทัฯ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559 
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2) อนุมติัการเพิ่มวงเงินในการออกหุ้นกูท่ี้เคยไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 
1/2556 เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2556 จากวงเงินเดิมไม่เกิน 2.0 พันล้านบาท เป็นไม่เกิน 2.5 
พนัลา้นบาท ทั้งน้ีการอนุมติัมีเพียงเพิ่มเติมวงเงินเท่านั้น รายละเอียดอยา่งอ่ืนของหุ้นกูค้งเดิมทุก
ประการ หลงัจากอนุมติัแลว้คงเหลือวงเงินท่ีจะออกหุน้กูไ้ดไ้ม่เกิน 2.0 พนัลา้นบาท 

20.2 มติทีป่ระชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2559 ไดมี้มติอนุมติัเร่ือง
ต่างๆท่ีส าคญัดงัน้ี 

1) อนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพให้แก่ผูล้งทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง 
(Private Placement) ให้ แ ก่  JTrust Asia Pte. Ltd. ใน จ าน วน ไ ม่ เกิ น  130 ล้ าน เห รี ยญ
สหรัฐอเมริกาหรือในเงินสกลุอ่ืนในจ านวนเทียบเท่า 

2) อนุมติัใหอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ (GL-W4) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

การเสนอขาย/การจดัสรร   :     จดัสรรใหผู้ถื้อหุน้เดิมในอตัราส่วน 9 หุน้เดิม ต่อใบส าคญั
แสดงสิทธิ 1 หน่วย 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ :     170,000,000 หน่วย 
ราคาเสนอขาย :     ศูนยบ์าท 
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ :     ไม่เกิน 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั :     ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 
ราคาใชสิ้ทธิ :     40.00 บาท 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ :     วนัท าการสุดทา้ยของทุกส้ินเดือน จนครบอายขุองใบส าคญั

แสดงสิทธิ 
ระยะเวลาในการเสนอขาย :     ภายใน 1 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั 
ตลาดรอง :     ใบส าคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บการจดทะเบียนเพ่ือซ้ือขายใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3) อนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 769.59 ลา้นบาท เป็นทุน       
จดทะเบียนใหม่จ านวน 762.69 ลา้นบาท โดยยกเลิกหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย
ของบริษัทฯ จ านวน 13.79 ล้านหุ้น บริษัทฯได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชยแ์ล้ว          
เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2559 

4) อนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน จ านวน 762.69 ลา้นบาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 905.22 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวนทั้งหมด 
285.05 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิดงัน้ี 
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- อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯจ านวน 85.0 ลา้นบาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทุน จ านวน 170.0 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิ (GL-W4) 

- อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯจ านวน 57.52 ลา้นบาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทุน จ านวน 115.05 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 ทั้งน้ี บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์พื่อรองรับการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 
แลว้เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2559 

5) อนุมติัให้แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ โดยลดทุน/เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 
905.22 ลา้นบาท (1,810.44 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) 

20.3 รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนหุ้นสำมัญ 

ในระหว่างงวดปัจจุบนัจ านวนหุ้นสามญั ทุนช าระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัของบริษทัฯมี
การเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

  จ านวนหุน้ ทุนจดทะเบียน 
  (พนัหุน้) (พนับาท) 

หุน้สามญัจดทะเบียน   
ณ วนัตน้งวด 1,539,175 769,587 
เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 285,050 142,525 
ลดลงระหวา่งงวด (13,789) (6,894) 
ณ วนัปลายงวด 1,810,436 905,218 

 

    ส่วนเกินมูลค่า 
  จ านวนหุน้ ทุนช าระแลว้ หุน้สามญั 
  (พนัหุน้) (พนับาท) (พนับาท) 

หุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้    
ณ วนัตน้งวด 1,427,285 713,643 4,254,634 
เพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 98,100 49,050 931,999 
ณ วนัปลายงวด 1,525,385 762,693 5,186,633 
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21. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวม     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ใน
ระหวา่งงวดตามท่ีกล่าวขา้งตน้กบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออก
เพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้ งส้ินให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็น        
หุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
  จ านวนหุน้สามญั  
 ก าไรส าหรับงวด ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำน       
 ก าไรส าหรับงวด 256,475 129,470 1,525,385 1,103,313 0.1681 0.1173 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญ       
 เทียบเท่ำปรับลด       
  GL-WD - - - 3,811   
  GL-W3 - - - 52,749   
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
    ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
       สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือ       
       หุน้สามญั 256,475 129,470 1,525,385 1,159,873 0.1681 0.1116 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

  จ านวนหุน้สามญั  
 ก าไรส าหรับงวด ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำน       
 ก าไรส าหรับงวด 126,597 81,716 1,525,385 1,103,313 0.0830 0.0741 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญ       
 เทียบเท่ำปรับลด       

  GL-WD - - - 3,811   
      GL-W3 - - - 52,749   
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
    ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
       สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือ       
       หุน้สามญั 126,597 81,716 1,525,385 1,159,873 0.0830 0.0705 

 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

  จ านวนหุน้สามญั  
 ก าไรส าหรับงวด ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำน       
 ก าไรส าหรับงวด 478,640 239,708 1,525,385 1,095,694 0.3138 0.2188 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญ       
 เทียบเท่ำปรับลด       

  GL-WD - - - 5,879   
      GL-W3 - - - 15,503   
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
    ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
       สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือ       
       หุน้สามญั 478,640 239,708 1,525,385 1,117,076 0.3138 0.2146 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

  จ านวนหุน้สามญั  
 ก าไรส าหรับงวด ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำน       
 ก าไรส าหรับงวด 222,932 152,836 1,525,385 1,095,694 0.1461 0.1395 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญ       
 เทียบเท่ำปรับลด       

  GL-WD - - - 5,879   
      GL-W3 - - - 15,503   
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
    ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
       สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือ       
       หุน้สามญั 222,932 152,836 1,525,385 1,117,076 0.1461 0.1368 

 อย่างไรก็ตาม ไม่มีการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 เน่ืองจากก าไรต่อหุน้ปรับลดกลบัเป็นปรับเพิ่ม 

22. เงินปันผล 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 ประกอบดว้ย 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานปี 2558             

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 
28 เมษายน 2559 

 
231,240 

 
0.1560 

  231,240 0.1560 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 ประกอบดว้ย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานปี 2557              

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 
27 เมษายน 2558 

 
 

66,673 

 
 

0.0625 

  66,673 0.0625 
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23. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี      
หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้

24. ภำระผูกพนั 

24.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 0.44 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์ (31 ธนัวาคม 2558: 0.44 ลา้นบาท) 

24.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำและบริกำร 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินและพื้นท่ีในอาคาร 
อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ี
บอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

   พนัเหรียญ    พนัเหรียญ 

 พนับาท 

พนั 

กีบลาว 

สหรัฐ 

อเมริกา 

พนัรูเปีย 

อินโดนีเซีย พนับาท 

พนั 

กีบลาว 

สหรัฐ 

อเมริกา 

จ่ายช าระ        

 ภายใน 1 ปี 25,231 139,419 104 50,040 15,983 237,757 173 

 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 27,715 - 23 79,230 11,567 - 102 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

จ่ายช าระ   

 ภายใน 1 ปี 6,246 7,000 

 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,772 3,409 
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24.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำให้บริกำร 
 ณ วัน ท่ี  30 มิ ถุนายน  2559 บริษัทฯมีภาระท่ีต้องจ่ายค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุนใน

ต่างประเทศให้กบับุคคลท่ีเป็นพนกังานของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นจ านวนเงิน 0.02 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 0.60 ล้านเยน และ 0.69 ล้านบาทต่อเดือน (31 ธันวาคม 2558: 0.03 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 0.50 ลา้นเยน และ 0.70 ลา้นบาทต่อเดือน) 

24.4 กำรค ำ้ประกนั 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่

เป็นจ านวน 300 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558: 300 ลา้นบาท)  ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการค ้าประกนัหุ้นกู้
และจ านวน 0.29 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 0.29 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการค ้าประกนัการ
ใชไ้ฟฟ้าและการใชบ้ริการไปรษณีย ์

25. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน
ด าเนินงานท่ีรายงาน 
ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 
  ส่วนงานธุรกิจ    
  ท่ีปรึกษาดา้น    
  ธุรกิจและการ    
  บริหารสินเช่ือ    
  แก่ธุรกิจและ  รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ จดัการ รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 ใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ เงินลงทุนอ่ืน ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 492,282 - 492,282 - 492,282 
รายไดด้อกผลจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภค 
   โดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั 26,960 - 26,960 - 26,960 
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มื - 115,720 115,720 - 115,720 
รายไดด้อกเบ้ีย 6,051 3 3 - 6,054 
รายไดค่้าบริการท่ีปรึกษา - 7,061 7,061 - 7,061 
รายไดอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการ 
   สินเช่ือเช่าซ้ือ 52,748 - 52,748 - 52,748 
อ่ืนๆ 3,403 - 3,403 - 3,403 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 103,749 47,059 150,808 (150,808) - 
รวมรายได ้    685,193  169,843    855,036  (150,808) 704,228  
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (89,900) (79,921) (169,821) 124,167 (45,654) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (82,875) - (82,875) - (82,875) 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย (52,370) - (52,370) - (52,370) 
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร (225,503) (26,116) (251,619) 34,313 (217,306) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (46,829) (3,344) (50,173) - (50,173) 
ก ำไรของส่วนงำน 187,716 60,462  248,178 7,672 255,850 
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   (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 

  ส่วนงานธุรกิจ    

  ท่ีปรึกษาดา้น    

  ธุรกิจและการ    

  บริหารสินเช่ือ    

  แก่ธุรกิจและ  รายการปรับปรุง  

 ส่วนงานธุรกิจ จดัการ รวมส่วนงาน และตดัรายการ  

 ใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ เงินลงทุนอ่ืน ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 471,484  -    471,484  -    471,484  
รายไดด้อกผลจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภค 
   โดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั 1,342 -    1,342 -    1,342 
รายไดด้อกเบ้ีย 219 10,239  10,458 -    10,458 
รายไดค่้าบริการท่ีปรึกษา     -     23,609  23,609      -    23,609  
รายไดอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการ 
   สินเช่ือเช่าซ้ือ 

 
47,656  

 
16,383  64,039 

 
 -    64,039 

อ่ืนๆ 44,274     (8,737)    35,537     -    35,537 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 46,006  64,480  110,486   (110,486)   -  
รวมรายได ้ 610,981  105,974  716,955  (110,486)  606,469  
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (88,366)  (20,840)  (109,206)  40,968  (68,238)  
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (112,573)  -    (112,573)  -    (112,573)  
ขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย (82,161)  -    (82,161)  -    (82,161)  
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร (204,211)  (9,524)  (213,735)  29,276  (184,459)  
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (29,405)  (1)  (29,406)  (162)  (29,568)  
ก ำไรของส่วนงำน  94,265     75,609 169,874  (40,404)  129,470  
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   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 
  ส่วนงานธุรกิจ    
  ท่ีปรึกษาดา้น    
  ธุรกิจและการ    
  บริหารสินเช่ือ    
  แก่ธุรกิจและ  รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ จดัการ รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 ใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ เงินลงทุนอ่ืน ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 976,984 - 976,984 - 976,984 
รายไดด้อกผลจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภค 
   โดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั 48,553 - 48,553 - 48,553 
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มื - 229,237 229,237 - 229,237 
รายไดด้อกเบ้ีย 7,126 6 7,132 - 7,132 
รายไดค่้าบริการท่ีปรึกษา - 7,061 7,061 - 7,061 
รายไดอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการ 
   สินเช่ือเช่าซ้ือ 

 
107,322 

 
- 

 
107,322 

 
- 

 
107,322 

อ่ืนๆ 7,414 308 7,722 - 7,722 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 202,119 89,763 291,882 (291,882) - 
รวมรายได ้ 1,349,518  326,375  1,675,893  (291,882) 1,384,011  
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (173,322) (155,143) (328,465) 238,786 (89,679) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (154,055) - (154,055) - (154,055) 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย (109,621) - (109,621) - (109,621) 
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร (502,181) (45,983) (548,164) 94,955 (453,209) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (82,961) (16,471) (99,432) - (99,432) 
ก ำไรของส่วนงำน  327,378 108,778  436,156 41,859 478,015 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 
  ส่วนงานธุรกิจ    
  ท่ีปรึกษาดา้น    
  ธุรกิจและการ    
  บริหารสินเช่ือ    
  แก่ธุรกิจและ  รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ จดัการ รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 ใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ เงินลงทุนอ่ืน ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 954,713 - 954,713 - 954,713 
รายไดด้อกผลจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภค 
   โดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั 

1,342 - 1,342 - 1,342 

รายไดด้อกเบ้ีย 250 10,637 10,887 - 10,887 
รายไดค่้าบริการท่ีปรึกษา - 36,662 36,662 - 36,662 
รายไดอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการ 
   สินเช่ือเช่าซ้ือ 

 
101,809 

 
35,239 

 
137,048 

 
- 

 
137,048 

อ่ืนๆ 47,480 (8,737) 38,743 - 38,743 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 86,712 91,540 178,252 (178,252) - 
รวมรายได ้ 1,192,306 165,341 1,357,647  (178,252) 1,179,395  
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (168,476) (34,169) (202,645) 70,941 (131,704) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (194,903) - (194,903) - (194,903) 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย (189,258) - (189,258) - (189,258) 
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร (403,224) (27,694) (430,918) 65,760 (365,158) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (58,663) (1) (58,664) - (58,664) 
ก ำไรของส่วนงำน 177,782  103,477  281,259  (41,551) 239,708  

สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 
2558 มีดงัต่อไปน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 
  ส่วนงานธุรกิจ    
  ท่ีปรึกษาดา้น    
  ธุรกิจและการ    
  บริหารสินเช่ือ    
  แก่ธุรกิจและ    
 ส่วนงานธุรกิจ จดัการ รวมส่วนงาน สินทรัพยท่ี์  
 ใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ เงินลงทุนอ่ืน ท่ีรายงาน ไม่ไดปั้นส่วนงาน งบการเงินรวม 

สินทรัพย์ของส่วนงำน      
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 9,702,107 3,618,832 13,320,939 - 13,320,939 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 7,662,036 3,103,081 10,765,117 - 10,765,117 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศำสตร์  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกก าหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2559 2558 2559 2558 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก      
ประเทศไทย 386,325  463,661 781,514  934,371 
ประเทศกมัพชูา 166,608  88,109 320,223  158,018 
ประเทศสิงคโปร์ 122,784  41,494 236,613  73,801 
ประเทศลาว 22,676  13,205    39,826  13,205 
ประเทศอินโดนีเซีย     5,835  -      5,835  - 
รวม 704,228  606,469 1,384,011  1,179,395 

26. หนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ในภำยหน้ำ 

 สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap Transaction Agreements) 

 บริษทัย่อยไดท้  าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียบนเงินกูซ่ึ้งมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2559 จ านวน 80.0 ลา้นบาทกบัธนาคารแห่งหน่ึง สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 15 งวด ครบก าหนด
ในเดือนกนัยายน 2560 ณ วนัครบก าหนดในแต่ละงวด บริษทัยอ่ยจะจ่ายดอกเบ้ียใหก้บัธนาคารดว้ย
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีตามท่ีก าหนดในสัญญา (ร้อยละ 4.90 ต่อปี) และธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียให้กบั       
บริษทัย่อยในอตัราดอกเบ้ียลอยตวับวกอตัราท่ีก าหนด โดยมีเง่ือนไขอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในสัญญา 
บริษทัย่อยมีผลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนของสัญญาขา้งตน้ หากบริษทัย่อยบนัทึกตามมูลค่ายุติธรรม
เป็นจ านวนเงินประมาณ 0.9 ลา้นบาท 
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27. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2559 ท่ีประชุมวิสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯออกและ
เสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ มูลค่าไม่เกิน 130 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือในเงินสกุลอ่ืนใน
จ านวนเทียบเท่า และมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 20.2  
เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าว และเม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2559 
บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าว ให้แก่ผูล้งทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private 
Placement) ใหแ้ก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยไ์ดอ้นุญาตใหบ้ริษทัฯเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวในวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2559 

28. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 
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