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ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
Summary of the Financial Position and Operating Results

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
Profitability Ratio
อัตราดอกเบี้ยรับ (%)
Yield Rate
อัตราดอกเบี้ยจาย (%)
Interest Rate
สวนตางอัตราดอกเบี้ย (%)
Net Yield Rate
อัตรากําไรสุทธิ (%)
Net Profit Rate
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
Return on Equity
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
Efficiency Ratio
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
Return on Total Assets
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
Total Assets Turn Over Ratio (Times)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายการเงิน
Financial Policy Ratio
อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน (เทา)
Ratio of Liability to Equity (times)
อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกู (เทา)
Ratio of Total Receivable to Loan from (times)
อัตราการจายเงินปนผล (%)
Dividend Rate
อัตราสวนคุณภาพสินทรัพย
Asset Quality Ratio
อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวม (%)
Ratio of Allowance for Doubtful Debt to
Total Receivable
อัตราสวนหนี้สูญตอสินเชื่อรวม (%)
Ratio of Bad Debt to Total Receivable
อัตราสวนเงินใหสินเชื่อที่หยุดรับรูรายไดตอสินเชื่อรวม (%)
Ratio of Non performing loan to Total Receivable
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2008
2551

2007
2550

2006
2549

2005
2548

38.55

39.81

39.75

38.54

6.59

6.92

7.58

5.56

31.96

32.89

32.17

32.98

24.56

19.81

18.24

20.66

27.72

21.20

18.37

20.72

9.47

93

7.20

8.43

0.39

0.40

0.39

0.41

1.98

1.86

1.45

1.66

1.52

1.59

1.60

1.64

83.57

75.41

N.A.

65.74

5.96

5.22

7.81

5.91

2.13

3.10

4.63

2.69

3.91

3.03

5.38

4.59

ขอมูลทั่วไป
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย
ทะเบียนเลขที่
ประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแลว
ชนิดของหุน
Home Page
E-mail
โทรศัพท
โทรสาร

:
:
:
:

บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
0107537000327 (เดิมเลขที่ บมจ.279)
ใหบริการสินเชือ่ เชาซื้อรถจักรยานยนต
63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
: 399,000,000 บาท
: 270,000,000 บาท
: หุนสามัญจํานวน 54,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 5.00 บาท
: www.grouplease.co.th
: glpcl@grouplease.co.th
: 0-2580-7555
: 0-2954-2902-3

นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุนตัง้ แตรอยละ 10 ขึน้ ไปของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทัง้ หมด
- ไมมี –
บุคคลอางอิงอื่น ๆ
ประเภทหลักทรัพย
นายทะเบียนหลักทรัพย

: หุนสามัญ
: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 4,6-7
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 0-2229-2800 หรือ 0-2654-5599 โทรสาร. 0-2359-1259
Call center : 0-2229-2888
Website : http://www.tsd.co.th

ผูสอบบัญชี

: นางสาว รุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3516
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
เลขที่ 193/ 136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ถ. รัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2264-0777 โทรสาร 0-2661-9192
Email Address : ernstyoung.thailand@th.ey.com

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

: นายกัปตัน จีระเศรษฐ
63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2580-7555 โทรสาร. 0-2954-2902-3
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General Information
Company Name
Registration Number
Core Business
Location
Registered Capital
Paid-up Capital
Type of Share
Home Page
E-mail
Tel .No.
Fax. No.

: Group Lease Public Company Limited.
: 0107537000327 (old number Bor Mor Jor. 279)
: Hire purchase financing of motorcycles.
: 63 Soi 1 Thetsabannimitrtai Road,
Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900.
: 399,000,000 baht.
: 270,000,000 baht.
: 54,000,000 Ordinary shares at par value of 5.00 baht per share.
: www.grouplease.co.th
: glpcl@grouplease.co.th
: 0-2580-7555
: 0-2954-2902-3

Corporations in which Group Lease PCL holds more than 10% of shares
- None References
Securities
Share Registrar

: Common Stock
: Thailand Securities Depository Co., Ltd.
62 The Stock Exchange of Thailand Building 4,6-7th Floor,
Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110.
Tel : 0-2229-2800 or 0-2654-5599 Fax : 0-2359-1259
Call center : 0-2229-2888
Website : http://www.tsd.co.th

Auditor

: Ms. Rungnapa Lertsuwankul Certified Public Account (Thailand) No. 3516
Ernst & Young Office Limited
33rd Floor, Lake Rajada Office Complex 193/136-137 Rajadapisek Road
Klongtoey, Bangkok 10110
Tel. 0-2264-0777 Fax 0-2661-9192
Email Address : ernstyoung.thailand@th.ey.com

Legal Advisor

: Mr. Kaptan Jeerasete
63 Soi 1 Thetsabannimitrtai Road,
Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900.
Tel. 0-2580-7555, Fax. 0-2954-2902-3

15

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of the Business
ประวัติความเปนมา

Company Back Ground

บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน) เริ่มจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2529 ดวยทุนจด
ทะเบียน 1ลานบาท โดยกลุมตระกูลเหลืองรังษี ดําเนิน
ธุรกิจใหเชาซื้อรถยนต ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ
ตางจังหวัดตอมาในชวงปลายป 2532 ถึงชวงตนป 2533
กลุมคุณขรรคชัย บุนปาน และกลุมคุณอนุศักดิ์ อินทร
ภูวศักดิ์ ไดเขามาซื้อกิจการจากผูถ ือหุนเดิม และไดชักนํา
คุณสามารถ จิระดํารง ซึ่งมีประสบการณจากธุรกิจเชาซื้อ
มาเปนเวลานาน
มาดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ
บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนอยางตอเนื่องในชวงเวลาที่ผา น
มา จาก 1 ลานบาท จนกระทั่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 399 ลานบาท
ในป 2533 ธุรกิจใหเชาซือ้ รถจักรยานยนต
ขยายตัวอยางรวดเร็ว
และมีแนวโนมขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง บริษัทไดมีบุคลากรทีม่ ีความพรอมดวยความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญในดานการ
ใหเชาซื้อรถจักรยานยนตมากกวา 10 ป จึงเริ่มขยาย
ธุรกิจทางดานใหเชาซื้อรถจักรยานยนตเต็มตัว และชะลอ
การใหเชาซื้อรถยนต หลังจากนัน้ บริษัทไดขยายธุรกิจ
สินเชื่อใหเชาซื้อ ไดแก รถบรรทุก รถเครื่องจักรกล และ
แทนพิมพ
และยังไดขยายธุรกิจสัญญาเชาทางการเงิน
สัญญาโอนสิทธิเรียกรอง สินเชื่อขายผอนชําระ และสินเชื่อ
เงินสดสวนบุคคล ภายหลังตั้งแตป 2547 เปนตนมา
บริษัทเนนการใหใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต
อยางเดียว
ในป 2550 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญใน
สวนของผูถือหุนรายใหญ กลาวคือชวงปลายป 2549 ถึง
ตนป 2550 กลุมผูถือหุนรายใหญเดิม ไดทยอยขายหุน
ใหกับ บริษัท เอ.พี.เอฟ. เมเนจเมนท จํากัด* ซึ่งทําให
ปจจุบนั บริษัท เอ.พี.เอฟ. เมเนจเมนท จํากัด เปนผูถือหุน
รายใหญ โดยถือหุนเปนจํานวนทั้งสิ้น 45.10 ลานหุน
หรือคิดเปนรอยละ 83.52 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมดซึ่ง
ชําระแลวเต็มจํานวน
ในป 2551 แมวาภาวะเศรษฐกิจจะมีความผัน
ผวนเปนอยางมาก
ทั้งจากปจจัยภายในและภายนอก
ประเทศ แตบริษัทยังคงรักษาการเติบโตไดอยางตอเนื่อง
และจัดเปนหนึ่งในผูใหบริการสินเชือ่ เชาซื้อรถจักรยานยนต
รายใหญในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

Group Lease Public Company Limited was
established on May 6, 1986 with registered
capital of 1 million baht by the Luaengrungsi
family, and started business in the hire purchase
finance of motor cars in Bangkok and upcountry.
During the year ending 1989 to the beginning of
1990, Mr. Khanchai Boonpan and Mr. Anurak
Inthraphuvasak purchased the entity old
shareholders, and invited Mr. Samart
Chiradamrong, who had many years experience in
hire purchase business, to run the business in
the position of Managing Director. The company
increase capital continuously from 1 million baht
to 399 million baht on December 31, 2008.
In 1990, the motorcycles hire purchase
business continued to experience rapid growth.
The company had completed personnel, capacity,
experience, and skills in the business for more
than 10 years. The company started to expand
towards motorcycles hire purchase and decreased
focus on motor car hire purchase business. It
also expanded business interests to hire
purchasing of trucks, machinery and printing
presses, meanwhile also expanding the business
to financial lease, factoring contracts, asset
financing and personal loans. Since 2004, the
core business of the company has been only
motorcycles hire purchase.
In 2007, the company had a significant
change in the major shareholder part. From the
end of 2006 until the beginning of 2007, The
group of major shareholders sold shares to APF
Management Co., Ltd.* after that APF Management
Co., Ltd. become the company’s major shareholder,
now holding 45.10 million shares or 83.52% of
total issued and paid-up capital.
In 2008, although the economic situation
was so fluctuated from the internal and external
factors but the company can still keep the
business growth continuously and still one of the
big motorcycle hire purchase in Bangkok and
vicinity area.

*บริษัทที่จัดเปนกลุมเดียวกัน ไดแก Engine Inc

*the company in the same group is Engine Inc.
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

Overview of the Company's Business

ในป 2551 ธุรกิจหลักของบริษัทคือ ใหบริการ
สินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตใหมเทานั้น
โดย
รถจักรยานยนตที่บริษัทใหสินเชื่อเชาซื้อ สวนใหญจะเปน
รถญี่ปุนเฉลี่ยราคาคันละประมาณ 45,000 บาท และเปน
รถจักรยานยนตที่มีสภาพคลองในการซื้อขายสูง ไดแก
ฮอนดา ยามาฮา ซูซกู ิ และคาวาซากิ เปนตน ในปจจุบัน
รถจักรยานยนตที่บริษัทใหบริการสินเชื่อเชาซื้อจะมีราคสูง
สุด ไมเกินคันละ 83,000 บาท นอกจากการใหบริการ
สินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตแลว
บริษัทยังมีการ
ใหบริการหลังการขาย
โดยการใหบริการรับตอภาษี
ทะเบียนรถจักรยานยนต กรมธรรมประกันภัย และ
พ.ร.บ. ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกใหแกลูกคา อีกทั้ง
ยังเปนการเสริมรายไดใหกบั บริษัทอีกทางหนึ่ง ตลอดจน
เปนการคุมครองและปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
ทรัพยสิน ซึ่งเปนหลักประกันในการใหสินเชื่อของบริษัทได

In 2008, the motorcycle hire purchase
was the main business of the company. The
motorcycle price for financing is about 45,000
baht each, with the well known brands such as
Honda, Yamaha, Suzuki and Kawasaki. The highest
financing price of motorcycles is no more than
83,000 baht each. Besides services in hire
purchase financing of motorcycles, the company
offers other after sales service, such as service
of annual vehicle tax extension and insurance, to
add more channels to the company's revenues and
to protect risk for the assets which is the
collateral for hire purchase.

โครงสรางรายไดของบริษัท
Structure of the Company’s Revenue
รายไดของบริษัท
The Company’s Revenue
รายไดดอกผลเชาซื้อและขายผอนชําระ
Hire Purchase and Asset Financing
รายไดอื่น
Other Incomes
รวม
Total

2551
2008
พันบาท
รอยละ
(‘000)
(%)

2550
2007
พันบาท
รอยละ
(‘000)
(%)

2549
2006
พันบาท
รอยละ
(‘000)
(%)

695,320

92.96

492,816

90.91

401,293

90.65

52,660

7.04

49,260

9.09

41,379

9.35

747,980

100.00

542,076

100.00

442,673

100.00
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ภาวะการแขงขัน
Competition Situation
Motorcycle Registed in Bangkok

371,491

2008

366,290

year

2007

421,111

2006

399,845

2005
2004
300000

352,149
320000

340000

360000

380000

400000

420000

440000

units

ยอดการจําหนายรถจักรยานยนตจะสงผล
โดยตรงตออุตสาหกรรมการเชาซื้อรถจักรยานยนต ทั้งนี้
หากพิจารณาภาวะการจําหนายรถจักรยานยนตกลาวไดวา
รถจักรยานยนตยังคงเปนยานพาหนะที่ใหความ
สะดวกสบายและรวดเร็ว ภายใตภาวะการจราจรทีห่ นาแนน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยที่ระบบขนสง
มวลชนตางๆ ยังไมสามารถสนองตอบตามความตองการ
ของประชาชนได ทําใหรถจักรยานยนตยังคงเปนทางเลือก
หนึ่งที่ใชในการเดินทาง หรือดําเนินธุรกิจ ประกอบกับ
บริษัทผูผลิตรถจักรยานยนตไดใชเทคโนโลยีชั้นสูง ในการ
ออกแบบรถจักรยานยนตใหสวยงาม ทันสมัย และ
สะดวกสบายมากขึ้น ตัวอยางเชน รถจักรยานยนตที่ใช
ระบบเกียรออโตเมติก ซึ่งผูบริโภคก็มีการตอบสนองเปน
อยางดี และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหธุรกิจเชา
ซื้อรถจักรยานยนตเปนที่นาสนใจในการลงทุน จะเห็นได
จากมีผูประกอบการรายใหมเขามาดําเนินธุรกิจใหเชาซื้อ
รถจักรยานยนตเพิ่มขึ้นหลายราย
สงผลใหภาวะการ
แขงขันในธุรกิจเชาซื้อรถจักรยานยนตมีการแขงขันกัน
เพิ่มขึ้นเชนกัน
ในป 2551 จํานวนรถจักรยานยนตที่จด
ทะเบียนใหมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจํานวน
371,491 คัน โดยขยายตัวรอยละ 1.4 จากป 2550 ซึง่ มี
จํานวน 366,290 คัน อยางไรก็ตามภาพอุตสาหกรรมใน
ป 2552 นั้นยังมีความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจที่ไดรับ
ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ ซึง่ เกิดขึ้นในหลายประเทศ
อันจะนํามาซึง่ การชะลอตัวของเศรษฐกิจของประเทศไทย
และจะอาจกระทบความเชื่อมั่นของผูบริโภค ทําใหใชจายลด
นอยลง ตลอดจนมีความเสี่ยงในการปลอยสินเชื่อเพิ่มขึ้น
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The unit sales of motorcycle has direct
impact to motorcycle hire purchase business. In
Bangkok and the vicinity, the heavy traffic
situation means a motorcycle is still the vehicle
that can deliver convenience and speed. As long
as the Mass Transit Organization System is
unable to serve citizen's need, using a motorcycle
is certain a good choice for traveling or running
businesses. By using a high technology, modern
and beautiful designs, and compatible and
convenience of motorcycle, such as automatic
transmission, could get a good response from
consumers. Those aspects increase a trend of
using motorcycle and make the motorcycle leasing
industry more attractive for investment. It's
noticeable that new entrepreneurs coming into
this industry are rising. It also
results in higher competition.
In 2008 number of motorcycles
registered in Bangkok and Vicinity area 371,491
units, increasing 1.4% from 366,290 units of the
year 2007. For the year 2009 this industrial
still have risk from the impact of economic crisis
which happened in many countries and lead to
Thai economic slow down. Consumer may not
have confidence to spend and the risk to finance
will increase.

ปจจัยความเสี่ยง
Risk Factors
ความเสี่ยงจากแหลงเงินทุนภายนอก
จากลักษณะการประกอบธุรกิจการใหสินเชื่อเชา
ซื้อ การดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องจะตองมีแหลงเงินทุนที่
เพียงพอรองรับการดําเนินการ ทั้งนี้ปจจุบันแหลงเงินทุนที่
บริษัทนํามาใหสินเชื่อมาจากสองแหลงหลัก คือ เงินกูยืม
ธนาคารและเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551 มียอดเงินกูยืมคงเหลือ 1,426.28
ลานบาท ประกอบดวยเงิน เบิก เกิ นบัญชีธ นาคารและตั๋ว
สัญญาใชเงินจํานวน 145 ลานบาทและเงินกูยืมระยะยาว
จํานวน 1,281.28 ลานบาท และบริษัทฯ เบิกใชวงเงิน
กูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูเต็มจํานวนแลว
จากการดํ า เนิ น การที่ ผ า นมานั้ น บริษั ท มีก าร
กูยืมเงินจากสถาบันการเงินเปนหลักโดยบริษัทมีประวัติการ
ชํา ระคืน เงิน กู ดีมาโดยตลอดรวมทั้ง สามารถปฎิบัติต าม
เงื่ อ นไขทางการเงิ น ภายใต สั ญ ญาเงิ น กู ไ ด แ ก ก ารดํ า รง
อั ต ราส ว นหนี้ สิ น ต อ ส ว นของผู ถื อ หุ น และ การดํ า รง
อัตราสวนของลูกหนี้เชาซื้อตอหนี้เงินกู ซึ่งจะทําใหบริษัท
สามารถลดความเสี่ย งจากการไมไดรับ เงิ น ทุน จากแหลง
เงินทุนภายนอกได

Risks of external sources of funding
To operate hire-purchase business
continuously need adequate source of fund. Now
the company’s major source of fund come from 2
sources : bank loan and cash flow from
operation. On December 31, 2008 the bank loan
balance is 1,426.28 million Baht comprise of a
bank overdraft and promissory notes amount 145
million Baht and long term loan amount 1,281.28
million Baht, the company used all of the credit
limit from long term facilities contract.
From the past, the company mainly used
loan from the bank and has a very good
repayment record and also able to conduct the
conditions of the facility contracts such as to
maintain the debt to equity ratio and to maintain
hire – purchase receivable to loan ratio so that
the company can reduce risk from the lack of
external sources of fund.

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ เงินกูหากมีแนวโนมสูงขึน้
รายไดหลักของบริษัทมาจากรายไดดอกเบี้ยรับ
จากการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต ทั้งนี้การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะมีผลกระทบโดยตรงกับ
ความสามารถในการหากําไรของบริษัทกลาวคือ สวนตาง
อัตราดอกเบี้ยรับจากการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อ กับตนทุน
เงินกู โดยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะสงผลตอตนทุนเงินกูที่
สูงขึ้น ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยจากการใหบริการสินเชื่อเชา
ซื้ อ นั้ น คงที่ ต ามระยะเวลาที่ กํ า หนดในสั ญ ญาเช า ซื้ อ จึ ง
สงผลกระทบตอสวนตางอัตราดอกเบี้ยได ดังนั้นเพื่อเปน
การลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น บริษัทจึงไดทํา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมบางสวนเพื่อ
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่
รอยละ 6.60-6.85 ตอป

Risks of interest rates
The majority of the company's revenue
comes from motorcycle hire purchase financing.
Changing in the interest rates will directly affect
the company's profitability : the net yield rate
come from hire purchase receivable yield rate
deduct cost loan interest rate. If loan interest
rate rise, the cost of funding will be increased
while hire purchase interest rates are fixed for
the period of hire purchase contract. So to
reduce risk from the increasing of interest rate,
the company had signed interest rate swap
contract for some parts of loan to fix the
interest rate at 6.60 – 6.85 annually,
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ความเสี่ยงจากความไมสอดคลองกันระหวางอายุเงินกู
กับระยะเวลาใหเชาซือ้ รถจักรยานยนต
จากอายุของสัญญาเชาซื้อที่ 6-48 เดือน (โดย
เฉลี่ ย แล ว จากประวั ติ ก ารชํ า ระเงิ น งวดของลู ก ค า ตาม
สัญญาเชาซื้ออยูที่ประมาณ 27 เดือน) บริษัทมีนโยบายใน
การทํา สัญ ญาเงิน กูร ะยะยาวจากสถาบัน การเงิน ซึ่ง เป น
แหลงเงินทุนภายนอก ใหมีความสอดคลองกับระยะเวลา
ชําระเงินคืนตามสัญญาเชาซื้อดังกลาว เพื่อใหเกิดสภาพ
คลองในการดําเนินกิจการ อยางไรก็ตามบริษัทไดจัดทํา
ประมาณการกระแสเงินสดครอบคลุมการคาดการณอัตรา
การเติ บ โตของสิ น เชื่ อ เช า ซื้ อ ในอนาคต เพื่ อ ให บ ริ ษั ท
สามารถวิเคราะห ประเมินสภาพคลองและวางแผนจัดหา
เงิ นทุน ใหรองรับ และสอดคลองกับ เงื่อนไขสินเชื่อเชา ซื้ อ
ดังกลาวและทําใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางตอเนื่องได

Risks on the mismatch between the term of the
sources of fund and hire purchase contract
Normally the hire purchase installment
periods are varied from 6-48 months (average is
27 months) so the company has policy to
determine the repayment period for long term
facility agreement from financial institute to match
the installment period for liquidity of business
operation. The company estimate cash flow cover
hire purchase receivable growth, to analyze and
evaluate liquidity in order to plan for the
financial support, accord with the hire purchase
contract conditions for the smooth business
operation.

ความเสี่ ย งจากการดํ า เนิ น งานที่ ก อ ให เ กิ ด สิ น เชื่ อ ที่ ไ ม
กอใหเกิดรายได
ป จ จุ บั น การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ การให สิ น เชื่ อ เช า ซื้ อ
รถจักรยานยนตนั้นไมมีขอจํากัดจากหนวยงานใด ๆ ของ
ภาครัฐ และเปนธุรกิจที่ไมอยูภายใตกฎหมายพิเศษ ดังนั้น
ในการขยายธุรกิจของผูประกอบการทุกรายในธุรกิจสินเชื่อ
เชาซื้อรถ จักรยานยนตจึงสามารถทําไดอยางเต็มที่ตาม
ศักยภาพของบริษัทเอง ธุรกิจนี้จึงมีความเสี่ยงจากสินเชื่อ
ที่ ไ ม ก อ ให เ กิ ด รายได ห ากขาดความระมั ด ระวั ง ในการ
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารให สิ น เชื่ อ และการขาดระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี
อยางไรก็ตามบริษัทไดกําหนดใหมีการพิจารณา
สินเชื่ออยางเขมงวดทุกขั้นตอนรวมทั้งใหความสําคัญกับ
คุ ณ ภาพของสิ น เชื่ อ โดยการตรวจสอบข อ มู ล ของลู ก ค า
กลาวคือบริษัทไดพัฒนาระบบฐานขอมูลของลูกคามากกวา
410,000 รายการ และเป น สมาชิ ก ของบริ ษั ท ข อ มู ล
เครดิตแหงชาติ จํากัด และ สมาคมเชาซื้อรถจักรยานยนต
แหงประเทศไทย ทําใหบริษัทสามารถกลั่นกรองคุณภาพ
ลูกหนี้ไดอ ยางมีประสิท ธิภ าพดวยการตรวจสอบประวัติ
การชําระหนี้จากฐานขอมูลทั้งสามแหลง โดย ณ วันที่ 31
ธั น วาคม 2551 บริ ษัท มี สิ น เชื่ อ ที่ ไ ม กอ ใหเ กิ ด รายได เ ป น
จํานวน 89 ลานบาทคิดเปนรอยละ 3.91 ของสินเชื่อ
ทั้งหมด โดยเมื่อเปรียบเทียบกับสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งเทากับรอยละ 3.03 ของ
สินเชื่อทั้งหมด พบวาอัตราสวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได
ตอสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นเล็กนอยในอัตรารอยละ
0.88
ในขณะที่บริษัทมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 เทากับ 135.16
ล า นบาท และ 81.37 ล า นบาท ตามลํ า ดั บ หรื อ คิ ด เป น
อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวม เทากับ
5.96 และ 5.22 ตามลําดับ ซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกัน

Risks on the operation which may lead non
performing loans
At present the hire purchase of
motorcycles is not limited by rules or special
laws from the Government. Therefore, companies
in the hire purchase of motorcycles business can
expand their business, limited only by their own
capacity. However, the risk will occur in the
credit approval process if there is not good
internal control systems.
Anyway the company is strictly consider
on every approval process and concern to the
credit quality by checking data from the
company's customer base more than 410,000
persons and as in a member of The National
Credit Bureau Company Limited and also as a
member of Motorcycle Hire-Purchase Association
of Thailand , so the company can screen the
customer credit effectively from these 3 data
sources. On December 31, 2008 the company
has non performing loan amount 89 million Baht
or 3.91% of total receivable compare to the non
performing loan on December 31, 2007 which is
3.03% of total receivable so NPL rate slightly
increased 0.88% while the company has allowance
for doubtful debt on December 31, 2008 and
2009 at amount 135.16 and 81.37 million Baht
respectively or Ratio of Allowance for Doubtful
Debt to Total Receivable at 5.96 and 5.22.
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ความเสี่ยงจากผลขาดทุนการขายรถจักรยานยนตที่ยืด
คืนมาไมคุมมูลหนี้
บริษัทจะทําการยึดรถคืนเมื่อลูกคาผิดนัดชําระ
ค า งวดตามสั ญ ญาที่ ต กลงกั น ไว แ ละจะถู ก นํ า มาขาย
ท อ ด ต ล า ด โ ด ย วิ ธี ก า ร ป ร ะ มู ล ใ ห แ ก ผู จํ า ห น า ย
รถจักรยานยนตมือสองซึ่งดําเนินกิจการในเขตกรุงเทพฯ
ปริมณฑล และตางจังหวัดรวมถึงบุคคลผูสนใจอื่น ทั้งนี้
มูลหนี้คงคางของลูกหนี้แตละราย โดยทั่วไปจะสูงกวามูลคา
รถยึดที่จําหนายได ดังนั้นหากไมสามารถเรียกรองสวน
ตางที่รายไดจากการจําหนายไมครอบคลุม จากลูกหนี้หรือ
ผูค้ําประกัน บริษัทจะมีผลขาดทุนจากการจําหนายรถยึด
คืน
อย า งไรก็ ดี เ พื่ อ ป อ งกั น ความเสี่ ย งดั ง กล า ว
บริษัทจัดใหมีมาตรการและระบบที่รัดกุมในการพิจารณา
อนุมัติการใหสินเชื่อตั้งแตเริ่มตนโดยการใชฐานขอมูลของ
ลู ก ค า ของบริ ษั ท ข อ มู ล เครดิ ต แห ง ชาติ จํ า กั ด และ
สมาคมเช า ซื้ อ รถจั ก รยานยนต แ ห ง ประเทศไทย ในการ
พิ จ ารณาคุ ณ ภาพผู ข อสิ น เชื่ อ ก อ นการปล อ ยให กู ยื ม
รวมถึ ง การที่ บ ริ ษั ท ได พั ฒ นาบริ ก ารเรี ย กเก็ บ หลั ง การ
อนุมัติใหสินเชื่อเพื่อปองกันปริมาณรถยึดที่อาจเพิ่มขึ้นจาก
การขยายธุรกิจของบริษัท

Risks on losses on sales of repossessed
motorcycles
The company will repossess the
motorcycles if the customer did not pay
installment as in the hire purchase agreement.
The motorcycles will be sold by auction to the
used motorcycle dealers in Bangkok and
upcountry and also other interested parties. The
net receivable of each motorcycle generally
higher than the price of repossessed motorcycle
so if the company cannot reclaim that loss from
debtor or guarantor, that will record a loss on
the sale of repossessed motorcycles.
Anyway, to prevent that risk, the
company determine the guide line and the system
to consider the credit approval from the
beginning with company database, National Credit
Bureau (NCB) and Motorcycle Hire-Purchase
Association. The company also develop collection
service to prevent and increasing of the amount
of repossess motorcycle from business expansion.

ความเสี่ยงจากการที่ผูถือหุนรายใหญมีอิทธิพลตอการ
บริหารจัดการ
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท ไดแก บริษัท เอ.พี.
เอฟ เมเนจเมนท จํากัด และผูถือหุนที่จัดเปนกลุมเดียวกัน
ไดแก Engine Inc (“ผูถือหุนกลุม APF”) ถือหุน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551 รวมเปนจํานวน 45,096,867 หุน คิด
เปนสัดสวนการถือหุนในบริษัทรอยละ 83.52 ของทุนจด
ทะเบียนและเรียกชําระแลว 54 ลานหุน การถือหุนจํานวน
ดังกลาวซึ่งมีเกินกวารอยละ 75 ทําให บริษัท เอ.พี.เอฟ
เมเนจเมนท จํากัดสามารถควบคุมมติผูถือหุนรวมถึงเรื่อง
ที่กฎหมายกําหนดวาจะตองใชมติอยางนอย 3 ใน 4 จากที่
ประชุมผูถือหุน ดังนั้นผูถือหุน รายอื่นจึงอาจไมสามารถ
รวบรวมเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

Risks on the influence of the major shareholder
to business management
A.P.F Management, the company's major
shareholder and Engine Inc. which is the same
company group (“APF group shareholder”) as at
December 31, 2008 holding of 45,096,867 shares
or 83.52% of registered capital and completely
paid-up of 54 million shares which over 75% of
total shares so the left shareholder cannot
object the resolution in case of some agendas
which significant votes must be three of four
votes from the shareholders' meeting. So other
shareholders may not collect the votes to inspect
and balance efficiently.
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ความเสี่ยงดานการแขงขันและคูแขงขันรายใหมเขามาใน
อุตสาหกรรมสินเชื่อเชาซือ้ รถจักรยานยนต
ธุรกิจการใหสินเชือ่ เชาซื้อรถจักรยานยนตเปน
ธุรกิจที่ไมตองมีการลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณสําหรับ
การดําเนินงานเปนจํานวนมาก
บริษัทเพียงจัดหาแหลง
เงินทุนสําหรับการปลอยสินเชื่อเทานั้น จึงเปนการงายที่คู
แขงขันรายใหมจะเขามาในอุตสาหกรรม
อยางไรก็ตาม
ปจจัยแหงความสําเร็จไมใชเพียงแคแหลงเงินทุนเทานัน้ แต
บริษัทยังตองมีทมี งานในการควบคุมและติดตามการเรียก
เก็บเงินคางวดจากลูกหนี้ ซึ่งมีคูแขงจํานวนไมนอยที่ตอง
ออกจากอุตสาหกรรมเนื่องจากขาดคุณสมบัติดังกลาว
การใชบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตนนั้
ผูจําหนายรถจักรยานยนต (Dealers) มีสวนสําคัญในการ
แนะนําลูกคาที่ขอสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตเพื่อเลือกผู
ใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต ดังนั้นบริษัทจึงมี
ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผจู ําหนายรถจักรยานยนตไม
แนะนําลูกคาใหมาใชบริการการใหสินเชื่อของบริษัท การ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทจึงตองมีระบบการตรวจสอบขอมูล
การใหสินเชื่อที่รวดเร็ว ประกอบไปดวยระบบสารสนเทศที่
ครอบคลุมการดําเนินงานของบริษัทและบุคลากรทีม่ ี
ความรูความสามารถ ประสบการณ รวมถึงความชํานาญ
เฉพาะดาน ทําใหบริษัทสามารถดําเนินการอนุมัติสินเชื่อได
ภายใน 1 ชั่วโมง นับเปนการสรางความพอใจใหแกผู
จําหนายรถจักรยานยนตเปนอยางมาก นอกจากนี้ดวย
ระบบสารสนเทศที่บริษัทไดพัฒนาขึ้นเอง เพื่อใหสอดคลอง
เหมาะสมกับธุรกิจและความชํานาญเฉพาะของบุคลากร
บริษัทสามารถใหบริการลูกคาและรานคา
ดานการ
ตรวจสอบยอดปดบัญชีไดภายในเวลาอันรวดเร็ว
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Risks on new entrants and competition in the
hire purchase finance of motorcycles
To operate motorcycle hire purchase
business, it is not necessary to invest in many
materials or tools. To enter the business need
just only source of fund for hire purchase
financing. Anyway key of success factors are
not only the source of fund but other factors
such as the team to manage and follow up
collection is also important, many competitors
failed for this business with lacking of this
capacity.
Motorcycle dealers are important
advisors to induce clients to use hire purchase
services. Therefore, there is a risk if dealers do
not suggest our services to customers. So the
company must have fast process on credit
analysis and approval, with the information
technology which support operation and the
experienced human resources who have expertise
in the business. The company can approve credit
within an hour, which satisfy dealers' needs.
Besides, with the self information technology
development accord with the business and
personal expertise, the company can also provide
the customers and dealers with the fast service
on balance checking for the closing account.
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โครงสรางผูถือหุนและการจัดการ
Structure of Capital and Management
ผูถือหุน
Shareholders
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
Top ten of shareholders as at December 31, 2008
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น
no.
Shareholder's Name

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)
Amount of Shares

คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
Percent of Share

1.

บริษัท เอ.พี.เอฟ.แมเนจเม้นท์ จำกัด
A.P.F. Management Company Limited

27,964,867

51.79

2.

Engine Inc.

17,132,000

31.73

3.

นายสามารถ จิระดำรง
Mr. Samart Chiradamrong

5,120,219

9.48

4.

นางวิรุณศรี ใตฟายงวิจิตร
Mrs. Viroonsri Taifayongvichit

1,157,300

2.14

5.

นางบัวบูชา รักพงษ
Mrs. Buaboocha Rakpong

585,300

1.08

6.

นายชลินทร์ จิระดำรง
Mr. Charin Chiradamrong

480,000

0.89

7.

นายพิชต บูรพวงศ์
Mr. Pichit Burapawong

211,300

0.39

8.

DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD

150,000

0.28

9.

นางวรรณา ไหลเจริญวงศ์
Mrs. Wanna Laicharoenwong

119,900

0.22

10.

นายเชาวลิต ชนารัตน
Mr. Chaowarit Chanarat

97,600

0.18

53,0184,86

98.18

รวม
Total
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โครงสรางการจัดการ
โครงสรางการจัดการของบริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน) มีคณะกรรมการและผูบริหาร โดยประกอบดวยกรรมการ
2 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวน 7 คน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
ตําแหนง
ตัวแทนในฐานะ
นายมิทซึจิ โคโนชิตะ
ประธานกรรมการ
ผูถือหุน (บริษัท เอ.พี.เอฟ.แมเนจเมนท จํากัด)
รองประธานกรรมการ /
ผูถือหุนและผูบริหารบริษัท
นายสามารถ จิระดํารง
กรรมการผูจัดการ
นายสุรศักดิ์ เข็มทองคํา กรรมการ
ผูบริหารบริษัท
นายดีพงศ สหะชาติศิริ
กรรมการ
ผูถือหุน (บริษัท เอ.พี.เอฟ.แมเนจเมนท จํากัด)
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
นายฉัตรชัย โชตนาการ
กรรมการอิสระ
นายสาธิต รังคสิริ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นางสาวจรัญญา แสงสุขดี กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ทั้งนี้มีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 2 คน ดังนี้
1. นางวรรณา ไหลเจริญวงศ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท
2. นางสาววัชราภรณ เมรุทอง
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสามารถ จิระดํารง หรือ นายดีพงศ สหะชาติศิริ
หรือ นายสุรศักดิ์ เข็มทองคํา สองในสามคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
สําหรับอํานาจในการฟองรองดําเนินคดี บังคับคดี การตอสูคดี และการดําเนินการกระบวนการพิจารณา
ทั้งหมดทั้งทางแพงและทางอาญา หรือคดีอื่นใด การแจงความรองทุกข การถอนคํารองทุกข การยื่นคําขอรับชําระหนี้
และการดําเนินกระบวนพิจารณาในคดีลมละลายทั้งหมด
ตลอดจนการขอรับคืน ขอคืน เขาครอบครองซึ่ง
ทรัพยสินตาง ๆ ของบริษัท หรือเงินใด ๆ จากพนักงาน เจาหนาที่จากศาลหรือบุคคลใด ๆ ในนามของบริษัทนั้น มอบ
อํานาจให นายสามารถ จิระดํารง รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ หรือนายดีพงศ สหะชาติศิริ
กรรมการ หรือนายวันชัย บุญธรรม ผูจัดการฝายบริการเรียกเก็บ ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท
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Management Structure
Group Lease Public Company Limited management's structure consists of two directors' group; the
company's Board of Directors and the Audit committee. The management structure consists of two groups
of committee which are the Directors committee and the Audit committee.
Company's Board of Directors' structure
As at 31 December 2008, the company's Board of Directors of 7 directors was as follows
Directors’ Name
Position
Representative of
1. Mr. Mitsuji Konoshita

Chairman of the Board of Directors
Vice Chairman of the Board of
2. Mr. Samart Chiradamrong
Directors and Managing Director
3. Mr. Surasak Khemthongkum Director
4. Mr. Deepong Sahachartsiri Director
of the Audit committee and
5. Mr. Chatchai Chotanakarn Chairman
Independent Director
6. Mr. Satit Rungkasiri
Audit Committee /Independent Director
7. Ms. Jaranya Sangsukdee
Audit Committee /Independent Director

Shareholder (APF Management)
Shareholder & Management
Management
Shareholder (APF Management)

Secretaries to the Board of Directors are
1. Mrs. Wanna Laicharoenwong Secretary of the Board of Directors and the company's secretary
2. Ms. Watcharaporn Meruthong Assistant secretary of the Board of Directors
Authorized directors
The directors who have authority to sign in the name of the company are Mr. Samart
Chiradamrong or Mr. Deepong Sahachartsiri or Mr. Surasak Khemthongkum, two of these three
signature together with the company's logo.
The authority of legal accuse, to force, to against the law, to proceed in any civil
suit/criminal case, to report/cancel adversity to police, to file a suit in proceed the bankrupt
cases. Furthermore that authority which include calling back, confiscating the company's asset,
and cash from debtors, personnel, appoint Mr. Samart Chiradamrong as Vice Chairman
of the Board of Directors and Managing Director or Mr. Deepong Sahachartsiri as Director or Mr.
Wanchai Boontham together with the company's logo to sign.
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ในการจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับ
ของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนของบริษัท โดยสรุปอํานาจหนาที่ ที่สาํ คัญไดดังนี้
1. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัท
2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
3. จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่ง
ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการผูจัดการ หรือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการ
ของบริษัท ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจ
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจดังกลาวได ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบ
อํานาจใหกรรมการผูจัดการหรือบุคคลอื่นทําหนาที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ
การมอบอํานาจดังกลาวตองเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือ
กรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม และ หากกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เปน
กรรมการตรวจสอบคัดคานการมอบอํานาจนั้น ตองบันทึกความเห็นของกรรมการดังกลาวใน
รายงานการประชุมใหชัดเจน
5. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทควบคุมกํากับดูแลการบริหาร
และการจัดการของคณะผูบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้
คณะกรรมการตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ อันไดแก เรื่องที่กฎหมาย
กําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การขายหรือโอน
กิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของ
บริษัทอื่นมาเปนของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน
6. นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย อาทิเชน การทํารายการที่เกี่ยวโยง
กันและการซื้อหรือขายทรัพยสินที่สําคัญ ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ
ทั่วไป และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
8. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง
9. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท
หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ
หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวน
จํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน
และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท
ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือเพื่อประโยชนผูอื่น เวนแต
จะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
10. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาที่
บริษทั ทําขึ้นหรือถือหุน หรือหุนกูเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท
ทั้งนี้ การมอบอํานาจหนาที่ดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการ จะไมรวมถึงการมอบอํานาจที่ทําให
คณะกรรมการหรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนได
เสียหรือมีผลประโยชนในลักษณะอื่นใดที่ขัดแยงกับบริษัทหรือบริษัทยอย หรือลักษณะอื่นใดที่เปนไปตามที่กําหนด ตามกฎเกณฑ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และ / หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
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Responsibilities of Directors
Directors take responsibility in managing the company's operation according to legal,
company objectives, its regulations and resolutions of shareholders' minutes with loyalty and
carefulness , which can be concluded as following :
1. To arrange the shareholder meeting within four months after closing the accounting
period.
2. To arrange the Board of Directors meeting quarterly.
3. To present financial statements, both balance sheets and income statements, which have
already been examined by external auditor to shareholders for approval.
4. To appoint a proxy Managing Director who manages under the Board of Directors'
control. The Board of Directors to appoint a proxy to function, or to have specific
authorization under Board of Directors' agreement at specific of period. However the
Board of Directors can cancel, withdraw, or change the given authorization. Appointing
a proxy, who must manage instead of Board of Directors, should be agreed by the
Board of Directors' minutes. Furthermore there should have independence directors and
Audit committee involved in those minutes. If any director contradicts a proxy, the
minutes should clearly recorded that incident.
5. To set up the targets, direction, policy, plan, and the company's budget, and to control
and supervise management systems to reach the policy. Except the subjects which need
the approval of shareholders, such as legal regulations increasing or decreasing
capital, sale/purchase or transferring entity, and correcting the company's prospectus.
6. Furthermore, directors have responsibility to control the company operate under the
Securities and Exchange Act and the Stock Exchange of Thailand's rules such as
transactions concerning related companies and the sale or purchase of relevant assets.
7. To generate management structure such as appointing a management committee, Managing
Director, general managers and other committee appropriately.
8. To follow the performance of operation, and whether it complies with plan and
budgeting.
9. Directors cannot operate or be partner in any business which is in the same business
of the company, or that business is the company's competitor whether that benefit is
belong to himself or others. The exception is when that action is informed in a
shareholders' meeting before appointment.
10. Directors have to inform the company promptly if he is involved directly or indirectly
in any benefit which comes from the company's contract, including increasing and
decreasing of capital/debenture of a director.
However that above authorization doesn't include the authorization in approving the
transactions which cause conflict of interest to the company's advantage. This limitation complies to the
Stock Exchange of Thailand's rules, the approval of such transactions has to be resolved in Board of
Directors of shareholder, according to the company's regulation or related law.
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้
รายชื่อ
ตําแหนง
1.
นายฉัตรชัย
โชตนาการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายสาธิต
รังคสิริ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางสาวจรัญญา
แสงสุขดี
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหนาที่ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
รวมทั้งการรายงานตอคณะกรรมการ ดังตอไปนี้
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน และใหความเห็นชอบในการพิจารณาแต
งตั้งโยกยาย หรือเลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
3.
สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและ
เสนอคาตอบแทนสําหรับบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมรวมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการ อย
างนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฏหมาย
และขอกําหนด ของตลาดหลักทรัพย
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล
าวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฏหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
• จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละท
าน
• ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
• รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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Audit Committee
As of December 31, 2008 there were three independent directors in the Audit committee as follows
Audit Committee
Position
1. Mr. Chatchai
Chotanakarn
Chairman of the Audit committee and Independent Director
2. Mr. Satit
Rungkasiri
Audit Committee and Independent Director
3. Ms. Jaranya
Sangsukdee
Audit Committee and Independent Director
Responsibility of the Audit Committee
The Audit committee takes responsibity, subject to Board of Directors, and reports directly
to the Board of Directors as follows
1. Oversee the reporting process and the disclosure of the financial information that it
should be correct, sufficient and accurate.
2. Oversee to ensure that the Company has a suitable and effective internal control and
internal audit systems., to ensure the independence of the internal audit department. The
audit committee shall approve any selection, rotation or termination of the department
heads of the internal audit department or any other departments responsible for the
internal audit system of the Company.
3. Ensure that the Company follows all the SEC’s and SET’s laws and regulations and other
laws and regulations relevant to the Company’s business
4. Consider, select, and recommend the Company’s auditor and its remuneration. Have a
meeting with the external auditor at least once a year, without the management team being
present.
5. Ensure that the firm complies all related rules when there is a connected transaction or
transaction that may lead to conflict of interests.
6. Ensure full coverage of the audit committee’s monitoring activities. The report must be
signed by the Chairman of Audit Committee and disclosed in the annual report. The report
should include the following :
• Comment on accurateness, completeness and credibility of the Company’s financial
report.
• Comment on an adequacy of the firm’s internal control system.
• Comment on the Company’s compliance with SEC’s and SET’s laws and regulation
and other laws relevant to the Company’s business.
• Comment on suitability of the external auditor.
• Comment on transactions that may cause conflicts of interest.
• Number of meetings of the audit committee, and attendance of each member.
• Comment on other concerns that have arisen as the audit committee performed its
duties as defined in committee’s charter.
• Any other transactions that all shareholders and general investors should know
under the scope of duties and responsibilities of the audit committee assigned by
the Board.
7. Anything else as assigned by the Board and has been approved by the audit committee.
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ผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 6 คนดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชื่อ
นายสามารถ
จิระดํารง
นายสุรศักดิ์
เข็มทองคํา
นายวันชัย
บุญธรรม
น.ส.วัชราภรณ เมรุทอง
นายสมคิด
จารุไพบูลยพันธ
นายทศพร
เลิศพันธ

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ
ผูจัดการฝายสินเชื่อเละการตลาด
ผูจัดการฝายบริการเรียกเก็บ
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
ผูจัดการฝายบุคคลและธุรการ
ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
1. ดําเนินการและบริหารจัดการการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท
2. ติดตามและดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและนโยบายที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
3. อนุมัติการใชจายในวงเงินหรืองบประมาณรายจายประจําปที่ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาการวาจางและบรรจุในตําแหนง การแตงตั้ง โยกยาย การพนจากการเปนพนักงานและการ
เปลี่ยนแปลงคาจางพนักงาน
5. เปนผูรับมอบอํานาจบริษัทในการบริหารงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ขอกําหนด คําสั่ง
6. ดําเนินการตกลงผูกพันในการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยสามารถพิจารณาอนุมัติการดําเนินงานตาง ๆ
ของบริษัทในวงเงินไมเกินที่กําหนดในอํานาจดําเนินการของบริษัท ซึ่งผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
แลวมอบอํานาจหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นใดที่กรรมการผูจัดการเห็นสมควรทําหนาที่แทนในเรื่องที่จําเปนและ
สมควร โดยใหอยูในดุลพินิจของกรรมการผูจัดการ ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวตองอยูภายใตหลักเกณฑ
ของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท
ทั้งนี้ การมอบอํานาจหนาที่ดังกลาวขางตนใหแกกรรมการผูจัดการ จะไมรวมถึงการมอบอํานาจที่ทําให
กรรมการผูจัดการ หรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชนในลักษณะอื่นใดที่ขัดแยงกับบริษัทหรือบริษัทยอย หรือลักษณะอื่นใด
ที่เปนไปตามที่กําหนด ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะ
ดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ / หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
รายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
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Management
As of December 31, 2008 there were 6
Management Name
1. Mr. Samart
Chiradamrong
2. Mr. Surasak
Khemthongkum
3. Mr. Wanchai
Boontham
4. Ms. Watcharaporn Meruthong
5. Mr. Somkid
Charupaiboonphan
6. Mr. Thosaporn
Lerdbhan

members of management as follows
Position
Managing Director
Credit and Marketing Manager
Collection Manager
Accounting and Finance Manager
Administration and Personnel Manager
Information Technology Manager

Authority and scope of the Managing Director
1. To operate and manage the company's normal business.
2. To operate and follow-up the company's operation within the business plan and the
company's policy which was set up by the Board of Directors.
3. To approve the company's expenses within the yearly budget which was approved by the
Board of Directors.
4. To consider employment, promotion, transfer, resignation and set up wages and salary of
employees.
5. To be the proxies in administering the company's operation compliance with its objectives,
regulations, discipline, and command.
6. To make agreements and decisions according to the normal operation of the company. To
make approval in the company's operation compliance with level of authorization which is
appointed by Board of Directors. The Managing Director can also appoint a proxy to act or
do the duties which are necessary and appropriate. That appointing should be done under
the Government's regulations and the company's discipline.
However such appointing does not include the authority which provides the Managing
Director or any proxy to approve the transactions or contracts that he is involved directly or
indirectly in advantage/disadvantage, and when that involvement causes a conflict of interest to
the company or any related transaction which referred by the Stock Exchange of Thailand's
regulations. However such appointing can be done by the approval of Board of Directors and
shareholders compliance with related law and the company's regulations.
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2551
นายมิทซึจิ โคโนชิตะ
อายุ 41 ป
ตําแหนง
ประธานกรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี และปริญญาโท (สาขากฏหมาย) Osaka University ประเทศญี่ปุน
การถือหุนในบริษทั
- ไมมี ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 2 ป
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ ผูบริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 บริษัท คือ บริษัท หลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
ไมใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 4 บริษัท
กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
- ไมมี –
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2551 จํานวนทั้งสิ้น 10/12 ครั้ง
ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ถึงปจจุบัน
ป 2550 - ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท เอ.พี.เอฟ. ฮอสพิทอลลิตี้ จํากัด
ป 2550 - ปจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
ป 2549 - ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท เอ.พี.เอฟ. เมเนจเมนท จํากัด
ป 2549 - ปจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
ป 2548 – ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส จํากัด
ป 2543 – ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท ซันวา เวิลด เซอรวิส จํากัด

นายสามารถ จิระดํารง
ตําแหนง
คุณวุฒิการศึกษา

อายุ 56 ป
รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจดั การ
Master of Science in Management Engineering, Saint Louis University,
Philippines.
Five Month Computer Science Course.
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) วันที่18 พ.ค.47
การถือหุนในบริษทั
จํานวนหุนสามัญ 5,120,219 หุน คิดเปนรอยละ 9.48
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 19 ป
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ ผูบริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน - ไมมี ไมใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 บริษัท
กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
- ไมมี –
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2551 จํานวนทั้งสิ้น 12/12 ครั้ง
ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ถึงปจจุบัน
ป 2550 – ปจจุบัน
รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจดั การ บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
ป 2548 – 2550
ประธานกรรมการ บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
ป 2533 – 2548
กรรมการผูจัดการ บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
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Board of Directors, Management and Authorized persons' information
Mr. Mitsuji Konoshita
age 41 years
Position
Chairman of the Board of Director
Education
Master and Bachelor of Law, Osaka University, Japan
Shareholding
- none –
Year of Directorship
2 years
Positions as Director/ Management in other companies
Other Listed Companies 1 company : United Securities Public Co., Ltd.
Non-Listed Companies 4 companies
Connected Business that may cause conflict of interest
- none The number of attendance the Board of Directors’ meeting in 2008 : 10/12
Work Experience last 5 years :
2007- Present
Director, A.P.F. Hospitality Co., Ltd.
2007 - Present
Chairman of the Board of Directors, Group Lease Public Co., Ltd.
2006 – Present
Director, A.P.F. Management Co., Ltd.
2006 – Present
Chairman of the Board of Directors, United Securities Public Co., Ltd.
2005 - Present
Director, A.P.F Holdings Co., Ltd.
2000 - Present
Director, Sanwa World Services Co., Ltd

Mr. Samart Chiradamrong
Position
Education

age 56 years
Vice Chairman of the Board and Managing Director
Master of Science in Management Engineering, Saint Louis University,
Philippines.
Five-month computer science course.
Directors Accreditation Program (DAP) May 18th, 2004.
Shareholding
5,120,219 ordinary shares or 9.48%
Year of Directorship
19 years
Positions as Director/ Management in other companies
Other Listed Companies - none Non-Listed Companies 1 company
Connected Business that may cause conflict of interest
- none The number of attendance the Board of Directors’ meeting in 2008 : 12/12
Work Experience last 5 years :
2007 – Present
Vice Chairman of the Board and Managing Director, Group Lease Plc.
2005 – 2007
Chairman of the Board of Directors, Group Lease Public Co., Ltd.
1990 – 2005
Managing Director, Group Lease Public Co., Ltd.
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นายสุรศักดิ์ เข็มทองคํา
ตําแหนง
คุณวุฒิการศึกษา

อายุ 43 ป
กรรมการ และ ผูจัดการฝายสินเชื่อและการตลาด
ปริญญาตรี (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Mini M.B.A มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) วันที่ 15 มิ.ย. 50
การถือหุนในบริษทั
จํานวนหุนสามัญ 48,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.09
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 2 ป
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ ผูบริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน - ไมมี ไมใชบริษัทจดทะเบียน - ไมมี กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
- ไมมี –
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2551 จํานวนทั้งสิ้น 12/12 ครั้ง
ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ถึงปจจุบัน
ป 2550 – ปจจุบัน
กรรมการ บริษทั กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
ป 2546 – ปจจุบัน
ผูจัดการฝายสินเชื่อและการตลาด บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
ป 2539 - 2545
หัวหนาสวนสินเชื่อ บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)

นายดีพงศ สหะชาติศิริ
ตําแหนง
คุณวุฒิการศึกษา

อายุ 35 ป
กรรมการ
ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาตรี (สถาปตยกรรมศาสตร) พระจอมเกลาฯ ลาดกระบัง
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) วันที่ 27 เม.ย. 50
การถือหุนในบริษทั
- ไมมี ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 2 ป
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ ผูบริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน - ไมมี ไมใชบริษัทจดทะเบียน - ไมมี กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
- ไมมี –

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2551 จํานวนทั้งสิ้น 12/12 ครั้ง
ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ถึงปจจุบัน
ป 2550 – ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
ป 2548 – 2550
ผูจัดการผลิตภัณฑ บริษัท มหพันธ ไฟเบอรซีเมนต จํากัด (มหาชน)
ป 2546 – 2548
ผูชวยผูจดั การฝายการตลาด บริษัท ซันวูด อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
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Mr. Surasak Khemthongkum
Position
Education

age 43 years
Director and Marketing & Credit Manager
Bachelor of Political Science, Ramkhamhaeng University
Mini M.B.A. Rangsit University (RMM)
Directors Accreditation Program (DAP) June 15th, 2007.
Shareholding
48,000 ordinary shares or 0.09%
Year of Directorship
2 years
Positions as Director/ Management in other companies
Other Listed Companies - none Non-Listed Companies - none Connected Business that may cause conflict of interest
- none The number of attendance the Board of Directors’ meeting in 2008 : 12/12
Work Experience last 5 years :
2007 – Present
Director , Group Lease Public Co., Ltd.
2003 - Present
Marketing and Credit Manager, Group Lease Public Co., Ltd.
1996 - 2002
Head of Credit Division, Group Lease Public Co., Ltd.
Mr. Deepong Sahachartsiri
Position
Education

age 35 years
Director
Master of Business Administration, Thammasart University
Bachelor of Architecture, Kingmonkut Institue of Technology, Ladkrabang
Directors Accreditation Program (DAP) April 27th, 2007.
Shareholding
- none –
Year of Directorship
2 years
Positions as Director/ Management in other companies
Other Listed Companies - none Non-Listed Companies - none Connected Business that may cause conflict of interest
- none The number of attendance the Board of Directors’ meeting in 2008 : 12/12
Work Experience last 5 years :
2007 – Present
Director , Group Lease Public Co., Ltd.
2005 - 2007
Product Manager, Mahaphant Fibre Cement Public Co., Ltd.
2003 - 2005
Assistant Marketing Manager, Sun Wood Industries Public Co., Ltd.
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นายฉัตรชัย โชตนาการ
ตําแหนง
คุณวุฒิการศึกษา

อายุ 56 ป
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ปริญญาโท (วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร) Florida Institute of Technology
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท (วิทยาศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) วันที่ 27 เม.ย. 50
การถือหุนในบริษทั
- ไมมี –
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 2 ป
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ ผูบริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน - ไมมี ไมใชบริษัทจดทะเบียน - ไมมี กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
- ไมมี –
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2551 จํานวนทั้งสิ้น 10/12 ครั้ง
ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ถึงปจจุบัน
ป 2550 – ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
ป 2544 – ปจจุบัน
ผูอํานวยการอาวุโสสายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษทั กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
ป 2541 – 2544
ผูอํานวยแผนกฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ องคการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)
ป 2537 – 2541
ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการและคอมพิวเตอร บริษัท เซฟโก โฮลเซลล จํากัด
ป 2530 – 2537
หัวหนาโครงการ ธนาคารแหงประเทศไทย

นางสาวจรัญญา แสงสุขดี อายุ 45 ป
ตําแหนง
การตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักสูตรโครงการพัฒนาผูบริหารระดับสูง สถาบันพัฒนะบริหารศาสตร (NIDA)
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนที่ 62/2007, เมษายน 2550
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 96/2007, ธันวาคม 2550
การถือหุนในบริษทั
- ไมมี ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 2 ป
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ ผูบริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 บริษัท ไดแก บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเมนท จํากัด (มหาชน)
ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ไมใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 2 บริษัท
กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
- ไมมี –
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2551 จํานวนทั้งสิ้น 12/12 ครั้ง
ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ถึงปจจุบัน
ป 2550 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
ป 2550 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท แทกซสเปเชี่ยลลิสท จํากัด
ป 2550 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท บางกอก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด
ป 2551 - ปจจุบัน
ที่ปรึกษาภาษีอากร บริษัท ที โอ ที จํากัด (มหาชน)
ป 2549 – ปจจุบัน
ที่ปรึกษาภาษีอากร การไฟฟาสวนภูมิภาค
ป 2546 – ปจจุบัน
ที่ปรึกษาภาษีอากร บริษัท ปตท. (กาซ) จํากัด (มหาชน)
ป 2549 – 2550
ที่ปรึกษาภาษีอากร การประปานครหลวง
ป 2547 – 2548
ที่ปรึกษาภาษีอากร การสื่อสารแหงประเทศไทย
ป 2545 – 2546
ที่ปรึกษาภาษีอากร การทาอากาศยานแหงประเทศไทย
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Mr. Chatchai Chotanakarn
Position
Education

age 56 years
President of Audit Committee and Independent Director
M.S. (Computer Science) Florida Institue of Technology, U.S.A
M.S. (Agricultural Economics) Kasetsart University
Directors Accreditation Program (DAP) April 27th, 2007.
Shareholding
- none –
Year of Directorship
2 years
Positions as Director/ Management in other companies
Other Listed Companies - none Non-Listed Companies - none Connected Business that may cause conflict of interest
- none The number of attendance the Board of Directors’ meeting in 2008 : 10/12
Work Experience last 5 years :
2007 – Present
Chairman of the Audit Committee and Independent Director,
Group Lease Public Co., Ltd.
2001 - Present
IT Senior Vice President, Bangkok Life Assurance Pcl.
1998 - 2001
IT Director, Financial Sector Restructuring Authority Organization
1994 - 1998
IT Director, Savco Wholesale Co., Ltd.
1987 - 1994
Project Manager, Bank of Thailand

Ms. Jaranya Sangsukdee
Position
Education

age 45 years
Audit Committee and Independent Director
B.A. (Management) Sukhothai Thammathirat University
Mini Master of Management Program, NIDA
Directors Accreditation Program (DAP) class 62/2007, April 2007.
Directors Certification Program (DCP) class 96/2007, December 2007.
Shareholding
- none –
Year of Directorship
2 years
Positions as Director/ Management in other companies
Other Listed Companies 1 company : Globlex Holding Management Public Company Limited as a
Audit Committee and Independent Director.
Non-Listed Companies 2 companies
Connected Business that may cause conflict of interest
- none The number of attendance the Board of Directors’ meeting in 2008 : 12/12
Work Experience last 5 years :
2007 – Present
Audit Committee and Independent Director, Group Lease Public Co., Ltd.
2007 - Present
Managing Director, Tax Specialist Co., Ltd.
2007 - Present
Managing Director, Bangkok Training Center Co., Ltd.
2008 – Present
Tax Advisor TOT Public Co., Ltd.
2006 – Present
Tax Advisor Provincial Electricity Authority
2003 – Present
Tax Advisor PTT (Gas) Public Co., Ltd
2006 – 2007
Tax Advisor Metropolitan Waterworks Authority
2004 – 2005
Tax Advisor CAT Telecom Public Co., Ltd.
2002 – 2003
Tax Advisor Airports of Thailand
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นายสาธิต รังคสิริ
ตําแหนง
คุณวุฒิการศึกษา

อายุ 49 ป
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
MA in Economics, Atlanta University, U.S.A.
อบรมและดูงานดานภาษีอากร มหาวิทยาลัย Canberra และมหาวิทยาลัย
New South Wales, Australia
อบรมนักบริหารระดับสูง รุน 39 ของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) วันที่ 22-23 ส.ค.46
การถือหุนในบริษทั
จํานวนหุนสามัญ 48,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.09
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 5 ป
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ ผูบริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน จํานวน 2 บริษัท ไดแก บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)
ตําแหนง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ,
บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเมนท จํากัด (มหาชน) และ
ตําแหนง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ไมใชบริษัทจดทะเบียน - ไมมี กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
- ไมมี –
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2551 จํานวนทั้งสิ้น 5/12 ครั้ง
ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ถึงปจจุบัน
ป 2547 – ปจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
ป 2545 – ปจจุบัน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด(มหาชน)
ป 2545 - 2547
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ,์ ประจําคณะกรรมมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรม วุฒิสภา
ป 2527 - ปจจุบัน
อาจารยพเิ ศษดานกฎหมายและบัญชีภาษีอากรระดับปริญญาโท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยหอการคาและอื่น ๆ
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Mr. Satit Rungkasiri
Position
Education

age 49 years
Audit Committee and Independent Director
MA in Economics, Atlanta University, U.S.A.
Certificates in Taxation from The University of Canberra and
The University of New South Wales, Australia.
The Civil Service Executive Development Program 1, Class of 39
Directors Accreditation Program (DAP) August 22nd – 23rd , 2003.
Shareholding
48,000 ordinary shares or 0.09%
Year of Directorship
5 years
Positions as Director/ Management in other companies
Other Listed Companies 2 companies : Thai Wah Food Product Public Company Limited
as a President of Audit Committee and Independent Director,
Globlex Holding Management Public Company Limited as a President of
Audit Committee and Independent Director.
Non-Listed Companies - none Connected Business that may cause conflict of interest
- none The number of attendance the Board of Directors’ meeting in 2008 : 5/12
Work Experience last 5 years :
2004 – Present Audit Committee and Independent Director, Group Lease Public Co., Ltd.
2002 – Present Director and Chairman of the Audit Committee, Thai Wah Food Products Public Co., Ltd.
2002 – 2004
Honorary advisor to Economic, Commercial and Industrial Senate Committee.
1984 - Present
Visiting lecturer in Tax Law and Accounting Graduate courses, Chulalongkorn,
Thammasart, Chamber of commerce Universities and others.
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นายวันชัย บุญธรรม
คุณวุฒิการศึกษา

อายุ 50 ป
Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การถือหุนในบริษทั
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จํานวนหุนสามัญ 48,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.09
ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ถึงปจจุบัน
ป 2546 – ปจจุบัน
ผูจัดการฝายบริการเรียกเก็บ, บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
นางสาววัชราภรณ เมรุทอง อายุ 40 ป
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี การบัญชี, มหาวิทยาลัยเกริก
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป, สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
Micro MBA. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การถือหุนในบริษทั
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จํานวนหุนสามัญ 48,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.09
ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ถึงปจจุบัน
ป 2547 - ปจจุบัน
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน, บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
นายสมคิด จารุไพบูลยพันธ อายุ 46 ป
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี สาขาภาษาและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางแสน ชลบุรี
การถือหุนในบริษทั
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จํานวนหุนสามัญ 50,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.09
ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ถึงปจจุบัน
ป 2539 - ปจจุบัน
ผูจัดการฝายบุคคลและธุรการ บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
นายทศพร เลิศพันธ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
การถือหุนในบริษทั
ประวัติการทํางานในระยะเวลา
ป 2547 - ปจจุบัน

อายุ 41 ป
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จํานวนหุนสามัญ 48,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.09
5 ปที่ผานมา ถึงปจจุบัน
ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
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Mr. Wanchai Boontham
Education
Shareholding
Work Experience last 5 years :
2003 - Present
Ms. Watcharaporn Meruthong
Education

Shareholding
Work Experience last 5 years :
2004 - Present
Mr. Somkid Jarupaiboonphan
Education
Shareholding
Work Experience last 5 years :
1996 - Present
Mr. Thosaporn Lerdbhan
Education
Shareholding
Work Experience last 5 years :
2004 – Present

age 50 years
Mini M.B.A., Rungsit University ,Thailand. (RMM II)
B.A. Law Ramkhamhaeng University, Thailand.
48,000 ordinary shares or 0.09%
Collection Manager, Group Lease Public Co., Ltd.
age 40 years
B.B.A. (Accounting) Institute of Social Technology, Bangkok, Thailand
Bachelor Degree of Business Administration, Major in General
Management, Chandrakasem University, Thailand
Micro MBA., Chulalongkorn University, Thailand
48,000 ordinary shares or 0.09%
Accounting and Finance Manager, Group Lease Public Co., Ltd.
age 46 years
Bachelor of Arts (B.A)
Major Subject Thai Language and Literature,
Srinakharinwirot University, Chonburi
50,000 ordinary shares or 0.09%
Personnel and Administration Manager, Group Lease Public Co., Ltd.
age 41 years
B.B.A. (Accounting) Institute of Social Technology, Bangkok , Thailand
48,000 ordinary shares or 0.09%
Information Technology Manager, Group Lease Public Co., Ltd.
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การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการ
บริษัทไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปน
คณะกรรมการบริษัท
ซึ่งในการแตงตั้งกรรมการของบริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาจากความสามารถ
ประสบการณ วิสัยทัศน และความนาเชื่อถือ และนําเสนอตอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ขอบังคับของบริษัท กําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน
หนึ่งในสาม (1/3) เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะออกแบงใหลงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับ
สวนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับ
ฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังตอ ๆ ไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
การประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ จะเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมาก โดยใหถือวาผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียง
เทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2. ใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียง
ใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานที่ประชุมออก
เสียงไดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เปนเสียงชี้ขาด
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป

44

Nominating Directors
Board of Directors
The company hasn't established a Nominating Committee, however abilities, experiences,
vision, and credit are factors to consider when nominating directors and proposing the list to
shareholders to appoint.
The company's regulations state that in each of annual general meeting, one of three of
directors or nearest amount (1/3) must resign. In the first and second years after registering the
entity, there would be tickets for picking out the resigning directors. In later years there will be
ranking in resignation. However, resigned directors can be re-nominated.
Principle and voting methods for nominating directors are :
1. Each shareholder shall have a number of votes equal to the number of shared held.
2. Each shareholder must exercise all the votes he has according to number of shares
held (as in item 1). He may nominate one or several persons as directors. If several
persons be nominated, he may not shares his voting rights with others.
3. The candidates shall be ranked in descending order from the highest number of votes
received to the lowest, and shall be elected as directors equivalent to the number of
directors who are elected by the meeting of shareholders. In the event that there is a
tie in the last to be elected, and this exceeds the said number of directors that the
meeting of shareholders is required to appoint, the presiding Chairman shall have the
deciding vote.
The Audit committee
The Boarding of Directors to appoint the Audit committee's members, and the term for holding office
is two years.
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หนวย: บาท

กรรมการ
นายมิทซึจิ โคโนชิตะ
นายสามารถ จิระดํารง
นายสุรศักดิ์ เข็มทองคํา
นายดีพงศ สหะชาติศิริ
นายฉัตรชัย โชตนาการ
นายสาธิต รังคสิริ
นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
รวม

ป 2551
180,000
200,000
200,000
200,000
230,000
170,000
250,000
1,430,000

ป 2550
130,000
210,000
180,000
190,000
240,000
250,000
180,000
1,130,000

หมายเหตุ :
นายดีพงศ สหะชาติศิริ, นายฉัตรชัย โชตนาการ และนางสาวจรัญญา แสงสุขดี เริ่มเปนกรรมการ ณ. วันที่ 7 มีนาคม 2550
นายสุรศักดิ์ เข็มทองคํา เริ่มเปนกรรมการ ณ. วันที่ 26 เมษายน 2550
*เบี้ยประชุม และโบนัส

จํานวนผูบริหารและคาตอบแทน

ป 2551

ป 2550

จํานวนผูบริหาร (คน)
เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และคาตอบแทนอื่น
(ลานบาท)

6

6

11.31

10.21
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Remuneration of Directors and the management
Remuneration in terms of money* (Unit : Baht)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Directors’ Name
Mr. Mitsuji Konoshita
Mr. Samart Chiradamrong
Mr. Surasak Khemthongkum
Mr. Deepong Sahachartsiri
Mr. Chatchai Chotanakarn
Mr. Satit Rangkasiri
Ms. Jaranya Sangsukdee
Total

2008
180,000
200,000
200,000
200,000
230,000
170,000
250,000
1,430,000

2007
130,000
210,000
180,000
190,000
240,000
250,000
180,000
1,130,000

Remark :
Mr. Deepong Sahachartsiri, Mr. Chatchai Chotanakarn and Ms. Jaranya Sangsukdee positioned as director on
March 7, 2007 Mr. Surasak Khemthongkum positioned as director on April 26, 2007
* Attendance allowance and Bonus

Number of Management and their remuneration

2008

2007

Number of Management (person)
Salary, Bonus, Provident fund, and other remuneration
(million Baht)

6

6

11.31

10.21
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การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการของบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของบริษัท
จดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยจัดใหมีกระบวนการควบคุม เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการ
ดําเนินธุรกิจ และสรางความสามารถในการแขงขันเพื่อรักษาเงินทุนและเพิ่มมูลคาบริษัท เพื่อประโยชนของผูถือหุนในระยะยาว
ภายใตกรอบจริยธรรมอันดี โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียของบริษัทและสังคมโดยรวม การปฏิบัติและผลจากการปฏิบัติตาม
แนวทางดังกลาวในปที่ผานมา มีรายละเอียดตามหัวขอตางๆ ดังนี้

สิทธิของผูถือหุน
นโยบาย CG ที่เกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2550 ซึ่ง
ประกอบดวยคณะกรรมการและกรรมการอิสระ ไดปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทและ
กําหนดเปนหลักการกวางๆ ประกาศไวใน website ของบริษัท อยางไรก็ดี รายละเอียดในทางปฏิบัติ บริษัท
ใช “หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2549” โดยตลาดหลักทรัพย เปนแนวทาง
แตดวยปจจัยบางประการ เชน จํานวนผูถือหุน จํานวนพนักงาน และขนาดของบริษัท ทําใหแนวปฏิบัติบาง
ประการอาจยังไมมีความจําเปน เชน การแตงตั้งกรรมการชุดยอยเพื่อดูแลดานการสรรหา เปนตน (ดู
รายละเอียดนโยบายใน website ของบริษัท)
สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน
บริษัทปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนการใหขอมูลเกี่ยวกับบริษัท
การจัดประชุมผูถือหุน หรือ การใหสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ บริษัทยังอํานวยความ
สะดวกใหแกผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันในการเขารวมประชุมผูถือหุน และเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญ
เกี่ยวกับการประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะนําเสนอตอที่ประชุมซึ่ง
มีรายละเอียดตามสมควร และจัดสงใหแกผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม (หรือ 14 วันลวงหนา
สําหรับการประชุมซึ่งมีวาระสําคัญ)
การประชุมผูถือหุน
ในป 2551 บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุน 1 ครั้ง ในวันที่ 3 เมษายน 2551 และประชุม
วิสามัญผูถือหุน 2 ครั้ง ในวันที่ 7 มกราคม 2551 และ 27 ตุลาคม 2551 โดยทุกครั้งจะจัดประชุม ณ.
สํานักงานใหญของบริษัท ซึ่งอยูในกรุงเทพมหานคร บริษัทไดดําเนินการแจงใหผูถือหุนทราบ วัน เวลา และ
สถานที่ ตลอดจนรายละเอียดวาระการประชุมอยางเพียงพอ รวมถึงเผยแพรขอมูลดังกลาวไวใน website
ของบริษัทลวงหนา นอกจากนี้ยังจัดใหมีเวลาการประชุมอยางเหมาะสมที่เพียงพอ ใหโอกาสผูถือหุนผูถือหุน
สอบถาม แสดงความเห็น และขอเสนอแนะตาง ๆ ใหแกคณะกรรมการไดอยางเต็มที่

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
การปฏิบัติตอผูถือหุนสวนนอย
• บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอวาระประชุม และรายชื่อกรรมการลวงหนาเปนเวลา 2
เดือนครึ่ง ผานทาง website ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการไดมีการกําหนดเกณฑที่เหมาะสมเพื่อทํา
การคัดเลือก เพือ่ นําเสนอในที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 ซึ่งไดมีการประกาศใหผูถือหุน
ทราบบน website ของบริษัท และระบบการเผยแพรขาวสารของตลาดหลักทรัพย (ELCID) โดยผูถอื
หุนสามารถเสนอชื่อและวาระไดตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม 2551 – 31 ธันวาคม 2551 อยางไรก็ดี ไมมผี ู
ถือหุนเสนอรายชือ่ และวาระลวงหนา สําหรับการประชุมในปนี้
• ในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ ใชหนังสือมอบฉันทะซึ่งระบุชื่อกรรมการอิสระ 2 – 3 ทาน เพื่อสะดวก
ในการมอบฉันทะและเปนธรรมตอผูถือหุน และบริษัทฯ กําหนดวิธกี ารลงคะแนนเสียงในทุกวาระโดยใช
บัตรลงคะแนนเพือ่ ความโปรงใส และตรวจสอบได
• บริษัทฯ ไมมีการเพิ่มวาระประชุมที่ไมไดแจงลวงหนา
• ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผูถือหุนสามารถใชสิทธิเลือกไดเปนรายบุคคล
• หลังการประชุม บริษัทฯ ไดจัดเก็บรายงานการประชุมผูถือหุนที่ผานการรับรองจากที่ประชุมผูถือหุนไว
อยางเปนระเบียบและปลอดภัย ง48
ายตอการตรวจสอบ

Good Corporate Governance Report for the year 2008
The Board of Directors to realize the relevance of corporate governance to comply with the
company’s regulations and Public Company Acts by the Stock Exchange of Thailand. The company has a
clear policy and procedures to ensure transparency, control, and to protect the long term interests of
shareholder by considering corporate ethics, including stakeholders and society. The implementation of the
policy and result for the last year are as follows :

Rights of Shareholders
The corporate governance policy concerning the rights of shareholders
From the Board of Directors’ meeting no. 12/2007 which was held at October 25,
2007 involving the directors and members from the Audit committee, the company has
improved the good corporate governance policy, determine the frameworks and post on the
company website. However for the practical details, the company use “The Principles of
Good Corporate Governance for Listed Companies 2006” as the guide line.
Rights and equitable treatment of shareholders
The company treats each shareholder fairly, such as informing about company’s
information, informing about the annual general meeting, rights in voting, etc. Furthermore,
the company provides convenience for shareholders in participating in the annual general
meeting, such as providing necessary documents, and also informing the date, time and the
minutes not less than 7 days before the meeting. (or 14 days prior for the meeting which
have important agenda)
Shareholders meeting
In the year 2008, the company arranged an Annual General Shareholders Meeting
on April 3rd, 2008 and 2 Extraordinary Shareholders Meeting on January 7th, 2008 and
October 27th, 2008. Every shareholder meeting was arranged at the head office of the
company, locate in Bangkok, the company inform the date, time, place, and the details of
each agenda adequately to Shareholders and also post on the company website in advance.
The period of the meeting would be arranged appropriately and open for shareholders to
inquire and suggest to the Board of directors.

Rights and equitable treatment of shareholders
Minority shareholders treatment
• The company facilitate minority shareholders to propose, 2 months and 2 weeks in
advance of the agenda and the candidates to be nominated as director for
consideration on AGM 2009, declaration was on the company website and SET
information disclosure system (ELCID), shareholders can propose the name and
agendas from October 16 – December 31, 2008. The board of directors have a predetermined criteria on screening the issues proposed, anyway no shareholder
proposed both agenda and candidate names for this year.
• For Shareholders’ meeting the company use the proxy form which specify 2-3
independent directors’ name for shareholder to appoint an independent director as
their proxy and for the transparency and future reference, the company use voting
card for every agenda.
• The company did not add any agenda items without notifying other shareholders in
advance.
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.บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
กลุมผูมีสวนไดเสีย
บริษัทใหความสําคัญกับกลุมผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อ
สนับสนุนใหเกิดความรวมมือกันระหวางบริษัทและผูมีสวนไดเสียในการสรางความมั่นคง สรางงาน และ
สรางกิจการใหมีฐานะการเงินที่มั่นคง โดยไดแยกแนวทางในการปฏิบัติกับผูมีสวนไดเสียแตละกลุมดังนี้
o กลุมผูบริหารและพนักงาน บริษัทฯ ปฏิบัติตอผูบริหารและพนักงานอยางเทาเทียมกัน เปนธรรม และ
ใหผลตอบแทนที่เหมาะสม
o กลุมคูค า บริษัทฯ ปฏิบัติตอคูคา ตามเงื่อนไขทางการและ/หรือสัญญาที่ไดมกี ารลงนามกันอยางเปน
ธรรม
o กลุมลูกคา บริษัทฯ ใหความเอาใจใสและสนองตอบความตองการของลูกคา โดยเนนการให
ความสําคัญของคุณภาพของบริการในราคาที่เหมาะสม
o กลุมบริษัททีด่ ําเนินธุรกิจแบบเดียวกัน บริษัทฯ ปฏิบัติตอบริษัทอื่นๆ ที่ดาํ เนินธุรกิจลักษณะเดียวกัน
อยางเปนธรรม ตลอดจนมีการรวมกลุมเพื่อชวยเหลือกันในบางโอกาส
o สังคมและชุมชน ธุรกิจของบริษทั ฯ เปนการดําเนินการที่ไมกระทบตอสิ่งแวดลอมของชุมชนและ
สังคม
การแจงเบาะแส
บริษัทโดยคณะกรรมการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสีย สามารถแจงเบาะแสตอคณะกรรมการใน
ประเด็นตางๆ ที่เกีย่ วของกับการรักษาผลประโยชนของทุกกลุม ไมวาจะเปนประเด็นเกี่ยวกับการทําผิด
กฎหมาย ความถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน หรือการผิดจรรยาบรรณ
นอกจากนั้นยังใหความสําคัญกับการคุมครองสิทธิของผูแจงเบาะแส เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและเปนธรรม
โดยสามารถแจงเบาะแสผานทาง E-mail ตามประกาศที่หนา website ซึ่งจะสงตรงไปยังตัวแทน
คณะกรรมการ
นโยบายในการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคม
โดยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯนั้น ไมมีผลกระทบใดๆ ตอสิ่งแวดลอม สําหรับใน
ดานสังคม บริษทั ฯ มีนโยบายซึ่งมุงเนนการสงเสริมและพัฒนาการศึกษา โดยในป 2551 ที่ผานมา บริษัทฯ
ไดใหการสนับสนุนดานการศึกษาในหลายๆ โครงการ เชน โครงการจางครูพี่เลี้ยงระดับชั้นอนุบาล โรงเรียน
บานโสมง จังหวัดตาก ซึ่งเปนโครงการตอเนื่องจากการปรับปรุงอาคารเรียน โครงการหนังสือเสียงระบบ
อิเล็กทรอนิกส พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 เพื่อคนตาบอด โดยมูลนิธคิ นตาบอดไทย
และ โครงการคายเยาวชน แทนคุณแผนดิน โดยยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
เปนตน นอกจากนัน้ ยังไดจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เชน การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเปนประจําทุกไตรมาส
บริจาคเงิน สิ่งของและอุปกรณการศึกษา ใหแกองคกร และ หนวยงานตางๆ อยางสม่ําเสมอ
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• Directors election utilize a process in which shareholders are able to vote on
individual nominees.
• After the shareholders’ meeting, The minutes of meeting are filed and kept in a secure
place for auditing

Role of Stakeholders
Stakeholders
The company realizes the relevance of stakeholders who are concerned in the company’s
operation. To support co-operation between the company and stakeholders for creating
maximum economic value to the company. The company sets rules to each group of
stakeholders clearly as follows:
o Management and personnel – The company treats the management and personnel fairly
and gives appropriated remuneration.
o Dealers – The company treats the dealers fairly regarding the contracts made between
the company and dealers.
o Customers – The company realizes the quality of services with appropriate price by
concentrating and satisfying the customers’ need.
o Competitors – The company treats the competitors fairly and also co-operates at an
appropriated time.
o Social and public – With the characteristics of the company, there is no cause that will
affect society and the public.
Communication to the board
The board of directors provide a way for stakeholders to communicate to the
board any concerns about illegal or unethical practices, incorrect financial reporting,
insufficient internal control, etc. The rights of any person who communicates such
concerns will be protected. One channel is via e-mail announced on the website, which
will direct to the Board.
Policies on environmental and social issues
The company business have no impact to the environment. For the social issues,
the company has policies to focus on education support. In 2008 the company had
supported many education projects such as Kindergarten Teacher Hire Project of SaMong school, Tark Province which continue from the Class Building Project, Electronic
Talking Book – Dictionary : The Royal Institute version , BE.2542 for the blind by Thailand
Association of The Blind, Mind and wisdom development youth camp by the Young
Buddhist Association of Thailand under Royal Patronage. And also participated in several
social activities such as blood donation every quarter , contribution of money, stationary
and study materials to many organizations.
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การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
ชองทางการเผยแพรขอมูล
ในป 2551 บริษัทฯ ไดพัฒนาปรับปรุง website ของบริษัทฯ และ update อยางตอเนื่อง
เพื่อใหเ ปน ศูน ยก ลางการเผยแพรขอมูลที่รวดเร็ว โดยนําเสนอทั้งภาษาไทยและอังกฤษ นอกเหนือจาก
ชองทางอื่นๆ เชน แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (56-1) รายงานประจําป และการเผยแพรขาวสารผาน
ทางระบบของตลาดทรัพย (ELCID)
บริษัทฯ มีหนวยงานที่ดูแลขอมูลของบริษัทฯ ทั้งขอมูลทางการเงินหรือขอมูลดานอื่นๆ จัดใหมี
การเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน ชัดเจน และทันเวลา เพื่อใหผูลงทุน ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
สามารถนําขอมูลเหลานั้นไปใชในการตัดสินใจ เรียกหนวยงานนั้นวา นักลงทุนสัมพันธ โดยสามารถติดตอ
ได ที่ โ ทรศั พ ท 0-2580-7555 ต อ 5023 หรื อ สอบถามได จ ากหน า website
ของบริ ษั ท
www.grouplease.co.th
รายงานของคณะกรรมการ
• คณะกรรมการของบริษัทมีหนาทีร่ ับผิดชอบตอการรายงานงบการเงินและสารสนเทศ
ทางการเงินทีจ่ ะปรากฏในรายงานประจําป วางบการเงินและผลการดําเนินการดังกลาวได
จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ไดรับการรับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยมีการใช
นโยบายทางบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่าํ เสมอ ขอมูลที่จัดทําขึ้นมีความถูกตอง
ครบถวน เปนจริง และสมเหตุสมผล และขอมูลตาง ๆ ไดรับการเปดเผยอยางเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการไดกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลตาง ๆ ไวใน
รายงานประจําปของบริษัทพรอมกับรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงาน
ทางการเงินควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําป ซึ่งบริษัทจะทําการจัดสง
รายงานประจําปของคณะกรรมการดังกลาว ใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือนัดประชุมสามัญ
ประจําป
• คณะกรรมการไดเปดเผยบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดยอย
จํานวนครั้งของการประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผา นมา
และความเห็นจากการทําหนาที่ ในรายงานประจําป
• คณะกรรมการไดทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และรายงานผลการปฏิบัติ เผยแพร
ผานทาง website ของบริษัท (ดูรายละเอียดใน website)
• บริษัทกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคม และรายงานผลการปฏิบัติผาน
ทาง website ของบริษัท (ดูรายละเอียดใน website)
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Disclosure and Transparency
Disclosure Channel
In 2008 the company has developed and continuously update website as the
center of company’s information disclosure which provide in both Thai and English, in
addition to annual statement (Form 56-1), annual reports and SET information disclosure
system (ELCID)
We give the importance of disclosing information whether financial data or others.
They must be accurate, complete, clear and on time to enable investors and interested
parties to use them in making decision. We have a unit to handle such duty call “Investor
Relations” which may contact at tel. 66 2580 7555 ext. 5023 or make inquiries through
the Company’s website: www.grouplease.co.th.
The Board of Directors’ Report
• The Board of Directors have to take responsibility for financial statements
and notes presented in the annual report. Financial statements and the
results of operation are presented in accordance with General Accepted
Accounting Principles. Accounting records are also prepared appropriately
and consistency with previous years. Notes to financial statements will be
sufficiently disclosed, including completeness, accuracy, truth and
reasonability. The Board of Directors arrange the disclosure of information in
the annual report included the statement of its responsibilities concerning
the company financial report presented along side the auditor report, and the
company will send the annual report together with a letter to inform about
the meeting to shareholders.
• The Board of Directors ensure that its roles and responsibilities together
with those of its committees are disclosed. The number of meetings and
attendance of each director as well as results of tasks performed during the
year are also be reported to shareholders in the annual report.
• The Board of Directors has revised and provide a summary of the corporate
governance policy together with the implementation of the policy through the
company website. (detailing in company website)
• The Board of Directors has approved policies on environmental and social
issues, these policies also be disclosed together with the implementation
through the company website. (detailing in company website)
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสรางคณะกรรมการ
• จํานวนและสัดสวน บริษัทไดกําหนดใหมีการแตงตั้งกรรมการทั้งหมดจํานวน 7 คนโดยแบงเปน
กรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 3 คน กรรมการที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 4 คน ซึ่งเปนกรรมการ
อิสระจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 43 ของกรรมการทั้งหมด และเพื่อเปนการถวงดุลอํานาจของ
กรรมการทั้งหมดนั้น กรรมการของบริษัททั้ง 3 กลุม จึงไมมีอํานาจในการตัดสินใจเพียงบุคคลใด
บุคคลเดียว
• วาระการดํารงตําแหนง มีการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการอยางชัดเจนใน
ขอบังคับของบริษัท โดยใหกรรมการที่ดํารงตําแหนงนานที่สุดสามทาน ตองลาออก แตก็มีโอกาสไดรับ
การเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเขามาใหม สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบใหมีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละ 2 ป
• คุณสมบัติกรรมการอิสระ บริษัทกําหนดไวตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
o ถือหุนไมเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ(1) บริษัทยอย(2)
บริษัทรวม(3) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง(4) โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูเกี่ยวของดวย
o ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงานลูกจาง /พนักงาน /ลูกจาง /ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน
หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ปจจุบันและชวง 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง)
o ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่
นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
o ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระ และไมมีลักษณะ
อื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นไดอยางอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
หมายเหตุ (1) บริษัทใหญ หมายถึง บริษัทที่ถือหุนของ บมจ. กรุปลีส เกินกวารอยละ 50 (2) บริษัทยอย หมายถึง
บริษัทที่ บมจ. กรุปลีส ถือหุนเกินกวารอยละ 50 (3) บริษัทรวม หมายถึง บริษัทที่ บมจ. กรุปลีส ถือหุนตั้งแตรอยละ
20 แตไมเกินรอยละ 50 (4) นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง หมายรวมถึง ผูถือหุนในบริษัทมากกวารอยละ 10

กรรมการอิสระทั้ง 3 ทานของบริษัทมีคุณสมบัติตามประกาศวาดวยคุณสมบัติของกรรมการ
อิสระ และดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบดวย ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดเกี่ยวกับกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวสอบ (ที่ กลต.ก.(ว) 32/2551 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2551)
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Responsibilities of the Board
Board Structure
• Number and Ratio The Board of Directors consists of 7 members as 3 persons for
Executive Director, 4 persons for non-executive Directors, and 3 persons for
Independent Directors. The ratio of independent directors is 43% of total directors for
balancing the power, and so no single group can make decision on their own.
• Term of service clearly stated in the company’s article of the association, the 3
longest in the position have to resign in AGM but still have opportunity to be
nominated for election. For the audit committee have term of service 2 years.
• The definition of independent directors the company define the qualifications of the
independent directors accord with SEC regulations as follows :
o An independent director does not hold more than 1% of paid-up shares in the
Company, parent company (1), its subsidiary (2), affiliated company (3) or related
company or any legal entity that has related persons (4).
o An independent director is not an employee, staff member, an advisor who
receives a regular salary or a controlling party of the Company, its parent
company, its subsidiary, affiliated company or any legal entity that has related
persons. (present and 2 years before appointment)
o An independent director is not an immediate family member or a person legally
occupying similar status as parents, spouse, siblings, sons and daughters
including spouses of sons and daughters of an executive officer of the Company,
a major shareholder, a controlling person or an individual who will be nominated
to be an executive officer of the Company or any of its subsidiary.
o An independent director does not have business relationship with the Company,
its parent company, its subsidiary, affiliated company or any legal entity, which
has related persons that the relationship does not interfere with his exercise of
independent judgement. And among other things materiality in making an
independent opinion regarding the operation of the Company.
Note : (1) A parent company is the company that holds more than 50% of the Company’s paid-up capital.
(2) A subsidiary is the company that we hold more than 50% of its paid-up capital. (3) An affiliated is
the company that we hold more than 20 % but not more than 50% of its paid-up capital. (4) legal entity
that has related persons includes those who hold more than 10% of its paid-up capital.

All 3 Independent Directors have qualifications required for the Independent
Director and are also members of the Audit Committee.
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• การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น คณะกรรมการกําหนดใหจํานวนบริษัท ซึ่งกรรมการแตละ
ทานจะสามารถดํารงตําแหนงกรรมการไดไมควรเกิน 6 บริษัท
สําหรับกรรมการผูจัดการและ
ผูบริหารระดับสูง ไมไดจํากัดจํานวนบริษัท เนื่องจากทุกทานตองปฏิบัติงานประจําอยูที่บริษัท จํานวน
บริษัทที่กรรมการแตละทานดํารงตําแหนงกรรมการเปนดังนี้
รายชื่อกรรมการ
นายมิทซึจิ โคโนชิตะ
นายสามารถ จิระดํารง
นายสุรศักดิ์ เข็มทองคํา
นายดีพงศ สหะชาติศิริ
นายฉัตรชัย โชตนาการ
นายสาธิต รังคสิริ
นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ / กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

จํานวนบริษัท
ที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
6
2
1
1
1
3
4

• กาดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ ประธานกรรมการของบริษัทไมไดเปน
บุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ
บริษัทไดมีการกําหนดการแยกอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระไวอยางชัดเจน ซึ่งจะทําหนาที่ใน
การถวงดุลและสอบทานการบริหารงานของผูบริหารอีกดวย
คณะกรรมการมิไดเลือกใหกรรมการอิสระดํารงตําแหนงประธานกรรมการ
• เลขานุก ารบริษัท บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งทําหนาที่ประสานงานใหมีก ารปฏิบั ติตามมติ
คณะกรรมการ ตลอดจนเก็บรวบรวมเอกสารสําคัญเกี่ยวกับการประชุมและมติที่ประชุม โดยที่
ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2551 ณ. วันที่ 19 มีนาคม 2551 มีมติแตงตั้งเลขานุการบริษัทอยาง
เปนทางการ เพื่อใหสอดคลองกับพ.ร.บ. หลักทรัพยฉบับใหม
คณะกรรมการชุดยอย
ในปจจุบัน บริษัทไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอยไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะชวย
สนับสนุนในสวนของการกํากับดูแลกิจการ
อยางไรก็ตาม
บริษัทยังไมมีนโยบายในการจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการนอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบในอนาคตอันใกล
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• To be the Board Positions in other companies the company limit the number of board
positions that a director can hold at 6 companies, managing director and other high
level managers have to work full time in the company so no need to have limit. The
number of board membership positions of each directors are as follow :
Directors’ Name
Mr. Mitsuji Konoshita
Mr. Samart Chiradamrong
Mr. Surasak Khemthongkum
Mr. Deepong Sahachartsiri
Mr. Chatchai Chotanakarn
Mr. Satit Rangkasiri
Ms. Jaranya Sangsukdee

Title
Chairman of the Board of Directors
Vice Chairman/ Managing Director
Director
Director
President of Audit Committee/ Independent Director
Audit Committee/ Independent Director
Audit Committee/ Independent Director

Number of Board
Positions including
every company
6
2
1
1
1
3
4

• Roles of Chairman and Managing Director The Chairman of the Board of Directors
and Managing Director are not the same person. Separating management powers and
having an Audit committee also ensures a balance of management.
The Board of director did not choose an independent director to be chairman of
the board.
• The company secretary the company has secretary who serve the board of directors
in areas of taking care of the board’s activities, and monitoring compliance to the
board’s resolution including keep all important documents about board of directors
meeting and resolutions. In the Board of Directors Meeting no. 3/2008 on March
19th,2008 has resolution to appoint the company secretary accord with the new SEC
ACT.
Sub - Committees
The company has only Audit Committee as a sub-committee which will help support in
corporate governance. Anyhow the company does not have a policy to establish any other
committees in the near future.
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บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
• พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องสําคัญ คณะกรรมการของบริษัทมีสวนรวมในการกําหนดกล
ยุทธ เปาหมายแผนธุรกิจ นโยบายในการดําเนินการ และงบประมาณของบริษัทตลอดจนใหคําแนะนํา
ควบคุมดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที่กําหนดไว
• นโยบายการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการจัดใหมีนโยบายเปนลายลักษณอัก ษร และใหความ
เห็นชอบนโยบายดังกลาว ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 12/2550 ณ. วันที่ 25 ตุลาคม 2550
และสําหรับการพิจารณาผลการปฏิบัติตามนโยบายในป 2551 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่
2/2552 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2552 ไดพิจารณาและเห็นชอบใหจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแลกิจการดังกลาว เพื่อเผยแพรในรายงานประจําป และบน website ของ
บริษัท
• จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทไดจัดทําแนวทางเกี่ยวกับขอควรปฏิบัติของกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงาน ตามจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of Ethics or Statement of Business
Conduct) เปนลายลักษณอักษรกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและไดปฏิบัติตาม
แนวทางที่กําหนดไว ทั้งนี้บริษัทไดจัดทําหนังสือขอบังคับที่ตองปฏิบัติเกี่ยวกับการทํางาน เพื่อให
พนักงานบริษัทยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย และมีระเบียบวินัยที่ดี รวมทั้งมีการ
กําหนดบทลงโทษหากมีการฝาฝนไมปฏิบัติตามดวย
• การพิจารณาเรื่องความขัดแยงของผลประโยชน คณะกรรมการไดนําเสนอแนวทางในการปองกัน
ความขัดแยงของผลประโยชนใหแกผูบริหารและผูถือหุนดวยความรอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต อยางมีเหตุ
มีผลและเปนอิสระภายในกรอบจริยธรรมอันดี เพื่อประโยชนโดยรวมของบริษัทเปนสําคัญ โดยมีแนว
ทางการปองกันในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
o การทํารายการระหวางกันระหวางบริษัทกับบุคคลที่มคี วามขัดแยง ตองมีกรรมการตรวจสอบเขา
รวมประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการทํารายการระหวางกันดวย โดยตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งผูที่อาจมีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสียในการทํารายการ
ระหวางกันจะไมมีสิทธิออกเสียงลงมติในการทํารายการระหวางกันนั้น
o ทําการเปดเผยรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นใหแกผูถือหุนรับทราบ และจัดใหมีการใหความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นถึง
ความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการระหวางกันดวย
o คณะกรรมการไดกาํ หนดนโยบายหามมิใหกรรมการและผูบริหารของบริษัท นําขอมูลของบริษัทไป
ใชไมวาทางตรงหรือทางออมในการหาผลประโยชน สวนตน
o ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8 ณ. วันที่ 21 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการมีมติอนุมัติ
ในหลั ก การให ฝา ยจัด การสามารถอนุ มัติ ก ารทํ า ธุ รกรรมดัง กล า วหากธุ ร กรรมเหลา นั้น มี
ขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณ
เดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ
ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมที่มี
ขนาดเกินกวา 1 ลานบาท เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเปนการดําเนินการตาม
ขอแนะนําของ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก ทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในหนังสือ ที่
กลต.จ.(ว) 38/2551 เรื่อง คําแนะนําในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1) แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
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Roles and Responsibilities of the Board
• Review and approve key business factors The Board of Directors involved in planning
of the company’s strategy, objective, policy, and budget. The board of directors also
advise and control the implementation of the plan according to the policy.
• Corporate Governance Policy The Board of Directors set and approve a written
corporate governance policy for the company on the Board of Directors Meeting no.
12/2007 held on October 25th, 2007. The company review the policy and compliance
to the policy annually, for the year 2007 the Board of Directors Meeting no. 2/2009
held on February 17th, 2009 has considered and approved the Corporate Governance
report, to disclose in the annual report and post on the company website.
• Business Ethics The company provides the disciplines of directors, management, and
personnel according to a Code of Ethics or Statement of Business Conduct. The
disciplines are documented, and are informed to directors, management, and personnel.
Furthermore the company provides documentation about work roles, honesty, and
punishments for directors, management, and personnel to follow. All staff know those
regulations.
• Conflict of Interests the Board of Directors proposed the preventive action for
conflict of interest carefully and truthfully. Reasonable and independent of business
ethics to get the total benefit, procedures to prevent conflict of interest are
generated as follows :
o To conduct transactions between the company and related persons, have to be
considered and approved by Audit Committee in accordance with the Securities
and Exchange Act. The persons who are involved in that transaction cannot vote.
o To disclose and inform the related transactions to shareholders. Furthermore, the
appropriation and reasonable of price and transactions have to be verified and
suggested by the Audit committee or independent financial consultant.
o To prohibit directors and management in providing the company’s information for
his advantage directly or indirectly
o According to the document no. korlortor (wor) 38/2551 about the recommendation
for normal practice under the Securities and Exchange Act (no.4) B.E. 2551. The
Board of Directors Meeting no.8/2008 held on August 21st, 2008, the Board of
Directors Meeting has approved the rule of normal commercial terms for
connected transactions between the company or its subsidiary and directors,
management or any other connected persons if those transactions are normal
commercial terms same as doing with the general parties in the same situations,
and no influences from the directors, management or any other connected
persons. The company will report the connected transaction which amount over 1
million Baht in the Board of Director meeting.
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• ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษัท ไดใ หค วามสํา คัญ ตอ ระบบการควบคุม ภายในทุก ระดับ เพื่อใหเ กิดประสิท ธิภาพสูง สุด ในการ
ดําเนินงาน และไดมีการตรวจสอบวามีความเพียงพอและเหมาะสมกับขั้นตอนการทํางานในแตละระบบ
ดังนั้นบริษัทจึงไดมีการวาจาง บริษัท แท็กซ สเปเชียลลิสท จํากัด เปนที่ปรึกษาเพื่อทําการวางระบบ
การควบคุมภายในจากที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในป 2551 บริษัท แท็กซ สเปเชียลลิสท
จํากัด ไดเขามาดําเนินการศึกษาและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อจะไดดําเนินการ
จัดวางระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป โดยที่ผานมาบริษัทกําหนดภาระหนาที่
อํานาจในการดําเนินงาน รวมถึงอํานาจในการเขาถึงขอมูลภายในของผูปฏิบัติงานและผูบริหารในระดับ
ตาง ๆ ไว และยังไดมีการใชรหัสพนักงานในการเขาสูระบบขอมูล ซึ่งพนักงานแตละคนตางมีขอบเขตใน
การเขาสูฐานขอมูลของบริษัทตางกัน
นอกจากนี้บริษัทยังไดแบงหนาที่ของผูปฏิบัติงานและผู
ประเมินผลออกจากกันอยางเดนชัด สําหรับการควบคุมในสายการเงินนั้น บริษัทไดกําหนดขั้นตอน
การตรวจสอบของการควบคุมทางการเงินโดยจัดใหมีระบบการรายงานทางการเงินเสนอใหแกผูบริหาร
ในสายงานที่รับผิดชอบเปนประจําทุกเดือน และบริษัท ยังจัดใหมีการประชุมคณะผูบริหารเมื่อไดรับ
รายงานประจํ า เดื อ นเพื่ อ พิ จ ารณาและปรั บ ปรุ ง แก ไ ขข อ ผิ ด พลาดที่ ไ ด พ บจากรายงานดั ง กล า ว
นอกจากนี้บริษัทยังจัดใหมีการควบคุมการบริหารความเสี่ยง โดยกําหนดใหมีการจัดทํารายงานการ
บริหารลูกหนี้เปนประจําทุกเดือน โดยมีการจัดกลุมลูกหนี้ตามประวัติในการชําระหนี้ และจัดใหมี
เจาหนาที่รับผิดชอบตามกลุมของลูกหนี้ดังกลาว คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมกันเพื่อทําการ
ประเมินการบริหารลูกหนี้รวมกับผูบริหารเปนประจําทุกเดือน
• นโยบายดา นการบริหารความเสี่ ย ง บริษัท มีน โยบายที่ใ หทุก หนว ยงานปฏิบัติต ามกฎเกณฑแ ละ
กฎหมายที่เกี่ยวของ ไดมีการกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนอํานาจในการดําเนินงาน
ตางๆ ไดมีการกําหนดเปนลายลักษณอักษรและมีการปรับปรุงใหสอดคลองกับการดําเนินงาน บริษัท
ไดจางที่ปรึกษาภายนอกทําการศึกษาและประเมินความเสี่ยงในการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ที่
อาจมีผลกระทบตอบริษัท เสนอรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาเปนแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และกําหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อจัดการ
กับความเสี่ยงที่พบในรายงานการประเมินดังกลาว
การประชุมคณะกรรมการ
ตามขอบังคับของบริษัทไดมีการกําหนดใหบริษัททําการจัดการประชุมกรรมการอยางนอย 3
เดือนตอครั้ง ในปจจุบัน บริษัทไดจัดใหมีการประชุมกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง และจัดใหมีการประชุม
กรรมการตรวจสอบเดือนเวนเดือน และอาจมีการกําหนดใหมีการประชุมพิเศษตามความจําเปน โดยบริษัท
จะตองดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมพรอมทั้งเอกสารประกอบกอนการ
ประชุมลวงหนา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาในการศึกษาขอมูลอยางเพียงพอในการเขารวมประชุม
ทุกครั้ง
ในป 2551 นั้น บริษัทไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการเปนจํานวนทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดย
กรรมการแตละคนไดเขารวมการประชุมดังนี้
รายชื่อกรรมการ
นายมิทซึจิ โคโนชิตะ
นายสามารถ จิระดํารง
นายสุรศักดิ์ เข็มทองคํา
นายดีพงศ สหะชาติศิริ
นายฉัตรชัย โชตนาการ
นายสาธิต รังคสิริ
นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

จํานวนครัง้ ที่เขาประชุมในป 2551
10/12
12/12
12/12
12/12
10/12
5/12
12/12
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•

Internal Audit System The company realizes the relevant of internal controls in every
procedure to get the most efficient operations. In 2008 the company hired a
consultant –Tax Specialist Company Limited – to set and improve the existing systems
to get more efficiency. And the company also set security to access internal
information by using authorized passwords for each level. The company also identifies
the responsibility of each person. For financial control systems, the company sets
the procedure for verifying financial report systems. Those reports are presented to
the concerned management every month. The company also arranges the management
meeting to consider and correct mistakes stated in the reports every month. The
company provides risk management by reporting accounts receivables’ management
systems every month. Accounts receivable will be grouped according to historical
payment and each group will have officer taking responsibility. Management, together
with the Board of Directors’ meeting, will be held to evaluate the efficiency of
accounts receivable’ management systems every month.

•

Risk Management Policy It is the policy that every division is to perform in
compliance with the regulations and relevant laws. Operating policy, operating
regulations and command of authorization are in writing and revised to cope with the
on-going operation. We employed consultants to assess operating risks of all
divisions including the information technology system, and report, to the Company, of
the risks that may affect the operation. The Audit Committee and the Executive
Committee used the said report to monitor and manage such risks. The management
had held a meeting to consider and had made up appropriate measures to deal with
the risks mentioned in the report.

Board Meetings
The Board of Directors’ meeting will be held quarterly according to the company’s
regulation. At present the company sets more frequency of the meeting to once a month,
and one further meeting for Audit committee which will be held every second month.
Special meetings are held for necessary occasions. The letters and documentations for
meetings will be arranged and sent for making understandings to directors at least seven
days before the meeting.
In 2008, 12 meeting were held and the directors who attended the meetings, were
named as follows :
Directors’ name
Mr. Mitsuji Konoshita
Mr. Samart Chiradamrong
Mr. Surasak Khemthongkum
Mr. Deepong Sahachartsiri
Mr. Chatchai Chotanakarn
Mr. Satit Rangkasiri
Ms. Jaranya Sangsukdee

Number of BOD attained
10/12
12/12
12/12
12/12
10/12
5/12
12/12
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2552 มีมติ
เห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการ ประจําป 2551 ที่บริษัทไดเสนอเพื่อใชในการประเมินผลตนเองของ
คณะกรรมการบริษัท (Self Assessment) โดยมุงเนนการนําผลประเมินไปใชประโยชนเพื่อการปรับปรุงการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวยหัวขอดังนี้
1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทําหนาที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธกับฝายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร
ซึ่งจากการประเมินในภาพรวมเห็นวา การดําเนินการสวนใหญมีการปฏิบัติครบถวน และ
บริษัทจะดําเนินการปรับปรุงในหัวขอที่ยังปฏิบัติไดไมสมบูรณ
คาตอบแทน
• บริษัทมีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดับที่ใกลเคียงกับอุตสาหกรรม และเพียงพอที่จะ
รักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ แตในขณะเดียวกันก็ตองคํานึงถึงผลการดําเนินงานของ
บริษัทดวย ปจจุบันบริษัทจายคาตอบแทนกรรมการแยกเปนคาเบี้ยประชุม โดยจายตามจํานวนครั้งที่
เขาประชุม โดยกรรมการทุกทานไดรับเบี้ยประชุมเทากันคือทานละ 10,000 บาท สวนคาบําเหน็จ
กรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทเปนสําคัญ โดยคา
บําเหน็จจะขอเสนออนุมัติจายประมาณ 2 เทาของคาบําเหน็จพนักงาน (เชน ถาพนักงานไดรับ 2
เดือน กรรมการจะไดรับ 4 เดือน)
• กรรมการที่ไดรับหนาที่เปนกรรมการตรวจสอบ จะไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
โดยทุกทานจะไดรับคาเบี้ยประชุมตอครั้ง เปนจํานวนเงิน 10,000 บาท เทากัน
• บริษั ท จะนํ า เสนอจํ า นวนคา ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบต อ ที่ ป ระชุ มผู ถือ หุน เพื่ อ
พิจารณาและอนุมัติเสมอมาทุกป
การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
• การฝกอบรม คณะกรรมการ สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแก
ผูเกี่ยวของในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนเสริมสรางความรูความเขาใจในการ
บริหารงานบริษัทฯ สําหรับทั้งกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท ตลอดจน
พนักงานของบริษัท โดยการฝกอบรมมีทั้งภายในบริษัท และโดยสถาบันภายนอก เชน สนับสนุนให
กรรมการทุกทาน เขารับการฝกอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) เพื่อสราง
ความเขาใจในบทบาท และหนาที่ของกรรมการที่ดี เปนตน
• การเตรียมการสําหรับกรรมการใหม ฝายจัดการไดจัดเอกสารและขอมูลสรุป เพื่อแนะนําธุรกิจและ
แนวทางดําเนินธุรกิจของบริษัทใหแกกรรมการใหม
• แผนพัฒนาและสืบทอดงาน กรรมการผูจดั การไดรายงานใหทราบเปนประจําถึงแผนพัฒนาและสืบ
ทอดงาน ในกรณีที่ตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
• โครงการสําหรับพัฒนาผูบริหาร คณะกรรมการไดจัดใหมีโครงการสําหรับพัฒนาผูบ ริหาร โดยให
กรรมการผูจัดการรรายงานเปนประจําทุกป ถึงสิง่ ที่ไดทําไปในระหวางป ซึง่ จะพิจารณาควบคูก ับแผน
สืบทอดงาน
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Board Self Assessment
The Board Meeting no. 2/2009 on 17 February 2009 resolved to approve the
self-assessment of the Board that evaluated the performance of the Board for 2008 on
the following:
1. Structure and Qualification of the Board
2. Roles, Duties and Responsibilities of the Board
3. Board of Directors Meeting
4. Function of the Board
5. Relationship with the Management
6. Directors and Management Development
From the overall evaluation, most of the performance was rated as completely
done and for the subjects that are not complete, the Board will make appropriate changes
at proper time.
Remuneration
• The company has set the appropriated remuneration to the directors and the
management comparable to the industry. The remunerations are accounted to salary,
attendance allowance and bonus.. The remuneration is considered in relation to the
operation result and performance of each Executive. The remuneration is separated to
be meeting fee which up to the number of meeting attained. Every Directors have the
same rate 10,000 baht once. For Bonus is relied on the company performance which
will normally propose at the rate 2 times of employee bonus (ie. Employee get 2
months bonus, directors will take 4 months).
•

The audit committee will receive for more, up to the additional meeting time, 10,000
baht once equally for everyone.

• The remuneration will be proposed to the annual general shareholders meeting for
approval annually.
Board and Management Training
• Training The Board encourage and facilitate training for all internal parties related
to corporate governance and support learning on the business management for
directors, members of the audit committee, executives, company secretary and also the
employee. The company provides both internal and external seminar such as
encourage directors to join IOD training program in order to ensure director’s role.
• New Director Preparation The company provide all documents and information useful
to perform director duties which introduce the nature of the business and the
operations of the company.
• Succession Plan The Managing Director regularly present the succession plan to the
Board, assign successors in case they cannot perform their duties.
• Executives Development Program The Board has established a development program
for executives and the managing director will report to the board annually. The
executive development plan will be considered together with the succession plan.
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การดูแลการใชขอมูลภายใน
บริษัทไดกําหนดนโยบายในการควบคุมบุคลากรของบริษัทในการนําขอมูลภายในองคกรที่ยังไมไดเปดเผยตอ
สาธารณะชนไปเปดเผยแกบุคคลภายนอก รวมทั้งเพื่อผลประโยชนสวนตน โดยกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการดูแล
กรรมการ ผูบริหารรวมทั้งพนักงานที่รับทราบขอมูลของบริษัทไดมีการกําหนดบทลงโทษสําหรับบุคคลที่ใชขอมูล
ภายใน เพื่อประโยชนสวนตนหรือทําการเปดเผยขอมูลดังกลาวแกบุคคลอื่นไวในขอบังคับการทํางานของบริษัท
โดยบริษัทจะแตงตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวย ผูจัดการฝายตาง ๆ และกรรมการผูจัดการ พิจารณาการลงโทษ
โดยแบงเปนการวากลาวตักเตือนเปนลายลักษณอักษร ในกรณีที่พนักงานกระทําผิดประมาทเลินเลอ และพิจารณาให
ออกจากบริษัท ในกรณีที่กระทําผิดโดยเจตนาและสรางความเสียหายอยางรายแรงใหกับบริษัท ตามนโยบายในการ
กํากับดูแลกิจการ นอกจากนี้ บริษัทยังไดดําเนินการแจงใหแกผูบริหารฝายตาง ๆ เขาใจถึงภาระหนาที่ในการรายงาน
การถือหลักทรัพยในบริษัทของตนเอง และรวมไปถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอ กลต. ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุม
ภายใน โดยให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้อธิบายชี้แจงระบบตางๆที่ใช้ในการบริหารงานและควบคุมภายใน
รวมทั้งให้คณะกรรมการได้ซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ ในด้านตางๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง
การควบคุม การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ ระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอแล้วดังนี้
• ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กรของการควบคุม
บริษัทฯ มีการจัดการโครงสร้างขององค์กร ขอบเขµอํานาจของฝายบริหารตางๆ เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และได้กำหนดเป้าหมายของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจในอนาคµไวพื่อให้ฝ่าย
บริหารและพนักงานในระดับตางๆ ได้ร่วมกันทำงาน เพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกัน โดยเน้นในเรื่องความซื่อสัตย
สุจริตตอหนาที่ ความจงรักภักตอองคกร ความมีคุณธรรม และจริยธรรมในการบริหารจัดการซึ่ง
ประกอบด้วยข้อกำหนดการห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานกระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว
• ด้านการประเมินความเสี่ยง
ฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก
เนื่องจากธุรกิจของ
บริษัทฯ เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเสี่ยง จึงเพิ่มความรอบคอบและระมัดระวังในการบริหาร
จัดการทางด้านการเงิน การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแก่ลูกค้า โดยมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
และกำหนดมาตรการป้องกัน และการจัดการความเสี่ยงมีการประเมิน ความเสี่ยงในด้านการจัดการ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และได้กำหนดมาตรการ
ในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างรัดกุม
รวมถึงการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
ที่มีผลกระทบตอการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
• ด้านกิจกรรมการควบคุม
บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงสร้างองค์กรของฝ่ายบริหารและขอบเขµอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร อย่างชัดเจน มีระบบการตรวจสอบระหว่างหน่วยงานในแตละขั้นตอนการปฏิบัติ
จึงมั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารได้ปฏิบัติตามกฏหมาย หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และกฎระเบียบข้อบังคับ
ของบริษัทฯ
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Inside information controls
The Company has discipline to prohibit disclosure of inside information to the public for
advantage, directly or indirectly. The company also provides punishments for those incident. The
company sets the committee which included all managers from every department and the Managing
Director who will make the judgement. The punishments will be provided equally according to the
characteristic faults. If personnel are careless, he will be given a warning letter. If the fault is
intended and cause the company dramatic damage, he will be fired according to corporate
governance. The company also informs all management, including his spouse and his children, to
report any changes in their securities holding to Securities and Exchange Act B.E. 2535 and the
Stock Exchange of Thailand rules.
Internal Controls
In the minutes of the company's Board of Directors of 2/2009, held on February
17, 2009 which involved the Board of Directors together with the Audit committee, the
Audit committee evaluated internal control systems according to reports. They gave
management an explanation about all five operating systems; the company and its
circumstance, risk management, operational control of management, Information technology
systems, and internal control systems. The Audit committee concluded that the existence
of internal control systems is sufficient as follows.
• Control of the internal environment
With the company structure in written format, there are specific responsibilities of
each department. The company sets the goals for each department's future operation
in which all personnel are involved in driving to reach those goals. The company
concentrates on the ethics of working, such as honesty, loyalty and truthfulness. The
company also writes rules and punishments for any behavior which cause to the
company damages.
• Risk assessment
Management gives more attention to risk management because the nature of the
company business is related directly to its risk. Management also gives more care and
circumspection in financial management and the credit approval process by evaluating
potential risk and setting preventive measure and risk management. There are
preventive measure and evaluations of risk from information technology which is at the
heart of operational performance. In addition, management also continuously evaluates
outside factors which can cause risk to the company's operation.
• Control activities
The company's organization is written to clarify specific responsibilities for each
department. To ensure accuracy and compliance with law and the company's regulation,
internal control system are introduced to verify and control the operation of each
department.
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• ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัทฯ ให้ความสำคัญในด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้การรวบรวมข้อมูล
และประมวลผลข้อมูล ได้อย่างรวดเร็วถูกตอง ทันเวลา และมีการกำหนดรูปแบบมาตรฐาน ในการปฏิบัติ
งานเพื่อให้พนักงานสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร อย่างถูกตองชัดเจน รวมถึงมีระบบช่วยในการตัดสินใจ
ของผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกตองรวดเร็ว ทั้งใน
ด้านการแก้ไขปัญหาและวางแผนงานในอนาคµ โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านบัญชีและการเงิน
• ด้านระบบการติดตาม
บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทฯ
สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการจัดการประชุมคณะผู้บริหารเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน เป็น
ประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดการประชุมเพื่อแกปญหาเรงดวนเฉพาะในกรณีที่มีปัจจัย
อื่นที่สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ทําสัญญาวาจ้างบริษัท แท็กซ์ สเปเชียลลิสท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาการตรวจ
สอบภายในซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญดานการตรวจสอบภายในโดยเฉพาะจากภายนอกองค์กร ซึ่งมีความอิสระในการ
ปฏิบัติงาน มาให้คำแนะนำและเสนอแนวทาง โดยเน้นในด้านความเสี่ยงของธุรกิจและระบบควบคุมการปฏิบัติ
งานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร
2 เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการควบคุม ดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทฯให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3 เพื่อให้คณะกรรมกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารทราบถึงปัญหาาที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อดำเนินการ
ป้องกันได้ทันตอเหตุการณ์
4 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและพนักงานมีการปฏิบัติงานตาม
การควบคุมภายในที่กำหนดไว้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราน้อยกว่าร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิ
หลังหักภาษี เงินได้และเงินสำรองตางๆ ตามกฏหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผล ให้นําปจจัยอื่นๆ มาพิจารณาประกอบ
เช่น ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ โดยการจ่ายเงินปันผลข้างตน
จะตองได้รับความเห็นชอบจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแตจะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯแล้ว โดยตองแจ้งให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวตอไปเพื่อทราบ
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• Information technology and communication
The company always gives support to information technology system and
communication system for speed, accuracy, and promptness in gathering and compiling.
Setting the format of the operation helps personnel to receive clear information. This
system also supports the decision process of management, correctly and promptly both
solving problems and future plans - especially accounting and financial information.
• Monitoring
Internal control processes have been introduced to follow the company's
continuous operation to ensure the success of meeting the goals. In addition there is the
meeting of management once a month, and for emergencies the meeting will be arranged to
solve problems which affect normal operations.
Furthermore the company also hires outsource-tax Specialist Company Limited to
consult about internal control systems. This consultant works independently, which
supports and suggests both risk management and internal control systems. The objectives
of hiring outsource are
1) To increase the efficiency of company operations and report the result to Audit
committee and management.
2) To ensure that the company's assets are used efficiency.
3) To inform the Audit committee and management about the potential problems, and to
solve that problems promptly.
4) To ensure the existence of appropriate systems, and to ensure personnel always follow
the prescribed systems.

Dividend Payment Policy
The dividend payment policy of Group Lease Public Company Limited will be paid not less
than 40 percentages from net profit after deducing tax and legal regulations reserved. The factors
to consider dividend payment are the company's performance, finacial status, liquidity, expansion of
the company and other related factors. The dividend payment must be resolved with the minute of
the general shareholders' annual meeting except the interim dividend payment which is resolved by
the minute of the Board of Directors committee and will be informed to shareholders on next
meeting.
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รายการระหวางกัน
จากงบการเงินของบริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีรายการระหวางกันกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง ดังนี้
รายการระหวางกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
บุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน
ลักษณะความสัมพันธ
1. ลักษณะของรายการ

บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
บริษัทที่มีกรรมการรวมกันคือ คุณมิทซึจิ โคโนชิตะ
ตั๋วแลกเงินชนิดไมมีหลักประกัน จํานวน 3 ฉบับ ออกใหกับบริษัทหลักทรัพย
ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนเงินกูหมุนเวียนโดยบริษัทจะกูยืมเงินดังกลาวตอไป
ในวันเดียวกับการชําระคืน และมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.0 ตอป ซึง่ เทียบไดกับ
อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย + 0.15 ตอป

ระหวางงวด
30.00 ลานบาท มีดอกเบี้ยจายคิดเปนจํานวน 1.496 ลานบาท
ยอดคงคาง
0 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดสอบทานและพิจารณา รายการดังกลาวแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนไปตามลักษณะการ
ประกอบธุรกิจโดยทั่วไป กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและมีความสมเหตุสมผลของอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากเปนเงินกูที่
ไมมีหลักประกัน และเปนเงินกูดอยสิทธิ (Sub Debt) ซึ่งมีลําดับการจะไดรับการชําระหนี้คืนหลังจากเจาหนี้หลักไดรับการ
ชําระหนี้คืนแลว นอกจากนั้นยังเปนหนี้สินที่ไมมีคาธรรมเนียมการกูย ืม
บุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน
ลักษณะความสัมพันธ
2. ลักษณะของรายการ

บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
บริษัทที่มีกรรมการรวมกันคือ คุณมิทซึจิ โคโนชิตะ
ตั๋วแลกเงินชนิดไมมีหลักประกัน จํานวน 10 ฉบับ ออกใหกับบริษัทหลักทรัพย
ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนเงินกูหมุนเวียนโดยบริษัทจะกูยืมเงินดังกลาวตอไป
ในวันเดียวกับการชําระคืน และมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 8.8 และ 9.0 ตอป ซึง่ เทียบ
ไดกับอัตราดอกเบี้ย MOR เฉลี่ย + 0.49 และ + 1.26 ตอป
ระหวางงวด
100.00 ลานบาท มีดอกเบี้ยจายคิดเปนจํานวน 0.048 ลานบาท
ยอดคงคาง
0 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดสอบทานและพิจารณา รายการดังกลาวแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนไปตามลักษณะการ
ประกอบธุรกิจโดยทั่วไป กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและมีความสมเหตุสมผลของอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากเปนเงินกูที่
ไมมีหลักประกัน และเปนเงินกูดอยสิทธิ (Sub Debt) ซึ่งมีลําดับการจะไดรับการชําระหนี้คืนหลังจากเจาหนี้หลักไดรับการ
ชําระหนี้คืนแลว นอกจากนั้นยังเปนหนี้สินที่ไมมีคาธรรมเนียมการกูย ืม
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Related Party Transactions
The financial statement of Group Lease Public Company Limited as of December 31, 2007 presents
related transaction as follows :
Related party transactions as at December 31, 2008
Related Company
Relationship
1. Transaction

United Securities Public Company Limited
has the same director : Mr. Mitsuji Konoshita
No collateral Bill of Exchange 3 copies, issued to United Securities
Public Company Limited which is revolving B/E and the company will
re-issue on the expiration date, interest rate is 7.0 % equal to average
MLR +0.15%

Interim
30.00 million Baht, interest paid amount 1.496 million Baht
Outstanding
0 Baht
The Audit committee has already reviewed and validated this transaction, and gave the opinion that this
is a general business transaction with the reasonable interest rate because this loan is sub-debt and
has an inferior priority for repayment compare to other main debt and also do not have loan fee.
Related Company
Relationship
2. ลักษณะของรายการ

United Securities Public Company Limited
has the same director : Mr. Mitsuji Konoshita
No collateral Bill of Exchange amount 10 copies, issued to United
Securities Public Company Limited which is revolving B/E and the
company will re-issue on the expiration date, interest rate is 8.8% and
9.0% per annum which equal to average MOR +0.49% and +1.26%
Interim
100.00 million Baht, interest paid amount 0.048 million Baht
Outstanding
0 Baht
The Audit committee has already reviewed and validated this transaction, and gave the opinion that this
is a general business transaction with the reasonable interest rate because this loan is sub-debt and
has an inferior priority for repayment compare to other main debt and also do not have loan fee.
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ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
การทํารายการระหวางกันเปนความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
บริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นวา เปนไปตามลัก ษณะของการดําเนินธุรกิจโดยทั่วไป และบริษัทไดจาย
คาตอบแทนในราคายุติธรรม
มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
หากบริษัทมีการทํารายการระหวางกันโดยขึ้นอยูกับเหตุผลและความจําเปนของบริษัท จะตองมีการเสนอรายละเอียด
ของรายการระหวางกันดังกลาวใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยตองมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม
เพื่อพิจารณาและอนุมัติการทํารายการระหวางกันดวย ซึ่งรายการระหวางกันดังกลาวตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งผูที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสวนไดสวนเสียในการทํารายการระหวางกันจะไมมีสิทธิในการออกเสียงลงมติในการทํา
รายการระหวางกันนั้น ๆ
นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกัน
คณะกรรมการบริษัท ไดตระหนัก ถึงผลกระทบของการทํารายการระหวางกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน และพยายามจะลดการทํารายการดังกลาวลง โดยจะอนุมัติการทํารายการดังกลาวเฉพาะรายการที่มีความจําเปน
และเปนไปเพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเทานั้น
สําหรับรายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทตองกําหนดเงื่อนไขใหเปนไปตามลักษณะการคาโดยทั่วไป
โดยอางอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการจะตองปฏิบัติตามระเบียบตางๆ ที่ไดกําหนดขึ้นรวมทั้งจะตองไม
อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและจะตองเปดเผยรายการ
ดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ / หรือ ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยง และการไดมาหรือจําหนาย
ทรัพยสินของบริษัท
หากมีรายการระหวางกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสียหรืออาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราคาตอบแทน
รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมของรายการที่จะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการ
พิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะใชผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัท เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับ
รายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําความเห็นไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือ ผูถือหุน ตามแตกรณี ทั้งนี้
บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท
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The essence and appropriation of related transactions
The essence and appropriation of related transaction are approved for gaining the highest benefits
to the company. All related transactions have to be reviewed for compliance with the company's operation
and its characteristic by the Audit committee. Furthermore the fee/return for related transactions is paid at
a fair price.
Procedures for approval of related transactions
The creation of related transaction depends on the essence and appropriation which have to be
presented to Board of Directors, together with Audit committee, for making the judgment. All related
transactions have to comply with the Public Company Limited Act, and which the directors who involvement
directly and indirectly with advantages/disadvantages of the related transaction, cannot vote.
Policy and potential of related transactions
The Board of Directors have to realize the effects of related transactions that may cause
advantage and disadvantage between the company and its related company or persons. The Board of
Directors try to avoid related transactions, except when it causes a higher profit or being essential.
For potential related transactions, the company sets the appropriated price and conditions that may
cause related transaction, according to the normal course of business. The Board of Directors has to follow
that discipline and cannot
approve any related transaction which causes them benefit but contradicts the company's benefit. Related
transactions have to be presented to Board of director to consider compliance with the Public Company
Limited Act, or any related derived from Security Organization which includes presentation and disclosure of
purchasing and selling assets between related the company or persons.
If there is any related transaction which causes to the company future benefits, the Audit
committee will give its opinion about its price, its return, the essence and appropriation of that related
transactions. However if the Audit committee is not a specialist in that area, the specialist or external
auditor will be introduced to give an opinion to the Board of Directors or Shareholders when making the
decision. Furthermore, the company has to disclose its related transactions in Notes to the Financial
Statement which have to be examined by the external auditor.
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินการ
Financial Position and Operating Results
งบการเงิน
สรุปรายงานการสอบบัญชี
ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษทั ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ไดใหความเห็นในรายงานการ
ตรวจสอบของบริษัทสามารถสรุปไดดังนี้
งบการเงิน
ตรวจสอบ
ป 2551
ป 2550
ป 2549

บริษัท
บริษัท สํานักงาน เอินสท
แอนด ยัง จํากัด
บริษัท สํานักงาน เอินสท
แอนด ยัง จํากัด
บริษัท สอบบัญชีธรรม
นิติ จํากัด

ผูสอบบัญชี
นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล

ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่
3516

ความเห็นของ
ผูสอบบัญชี
ไมมีเงื่อนไข

นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล

3516

ไมมีเงื่อนไข

นายพจน อัควสันติชัย

4891

ไมมีเงื่อนไข

Financial Statement
Conclusion of Auditors’ Report
For the past three years the company's financial statements had been audited and have
the opinion from the auditors as follows :
Financial
Statement
2008
2007
2006

Company
Ernst and
Young Office Limited
Ernst and
Young Office Limited
Dharmniti Auditing
Company Limited

Auditors’ Name

CPA No.

Opinion

Ms.Rungnapa Lertsuwankul

3516

Unqualified

Ms.Rungnapa Lertsuwankul

3516

Unqualified

Mr.Pojana Asavasontichai

4891

Unqualified
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งบดุลของบริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
Financial Statement of Group Lease Public Co., Ltd.
หนวย : ลานบาท
Unit : Million Baht

ป 2551
2008

ป 2550
2007

ป 2549
2006

ป 2548
2005

จํานวนเงิน
Amount

รอยละ
%

จํานวนเงิน
Amount

รอยละ
%

จํานวนเงิน
Amount

รอยละ
%

จํานวนเงิน
Amount

รอยละ
%

2.92

0.13

0.94

0.06

1.12

0.1

0.71

0.06

1,088.31

47.79

779.45

48.66

598.81

54.02

573.86

50.64

7.97

0.35

11.06

0.69

3.38

0.31

4.84

0.43

0.40

0.02

2.40

0.15

10.26

0.93

14.87

1.31

38.04

1.67

30.32

1.89

14.21

1.28

19.36

1.71

1,137.62

49.95

824.18

51.45

627.79

56.64

613.64

54.15

0.26

0.01

0.25

0.02

0.38

0.03

0.38

0.03

0.04

0.00

0.04

-

0.02

-

0.48

0.04

2.00

0.09

2.0

0.12

2.0

0.18

2.0

0.18

1,042.56

45.78

696.99

43.51

400.86

36.16

445.62

39.32

50.66

2.22

39.32

2.45

37.88

3.42

39.93

3.52

23.53

1.03

24.49

1.53

27.53

2.48

22.78

2.01

20.79

0.91

14.61

0.91

12.00

1.08

8.46

0.75

1,139.84

50.05

777.71

48.55

480.67

43.36

519.65

45.85

2,277.47

100.00

1,601.88

100

1,108.46

100

1,133.30

100

สินทรัพย
Assets
สินทรัพยหมุนเวียน
Current Assets
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
Cash and cash equivalents
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและขายผอนชําระที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป – สุทธิ
Current portion of hire purchase and
installment sales receivables, net
สินทรัพยรอการขาย – สุทธิ
Assets foreclosed, net
ลูกหนี้กรมสรรพากร
Revenue Department receivable
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
Other current assets
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
Total current assets
สินทรัพยไมหมุนเวียน
Non-current assets
เงินฝากประจําที่มีภาระค้ําประกัน
Pledged fixed deposit at financial
institution
ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกลูกจาง
Accounts receivable and loans to
employees
เงินลงทุนระยะยาว – สุทธิ
Long-term investments
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและขายผอนชําระที่
ถึงกําหนด ชําระเกินกวาหนึ่งป – สุทธิ
Hire purchase and installment sales
receivables - long-term portion, net
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ
Property, plant and equipment, net
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
Deferred tax assets
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
Other non-current assets
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
Total non-current assets
รวมสินทรัพย
Total assets
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หนวย : ลานบาท
Unit : Million Baht

ป 2551
2008
จํานวนเงิน
Amount

หนีส้ ิน
Liabilities
หนีส้ ินหมุนเวียน
Current Liabilities
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
Bank overdrafts and short-term loans
from financial institutions
145.00
ตั๋วแลกเงิน
0.00
Bills of exchange
เจาหนี้การคา
0.82
Trade accounts payable
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งป
752.23
Current portion of long-term loans
เงินกูยืมจากกรรมการ
Loan from Director
0.00
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
33.38
Corporate income tax payable
เจาหนี้คาเบี้ยประกัน
13.53
Insurance payables
คาใชจายคางจาย
11.55
Accrued expenses
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
9.32
Other Current Liabilities
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
965.83
Total Current liabilities
หนีส้ ินไมหมุนเวียน
Non-current liabilities
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป
Long-term loans, net of current
portion
529.06
เงินประกันความเสียหายตามสัญญาเชาซื้อ
Cash guarantee for damage on hire
17.75
purchase agreements
รวมหนีส้ ินไมหมุนเวียน
Total non-current liabilities
546.81
รวมหนีส้ ิน
1,512.64
Total Liabilities

ป 2550
2007

ป 2549
2006

ป 2548
2005

รอยละ
%

จํานวนเงิน
Amount

รอยละ
%

จํานวนเงิน
Amount

รอยละ
%

จํานวนเงิน
Amount

รอยละ
%

6.37

21.10

1.32

408.76

36.88

546.02

48.18

0.00

99.95

6.24

99.12

8.94

99.87

8.81

0.04

1.65

0.1

0.08

0.01

0.31

0.03

33.03

677.03

42.26

49.98

4.51

-

-

0.00

-

-

-

-

8.0

0.71

1.47

21.51

1.34

10.48

0.95

16.45

1.45

0.59

14.84

0.93

9.78

0.88

11.89

1.05

0.51

18.60

1.16

19.18

1.73

16.11

1.42

0.41

6.10

0.38

6.37

0.57

6.33

0.56

42.41

860.79

53.74

603.75

54.47

705.00

62.21

23.23

155.67

9.72

50.02

4.51

-

-

0.78

24.97

1.56

1.64

0.15

2.00

0.18

24.01

180.64

11.28

51.66

4.66

2.00

0.18

66.42

1,041.43

65.01

655.41

59.13

707.00

62.38
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หนวย : ลานบาท
Unit : Million Baht

ป 2551
2008
สวนของผูถือหุน
Shareholders' equity
ทุนที่ออกและชําระแลว มูลคาหุนละ 5.00
บาท
Issued and paid-up Capital of Baht 5
each
สวนเกินมูลคาหุน
Share premium
กําไรสะสม
Retained earnings
จัดสรรแลว สํารองตามกฎหมาย
Appropriated - statutory reserve
ยังไมไดจัดสรร
Unappropriated
รวมสวนของผูถือหุน
Total shareholders' equity
รวมหนีส้ ินและสวนของผูถือหุน
Total liabilities and shareholders'
equity

ป 2550
2007

ป 2549
2006

ป 2548
2005

จํานวนเงิน
Amount

รอยละ
%

จํานวนเงิน
Amount

รอยละ
%

จํานวนเงิน
Amount

รอยละ
%

จํานวนเงิน
Amount

รอยละ
%

270.00

11.86

225.00

14.05

225.00

20.3

225.00

19.85

148.20

6.51

78.00

4.87

78.00

7.04

78.00

6.88

36.82

1.62

22.35

1.4

18.30

1.65

14.15

1.25

309.80

13.60

235.11

14.68

131.75

11.89

109.15

9.63

764.82

33.58

560.45

34.99

453.05

40.87

426.30

37.62

2,277.47

100.00

1,601.88

100

1,108.46

100

1,133.30

100
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งบกําไรขาดทุน ของบริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
Income Statements of Group Lease Public Co., Ltd.
หนวย : ลานบาท
Unit : Million Baht

ป 2551
2008
รายไดจากการดําเนินงาน
Revenues
รายไดดอกผลเชาซื้อและขายผอนชําระ
Hire purchase interest and
installment sales income
รายไดดอกเบี้ยจากสินเชื่อเงินสด
Interest Income from Personal Loan
รายไดอื่น
Other income
รวมรายได
Total Revenues
คาใชจายในการดําเนินงาน
Expenses
คาใชจายในการใหบริการและบริหาร
Service
and
administrative
expenses
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
Bad debts and doubtful accounts
ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยรอการ
ขาย
Loss on disposals of foreclosed
assets
รวมคาใชจาย
Total Expenses
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษี
เงินได
Income before finance cost and
income tax
คาใชจายทางการเงิน
Finance cost
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
Corporate income tax
กําไรสุทธิสําหรับงวด
Net income for the year
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
Basis earnings per share (Baht)

ป 2550
2007

ป 2549
2006

ป 2548
2005

รอยละ
%

จํานวนเงิน
Amount

รอยละ
%

จํานวนเงิน
Amount

รอยละ
%

จํานวนเงิน
Amount

รอยละ
%

จํานวนเงิน
Amount

695.32

92.96

492.82

90.91

401.29

90.65

336.33

84.6

-

-

-

-

-

-

0.04

0.01

52.66

7.04

49.26

9.09

41.38

9.35

61.19

15.39

747.98

100.00

542.08

100

442.67

100

397.56

100

130.37

17.43

189.39

34.94

135.78

30.67

133.19

33.5

102.19

13.66

43.86

8.09

70.21

15.86

56.40

14.19

182.30

24.37

95.52

17.62

80.17

18.11

65.10

16.37

414.86

55.46

328.77

60.65

286.16

64.64

254.69

64.06

333.12

44.54

213.30

39.35

156.51

35.36

142.87

35.94

(88.43)

(11.82)

(70.09)

-12.93

(47.83)

-10.81

(29.81)

-7.5

(61.01)

(8.16)

(35.81)

-6.61

(27.93)

-6.31

(30.91)

-7.78

183.67

24.56

107.41

19.81

80.75

18.24

82.15

20.66

3.46

2.39
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1.79

1.83

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
Financial Ratio

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
Profitability Ratio
อัตราดอกเบี้ยรับ (%)
Yield Rate
อัตราดอกเบี้ยจาย (%)
Interest Rate
สวนตางอัตราดอกเบี้ย (%)
Net Yield Rate
อัตรากําไรสุทธิ (%)
Net Profit Rate
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
Return on Equity
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
Efficiency Ratio
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
Return on Total Assets
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
Total Assets Turn Over Ratio (Times)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายการเงิน
Financial Policy Ratio
อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน (เทา)
Ratio of Liability to Equity (times)
อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกู (เทา)
Ratio of Total Receivable to Loan from (times)
อัตราการจายเงินปนผล (%)
Dividend Rate
อัตราสวนคุณภาพสินทรัพย
Asset Quality Ratio
อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวม (%)
Ratio of Allowance for Doubtful Debt to
Total Receivable
อัตราสวนหนี้สูญตอสินเชื่อรวม (%)
Ratio of Bad Debt to Total Receivable
อัตราสวนเงินใหสินเชื่อที่หยุดรับรูรายไดตอสินเชื่อรวม (%)
Ratio of Non performing loan to Total Receivable
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2008
2551

2007
2550

2006
2549

2005
2548

38.55

39.81

39.75

38.54

6.59

6.92

7.58

5.56

31.96

32.89

32.17

32.98

24.56

19.81

18.24

20.66

27.72

21.20

18.37

20.72

9.47

93

7.20

8.43

0.39

0.40

0.39

0.41

1.98

1.86

1.45

1.66

1.52

1.59

1.60

1.64

83.57

75.41

N.A.

65.74

5.96

5.22

7.81

5.91

2.13

3.10

4.63

2.69

3.91

3.03

5.38

4.59

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
ภาพรวมผลการดําเนินงาน
บริษัทประกอบธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตลอดจนจังหวัด
ใกลเคียง ซึ่งรายไดหลักมาจากการใหเชาซื้อรถจักรยานยนตซึ่งมีระยะเวลาการผอนชําระคางวดรถจักรยานยนตตามสัญญา
เชาซื้อเฉลี่ยประมาณ 27 เดือน และรายไดดังกลาวขึ้นอยูกับแนวโนมยอดจําหนายรถจักรยานยนต ซึ่งเมื่อพิจารณายอด
จําหนายรถจักรยานยนตในป 2550 จะพบวายอดจําหนายรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีปริมาณลดลง
จาก 421,111 คันในป 2549 เปน 366,290 คัน คิดเปนรอยละ 15 ซึ่งเปนผลจากปจจัยตางๆ เชน สถานการณทาง
การเมืองที่ไมแนนอน อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นและอัตราเงินเฟอที่สูงขึ้นจากราคาน้ํามัน ในป 2551 จํานวนรถจักรยานยนตที่
จดทะเบียนใหมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจํานวน 371,491 คัน โดยขยายตัวรอยละ 1.4 จากป 2550 อยางไรก็
ตามภาพอุตสาหกรรมนั้นยังมีความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤติซับไพรมที่เกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน
ตางประเทศ อันจะนํามาซึ่งการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย และกระทบความเชื่อมั่นของผูบริโภค ทําใหใชจายลดนอยลง และ
มีความเสี่ยงในการปลอยสินเชื่อเพิ่มขึ้น
แมภาพรวมของตลาดรถจักรยานยนตมีแนวโนมจะชะลอตัวจากสภาวะเศรษฐกิจ แตเมื่อพิจารณาฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริษัทในปที่ผานมาพบวาบริษัทสามารถขยายสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
โดยในป 2550 บริษัทมีลูกหนี้สินเชื่อเชาซื้อสุทธิ 1,476.44 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 ซึ่งลูกหนี้สินเชื่อเชาซื้อสุทธิเทากับ
999.68 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 47.69. ในป 2551 บริษัทมีลูกหนี้สินเชื่อเชาซื้อสุทธิเทากับ 2,130.86 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2550 คิดเปนรอยละ 44.32 นอกจากนี้บริษัทยังมีรายไดที่เติบโตอยางตอเนื่องเชนกัน โดยในป 2550
บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 542.08 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 ซึ่งรายไดรวมเทากับ 442.67 ลานบาทหรือคิดเปนรอย
ละ 22.46 สําหรับป 2551 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 747.98 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550 คิดเปนรอยละ 37.98สามารถ
อธิบายไดดังนี้
รายได
รายไดของบริษัท
รายไดดอกผลเชาซื้อ
และขายผอนชําระ
รายไดอื่น
รวม

ป 2551
ลานบาท

ป 2550

รอยละของ
รายไดรวม

ลานบาท

ป 2549

รอยละของ
รายไดรวม

ลานบาท

รอยละของ
รายไดรวม

695.32

92.96

492.82

90.91

401.30

90.65

52.66
747.98

7.04
100.00

49.26
542.08

9.09
100.00

41.38
442.68

9.35
100.00

จากโครงสรางรายไดของบริษัทประมาณรอยละ 90 เปนรายไดดอกผลเชาซื้อและขายผอนชําระ ในป 2550
รายไดดอกผลเชาซื้อและขายผอนชําระ (คิดเปนรอยละ 90.91 ของรายไดรวม) เทากับ 492.81 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
2549 ซึ่งรายไดดอกผลเชาซื้อและขายผอนชําระเทากับ 401.29 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 90.65 ของรายไดรวม) หรือ
เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 22.81 เนือ่ งจากการเพิ่มขึน้ ของปริมาณการปลอยสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตจากการขยายธุรกิจ
ไปยังจังหวัดใกลเคียง
สําหรับป 2551 รายไดดอกผลเชาซื้อและขายผอนชําระเทากับ 695.32 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 92.96 ของ
รายไดรวม) เพิม่ ขึ้นจากป 2550 ซึง่ รายไดดอกผลเชาซื้อและขายผอนชําระ เทากับ 492.82 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเปน
รอยละ 41.09 โดยรายไดที่เพิ่มขึ้นเกิดขึน้ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการปลอยสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตในจังหวัด
ใกลเคียง
ในป 2550 บริษัทมีรายไดอื่นๆ เทากับ 49.26 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 ซึ่งรายไดอื่น ๆ เทากับ 41.38 ลาน
บาทหรือคิดเปนรอยละ 19.04 สําหรับป 2551 บริษัทมีรายไดอื่นๆ เทากับ 52.66 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550 คิดเปน
รอยละ 6.89 โดยการเพิ่มขึ้นของรายไดอื่นๆ ตั้งแตป 2549 นั้น สวนหนึ่งเกิดจากประสิทธิภาพในการติดตามลูกหนี้ที่
ปรับตัวดีขึ้นในทิศทางเดียวกันกับการขยายตัวของการปลอยสินเชื่อ
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Explanation and Analysis of Financial Position and Performance
Overall Operating Result
Group Lease Public Company Limited operate the service for motorcycle hire purchase financing in
Bangkok, vicinity area and upcountry. The main income comes from the hire purchase finance of
motorcycles business. The contract period of installment payment for hire purchase of motorcycles is an
average of about 27 months and that income depends on the trend of motorcycles sales. In the year 2007
the motorcycles sales in Bangkok and vicinity area decrease from 421,111 units in the year 2006 to 366,290
units or 15% resulting from many factors such as the unstable political situations, higher interest rate and
the inflation from oil price. In the year 2008 number of motorcycle registration in Bangkok and vicinity
area is 371,491 units or increasing 1.4% from the year 2007. However this industrial situation still have
risk from the sub-prime crisis which happened to the foreign financial institute and may lead to Thailand
economic slow down. The consumer may spend less because the lacking of confidence and the company will
have higher risk on financing.
Although the motorcycle market have tendency to decline from the economic situation but for the
company’s financial status and operating result last year, have business expansion from the increasing of
motorcycle hire-purchase portfolio continuously. In the year 2007, the company had net hire-purchase
receivable amount 1,476.44 million Baht increasing from 999.68 million Baht on the year 2006 47.69%. In
the year 2008, the company has net hire-purchase receivable 2,130.86 million Baht increasing from the year
2007 44.32%. The company also have the revenue growth continuously from 442.67 million Baht in the year
2006 to 542.08 million Baht in 2007 or increasing 22.46%, and for the year 2008 the company has total
revenue 747.98 million Baht increasing 37.98% from the year 2007.
Revenues
Company’s Revenue
Hire purchase interest and
installment sales income
Other Incomes
Total

2008

2007

2006

Million
Baht

% of total
revenue

Million
Baht

% of total
revenue

Million
Baht

% of total
revenue

695.32

92.96

492.82

90.91

401.30

90.65

52.66
747.98

7.04
100.00

49.26
542.08

9.09
100.00

41.38
442.68

9.35
100.00

From the revenues structure, around 90% come from hire purchase interest and installment
sales incomes. In the year 2007, hire purchase interest and installment sales incomes (90.91 of total
revenue) amount 492.81 million Baht increase from 401.29 million Baht in the year 2006 (90.65% of total
revenue) or 22.81% increasing from the expansion of motorcycle hire-purchase receivable on the
upcountry.
In the year 2008, hire purchase interest and installment sales incomes amount 695.32 million
Baht (or 92.96% of total revenue) increasing from the year 2007 41.09% which come from the expansion
of motorcycle hire-purchase receivable on the upcountry.
Other incomes in the year 2007 amount 49.26 million Baht increase from 41.38 million Baht of
the year 2006 or 19.04%, for the year 2008 other incomes amount 52.66 million Baht or increase from
the year 2007 6.89%. The increasing of other incomes from the year 2006 come from the bill collection
efficiency which has been improved continuously in the same direction of the motorcycle hire purchase
receivable expansion.
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คาใชจาย
คาใชจายกอนดอกเบีย้
และภาษีเงินไดนิติบุคคล
ของบริษัท
คาใชจา ยในการ
บริการและบริหาร
คาใชจา ยหนี้สูญและ
หนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการจําหนาย
ทรัพยสินรอการขาย
รวม

ป 2551

ป 2550

ป 2549

ลานบาท

รอยละของ
รายไดรวม

ลานบาท

รอยละของ
รายไดรวม

ลานบาท

รอยละของ
รายไดรวม

130.37

17.43

189.39

34.94

135.78

30.67

102.19

13.66

43.86

8.09

70.21

15.86

182.30

24.37

95.52

17.62

80.17

18.11

414.86

55.46

328.77

60.65

286.16

64.64

คาใชจา ยกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล ประกอบดวย 3 สวนหลักไดแก คาใชจา ยในการบริการ
และบริหาร คาใชจายหนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย ในป 2550 บริษัทมี
คาใชจา ยกอนดอกเบี้ยและภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับ 328.77 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 60.65 ของรายไดรวม) เพิ่มขึ้นจาก
ป 2549 ซึ่งคาใชจายกอนดอกเบีย้ และภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลรวมเทากับ 286.16 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 64.64 ของรายได
รวม) หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 14.89 ทั้งนีก้ ารเพิ่มขึ้นของคาใชจายกอนดอกเบี้ยและภาษีเงินไดนิติบุคคลในป 2550
เพิ่มขึ้นในอัตราสวนที่สอดคลองใกลเคียงกับการเพิ่มขึ้นของรายไดรวม เมื่อพิจารณารายละเอียดการเพิ่มขึ้นของคาใชจาย
กอนดอกเบีย้ และภาษีเงินไดนิติบคุ คลพบวามาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการบริการและบริหารเนื่องจากการปลอย
สินเชื่อเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญในป 2550 ในขณะที่ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยรอการขายเพิ่มขึ้นในอัตราสวนที่
สอดคลองใกลเคียงกับการเพิ่มขึ้นของรายได สําหรับคาใชจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลงอยางมีนัยสําคัญผกผันกับ
รายไดรวม เนื่องจากความเขมงวดในการปลอยสินเชื่อ และการติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สําหรับป 2551 บริษัทมีคาใชจายกอนคาใชจา ยทางการเงิน และภาษีเงินไดนิติบคุ คลเทากับ 414.86 ลานบาท
(คิดเปนรอยละ 55.46 ของรายไดรวม) เพิ่มขึ้นจากป 2550 ซึ่งคาใชจา ยกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล
เทากับ 328.77ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 26.18 การเพิ่มขึ้นของคาใชจา ยกอนคาใชจา ยทางการเงิน และภาษีเงินได
นิติบุคคลสําหรับป 2551 เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มของรายไดรวม ทั้งนี้หากพิจารณารายละเอียดพบวาสาเหตุการเพิ่มขึ้นมาจาก
– คาใชจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งประกอบดวย หนี้สูญและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่มขึ้นระหวาง
งวด โดยคาใชจายดังกลาวเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่สูงกวาการเพิ่มขึ้นของรายไดรวมเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของป
2550 อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตราสวนคาใชจายหนี้สูญตอลูกหนี้เชาซื้อและผอนชําระของป 2551 อยู
ที่ประมาณรอยละ 4.80 ซึ่งสูงกวาเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนที่รอยละ 2.97
– ขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย ซึ่งเกิดจากมูลคาทรัพยสินยึดคืนรอการขายหักดวยมูลคา
ทรัพ ยสินจากการประมูลขายทอดตลาด เพิ่มขึ้น ในสัด สว นที่สูง กวา การเพิ่มขึ้นของรายไดรวมจากการ
ขยายตัวของการปลอยสินเชื่ออยางตอเนื่องเมื่อเทียบกับป 2550 อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาอัตราสวน
ขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสินรอการขายตอลูกหนี้เชาซื้อและผอนชําระ พบวาสําหรับป 2551 เทากับรอย
ละ 8.56 เพิ่มจาก ป 2550 ซึ่งเทากับรอยละ 6.47 และเมื่อพิจารณาสัดสวนลูกหนี้รถยึดตอจํานวน
ลูกหนี้ทั้งหมดพบวาป 2551 สัดสวนดังกลาวเทากับรอยละ 0.75 ซึ่งลดลงจากสัดสวนดังกลาวในป 2550
ซึ่งมีคาเทากับรอยละ 1.03 นอกจากนี้บริษัทจัดการใหมีการจําหนายรถยึดออกไปในแตละรอบบัญชีโดยไมให
คงคางในบริษัท เพื่อไมใหเกิดการขาดทุนมากขึ้น ซึ่งหากพิจารณาอัตราสวนการจําหนายสินทรัพยที่ยึดตอรถ
ยึดที่รอการขายในแตละรอบบัญชีพบวาอัตราสวนทรงตัวที่คาเฉลี่ยประมาณรอยละ 94 -97 สามารถแสดง
รายละเอียดไดดังนี้

80

Expenses
Expense before finance
cost and income tax
Service and
administrative expenses
Bad debts and doubtful
accounts
Loss on disposals of
foreclosed assets
Total Expenses

2008
Million
Baht

2007

% of total
revenue

Million
Baht

2006

% of total
revenue

Million
Baht

% of total
revenue

130.37

17.43

189.39

34.94

135.78

30.67

102.19

13.66

43.86

8.09

70.21

15.86

182.30

24.37

95.52

17.62

80.17

18.11

414.86

55.46

328.77

60.65

286.16

64.64

Expenses before finance cost and corporate income tax comprise of 3 parts : service and
administrative expenses, bad debts and doubtful accounts and loss on disposals of foreclosed assets. In
the year 2007, the company had service and administrative expenses 328.77 million Baht (60.65% total
revenues) increasing from 286.16 million Baht of the year 2006 (64.64% of total revenues) or increasing
14.89%. The increasing of expenses before interest and corporate income tax in the year 2007 has the
rate accord with the increasing of total revenues and mainly come from the increasing of service and
administrative expenses by expansion of the motorcycle hire purchase receivable portfolio while the loss
on disposals of foreclosed assets also increase on the same rate as total revenue. Bad debts and
doubtful accounts decreased from the focus on credit approval and the efficiency of bill collection.
In the year 2008, the company has expenses before finance cost and corporate income tax
414.86 million Baht (55.46% of total revenue) increasing from 328.77 million Baht of the year 2007 or
26.18% accord with the rise of total revenue. Details of the increasing come from :
- Bad debts and doubtful accounts comprise of the allowance of doubtful debt which
increase on the rate higher than the increasing of total revenues at the same period of
the year 2007. However the ratio of allowance for doubtful debt to total receivable of
the year 2008 is 4.80% which higher than 2.97% of the same period last year.
- Loss on disposals of foreclosed assets which calculate from the value of foreclosed assets
deduct by the selling price on auction, increasing on the higher rate compare to the
increasing of total revenue in the year 2007. However the ratio of loss on disposals of
foreclosed assets to total hire purchase receivable on the year 2008 is 8.56% increasing
from 6.47% of the year 2007. And the ratio of motorcycle foreclosed receivable to total
receivable, in the year 2008 is 0.75% which decreased from 1.03% of the year 2007.
Besides, the company try to sell foreclosed asset as soon as possible, the ratio of
foreclosed asset to foreclosed asset for sell is quite constant at the rate 94 – 97% detail
is as follows :
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อัตราสวนการจําหนายสินทรัพยที่ยึดตอรถยึดที่รอการขาย
หนวย: คัน
ทรัพยสินยกมาตนงวด
ทรัพยสินเพิ่มขึ้นระหวางงวด
ทรัพยสินยึดคืนรอการขาย
ทรัพยสินที่ขายได
ทรัพยสินปลายงวด
อัตราสวนการจําหนายสินทรัพยทยี่ ึดตอ
รถยึดที่รอการขาย

ป 2551
539
12,855
13,394
12,940
454

ป 2550
202
8,970
9,172
8,633
539

ป 2549
265
7,354
7,619
7,417
202

97%

94%

97%

– คาใชจายในการบริการและบริหารลดลงในป 2551 เมื่อเทียบกับป 2550 แมวารายไดรวมเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญในป 2551 เนื่องจากตั้งแตป 2551 เปนตนมามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีในการรับรู
คาใชจายสงเสริมการขายจากการรับรูทั้งจํานวนเปนทยอยรับรูตลอดอายุสัญญาซึ่งเปนสาเหตุหลักที่เมื่อ
พิจารณาสัดสวนของคาใชจายในการบริการและบริหารตอรายไดรวมลดลงจากรอยละ 34.94 ในป 2550
เปนรอยละ 17.43 ในป 2551
ดอกเบีย้ จาย
ในป 2550 บริษัทมีดอกเบีย้ จายเทากับ 54.08 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 ซึ่งดอกเบี้ยจายเทากับ 47.83 ลาน
บาทหรือคิดเปนรอยละ 13.05 เนื่องจากจากการขยายธุรกิจโดยเฉพาะการสรางฐานในตลาดใหม ทําใหบริษัทตองการเงินกู
ในการปลอยสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้น สงผลใหบริษัทมีเงินกูเพิ่มขึ้นจาก 508 ลานบาทในป 2549 เปน 853
ลานบาท ในป 2550 โดยเพิ่มขึ้น 222.26 ลานบาท คิดเปนรอยละ 37.35
สําหรับป 2551 บริษัทมีดอกเบีย้ จายเทากับ 78.43 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550 ซึ่งดอกเบี้ยจายเทากับ 54.08
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 45.03 เนื่องจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นเปน 1,281 ลานบาทจาก 833
ลานบาทเพื่อรองรับการการขยายฐานลูกคาสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตในตลาดใหมในพื้นที่จังหวัดใกลเคียง อยางไรก็ตาม
ตนทุนการกูยืมจากสถาบันการเงินเฉลี่ยเทากับรอยละ 6.59 ลดลงจากป 2550 ซึ่งตนทุนการกูยืมจากสถาบันการเงินเฉลี่ย
เทากับรอยละ 6.92
กําไรสุทธิ
ในป 2550 บริษัทมีกําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดเทากับ 197.29 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากป 2549 ซึ่งดอกเบี้ย
จายและภาษีเงินไดเทากับ 156.51 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 26.05 และในป 2550 บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ
107.41 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากป 2549 ซึ่งกําไรสุทธิเทากับ 80.75 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 33.01 เนื่องจากการ
เพิ่มของรายไดหลักคือรายไดจากการใหเชาซื้อและขายผอนชําระสูงกวาการเพิ่มของคาใชจายหลักซึ่งไดแกคาใชจายในการ
บริการและบริหารและการลดลงของคาใชจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
สําหรับป 2551 บริษัทมีกําไรกอนคาใชจา ยทางการเงินและภาษีเงินไดเทากับ 333.12 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากป 2550
ซึ่งกําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดเทากับ 213.30 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 56.17 และสําหรับป
2551 บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ183.67 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากป 2550 ซึ่งกําไรสุทธิเทากับ 107.41 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเปน
รอยละ 71.00 เนื่องจากการเพิ่มของรายไดหลักคือรายไดจากการใหเชาซื้อและขายผอนชําระสูงกวาการเพิ่มของคาใชจาย
หลัก ซึ่งไดแกคา ใชจายในการบริการและบริหาร นอกจากนั้นยังไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี โดย
คาใชจา ยสงเสริมการขายเมื่อเริ่มแรกที่เกิดขึน้ จากการใหเชาซื้อ สําหรับสัญญาเชาซื้อที่ทําขึ้น ตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม 2551
รับรูเปนคาใชจายโดยการปนสวนทยอยรับรูตามวิธีอัตราดอกเบี้ยทีแ่ ทจริงและแสดงหักจากรายไดดอกเบี้ยตลอดอายุของ
สัญญาเชาซื้อ แตกตางจากการคํานวณคานายหนาและคาใชจายทางตรงเมื่อเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการใหเชาซื้อสําหรับสัญญา
เชาซื้อที่ทาํ ขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม 2551 ซึ่งรับรูเปนคาใชจายทันทีเมื่อเกิดรายการ
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The Ratio of the selling of foreclosed asset to foreclosed asset for sell
Unit : Unit
Balance at the beginning of period
Unit increasing in the period
Foreclosed Asset for Sales
Units Sold
Balance at the end of period
the ratio of foreclosed asset to
foreclosed asset for sell

2008
539
12,855
13,394
12,940
454

2007
202
8,970
9,172
8,633
539

2006
265
7,354
7,619
7,417
202

97%

94%

97%

– Services and administrative expenses have decreasing in the year 2008 compare to the year
2007 while total revenue has increased. Because year 2008 has changing in the accounting
policy : the initial commissions and direct expenses recognized as expenses by amortizing them
over the installment period different from before, the commissions were recognized as
expenses when they are incurred. This is the main reason for the decreasing of the ratio of
services and administrative expenses to total revenue from 34.94% in the year 2007 to 17.43%
in the year 2008.
Interest Expenses
In the year 2007, the interest expenses is 54.08 million Baht increased from 47.83 million Baht
in the year 2006 or increasing 13.05% due to the new market expansion need support for hire purchase
financing, so the company had increased loan from 508 million Baht in the year 2006 to 853 million
Baht in the year 2007, increasing amount 222.26 million Baht or 37.35%.
For the year 2008, the company has interest expense 78.43 million Baht increase from 54.08
million Baht in the year 2007, increasing 45.03% due to long-term loan from financial institute rise from
833 million Baht in the year 2007 to 1,281 million Baht in the year 2008 to support the expansion of
business in upcountry. However the average interest rate in the year 2008 is 6.59% decreased from
6.92% in the year 2007.
Net Income
In the year 2007, the company had income before interest and income tax 197.29 million Baht,
increasing 26.05% from 156.51 million Baht in the year 2006 and in the year 2007, the company had net
income 107.41 million Baht, increasing 33.01% from 80.75 million Baht in the year 2006 due to increasing
on hire purchase interest and interest sales income higher than the increasing of expenses for service
and administrative and the decreasing of bad debts and doubtful accounts.
In the year 2008, the company has net income before finance cost and income tax 333.12
million Baht, increasing 56.17% from 213.30 million Baht in the year 2008. The company has net income
183.67 million Baht, increasing 71% from 107.41 million Baht in the year 2007 due to an increasing in
hire purchase interest and installment sales income higher than the main expense : service and
administrative expense and also have impacted from changing in the accounting policy : Initial
commissions and direct expenses arising in respect of hire purchase contracts originated on or after 1
January 2008 are recognized as expenses by amortizing them over the installment period using the
effective interest rate method, with amortization presented as a deduction from unearned income, which
is different from the initial commissions and direct expenses arising in respect of hire purchase
agreements originated prior to 1 January 2008 are recognized as expenses when they are incurred.
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ในป 2551 บริษัทมีตนทุนการกูย ืมจากสถาบันการเงินเฉลี่ยรอยละ 6.59 ลดลงจากรอยละ 6.92 ในป 2550
ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยรับลดลงเหลือ 38.55 ในป 2551 ลดลงจากรอยละ 39.81 ในป 2550 ทําใหสวนตางของอัตรา
ดอกเบีย้ ลดลงเพียงเล็กนอยจากรอยละ 32.89 เปนรอยละ 31.96 ซึ่งสะทอนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตนทุน
ทางการเงิน ซึ่งอัตราสวนทางการเงินสามารถแสดงไดดังนี้
อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร
หนวย : รอยละ

Effective Interest Rate
อัตราดอกเบี้ยรับ
อัตราดอกเบี้ยจาย
สวนตางอัตราดอกเบีย้
อัตรากําไรสุทธิ

ป 2551
38.55
6.59
31.96
24.56

ป 2550
39.81
6.92
32.89
19.81

ป 2549
39.75
7.58
32.17
18.24

กําไรสุทธิตอหุน
ในป 2550 บริษัทมีกําไรสุทธิหลังภาษีจํานวน 107.41 ลานบาท มีหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวเต็มจํานวน
45.00 ลานหุน มูลคาหุนละ 5.00 บาท กําไรตอหุนคิดเปน 2.39 บาทตอหุน (จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยเทากับ 45.00
ลานหุน) เพิ่มขึ้นรอยละ 33.01 เมื่อเปรียบเทียบกับในป 2549
สําหรับป 2551 บริษัทมีกาํ ไรสุทธิหลังภาษีจาํ นวน 183.67 ลานบาท มีหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวเต็ม
จํานวน 54.00 ลานหุน มูลคาหุนละ 5.00 บาท กําไรตอหุนคิดเปน 3.46 บาทตอหุน (จํานวนหุนสามัญถัวเฉลีย่ เทากับ
53.11 ลานหุน) เพิ่มขึ้นรอยละ 44.77 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2550
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2551 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 ไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียน
โดยการออกหุนสามัญใหมจาํ นวน 10 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท แบงเปนจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 9
ลานหุน ใหแกผูถอื หุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนในอัตราสวน 5 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนสามัญใหม และจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนจํานวน 1 ลานหุน รองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท โดยกรรมการและพนักงาน
หรือโครงการ ESOP ครั้งที่ 1
และเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้ง 2/2551 ไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียน
จํานวน 24.8 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท โดยจํานวน 24.3 ลานหุน จัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ออกใหผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน ในอัตราสวน 20 หุนเดิมตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 9 หนวย ระยะเวลา
ใชสิทธิ 3 ป ซึง่ จะหมดอายุในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 และจัดสรรหุนที่เหลือ 5 แสนหุนเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท โดยกรรมการและพนักงานตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 2
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพยรวม
ณ สิ้นป 2550 บริษัทมีสินทรัพยรวมเปนจํานวน 1,601.88 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2549 ซึ่งมีสนิ ทรัพยรวม
เทากับ 1,108.46 ลานบาทเปนจํานวน 493.42 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 44.51 ทั้งนี้มีลกู หนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
และขายผอนชําระสุทธิเปนสินทรัพยหลักจํานวน 1,476.77 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 92.17 ของสินทรัพยรวม) เพิ่มขึน้ จาก
สิ้นป 2549 ซึ่งลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและขายผอนชําระสุทธิเทากับ 999.67 ลานบาทเปนจํานวน 476.77 ลานบาทหรือ
เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 47.69 เนื่องมาจากความสําเร็จในการบุกเบิกตลาดใหมในพื้นทีจ่ ังหวัดใกลเคียง
ณ สิ้นป 2551 บริษัทมีสินทรัพยรวม เปนจํานวน 2,277.47 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2550 ซึ่งมีสินทรัพย
รวม 1,601.88 ลานบาทเปนจํานวน 675.59 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 42.17โดยมีลกู หนี้ตามสัญญาเชาซื้อและ
ขายผอนชําระเปนสินทรัพยหลักเปนจํานวน 2,130.86 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 93.56 ของสินทรัพยรวม) เพิ่มขึ้นจาก
สิ้นป 2550 ซึ่งลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและขายผอนชําระสุทธิเทากับ 1,476.44 ลานบาทเปนจํานวน 654.09 ลานบาทหรือ
เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 44.29 เนื่องจากการขยายตัวในการปลอยสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตอยางตอเนื่อง
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In the year 2008 the company has loan interest rate average 6.59%, decreasing from 6.92% in
the year 2007 while yield rate is 38.55%, decreasing from 39.81% in the year 2007 resulting to the net
yield rate just slightly decreased from 32.89% to 31.96%, reflect to the efficiency of financial cost
management, the rates are as follows :
Profitability Ratio
unit : %

Effective Interest Rate
Yield Rate
Interest Rate
Net Yield Rate
Net Profit rate

2008
38.55
6.59
31.96
24.56

2007
39.81
6.92
32.89
19.81

2006
39.75
7.58
32.17
18.24

Earnings per share
In the year 2007, the company had net income 107.41 million Baht. Number of issued and paid-up
ordinary share 45 million shares of 5 Baht each, earnings per share 2.39 Baht (average ordinary share 45
million shares) increasing 33.01% compare to the year 2006.
In the year 2008, the company has net income 183.67 million Baht. Number of issued and paidup ordinary share 54 million shares of 5 Baht each, earnings per share 3.46 (average ordinary share
53.11 million shares) increasing 44.77% compare to the year 2007.
On January 7, 2008 the Extraordinary Shareholders Meeting no. 1/2008 approved the resolution to
increase capital 10 million shares of par value 5 Baht each, allocated 9 million shares for exist
shareholders according to shareholding ratio at the rate 5 existing ordinary shares to 1 new ordinary share
and allocated 1 million shares for the exercising of warrant to buy ordinary share which issued to directors
and employee or ESOP no. 1.
And on the Extraordinary Shareholders Meeting no. 2/2008 held on October 27th, 2008 approved
the resolution to increase capital 24.8 million shares of par value 5 Baht each, 24.3 million units allocate
for the exercising of the warrants to purchase ordinary share of the Company No.2 (GL-W1) which issued
to the existing shareholders according to shareholding ratio (20 existing common shares to 9 units of
warrant), warrant term 3 years expiring date on December 30, 2011. And allocated 0.5 million shares for
the exercising of warrant to buy ordinary share which issued to directors and employee or ESOP no.2.
Financial Position
Assets
On December 31, 2007 the company had total assets 1,601.88 million Baht which is increase from
1,108.46 million Baht in the year 2006, increasing amount 493.42 million Baht or 44.51%. Motorcycle hire
purchase and installment sales receivable 1,467.77 million Baht (92.17% of total assets), increasing amount
476.77 million Baht or 47.69% from 999.67 million at the end of the year 2006 due to the new market
expansion in the upcountry.
At the end of the year 2008, the total assets is 2,277.47 million Baht increasing amount 675.59
million Baht or 42.17% from the year 2007. Motorcycle hire purchase and installment sales receivable
2,130.86 million Baht (93.56% of total assets), increasing amount 654.09 million Baht or 44.29% from the
year 2007 due to the continuously business expansion.
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คุณภาพลูกหนีแ้ ละการตั้งสํารองหนีส้ งสัยจะสูญ
บริษัทตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เชาซื้อและขายผอนชําระซึ่งเปนลูกหนี้ของการดําเนินธุรกิจหลักของ
บริษัท ณ. สิ้นป 2551 2550 และ 2549 ดังตอไปนี้
ลูกหนี้เชาซื้อและขายผอนชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
อายุของลูกหนี้คา งชําระ
ยอดลูกหนีแ้ ละรายไดคาง
รอยละ
คาเผื่อหนี้สงสัย อัตรารอยละของคา
รับหลังหักดอกผลเชาซื้อ
จะสูญ
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
และขายผอนชําระ
(ลานบาท)
ภาษีมูลคาเพิ่มและเงิน
ประกันความเสียหาย
(ลานบาท)
ลูกหนี้คา งชําระไมเกิน 1 งวด
คางชําระ 2-3 งวด
คางชําระ 4-6 งวด
คางชําระ 7-12 งวด
คางชําระมากกวา 12 งวด
รวม

1,974.84
177.98
75.20
31.29
6.71
2,266.03

ลูกหนี้เชาซื้อและขายผอนชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
อายุของลูกหนี้คา งชําระ
ยอดลูกหนีแ้ ละรายไดคาง
รับหลังหักดอกผลเชาซื้อ
และขายผอนชําระ
ภาษีมูลคาเพิ่มและเงิน
ประกันความเสียหาย
(ลานบาท)
ลูกหนี้คา งชําระไมเกิน 1 งวด
คางชําระ 2-3 งวด
คางชําระ 4-6 งวด
คางชําระ 7-12 งวด
คางชําระมากกวา 12 งวด
รวม

1,385.96
106.21
46.63
15.06
3.95
1,557.81
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87.15
7.85
3.32
1.38
0.30
100.00

รอยละ

88.97
6.82
2.99
0.97
0.25
100.00

19.03
3.47
74.74
31.21
6.71
135.16

1.00
2.00
100.00
100.00
100.00
6.34

คาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ
(ลานบาท)

อัตรารอยละของคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

13.62
2.1
46.63
15.06
3.95
81.37

1.00
2.00
100.00
100.00
100.00
5.22

Debt quality and provision of allowances for doubtful debts
The company has allowance for hire purchase and installment sales receivable which is the main
company’s account receivable in 2008, 2007, and 2006 as follow :
Accounts Receivable- Hire Purchase as of December 31, 2008
Accounts Receivable and
Aging of Hire – Purchase
%
Accrued
Income
after
Accounts Receivable

Allowance for
doubtful debt
(Million Baht)

deducting hire purchase
Interest income, VAT and
Deposit for loss from
customer
(million Baht)

Not exceed one installment
Past due 2-3 installments
Past due 4-6 installments
Past due 7-12 installments
Past due over 12
installments
Total

1,974.84
177.98
75.20
31.29
6.71

87.15
7.85
3.32
1.38
0.30

19.03
3.47
74.74
31.21
6.71

1.00
2.00
100.00
100.00
100.00

2,266.03

100.00

135.16

6.34

Accounts Receivable- Hire Purchase as of December 31, 2007
Accounts Receivable and
Aging of Hire – Purchase
%
Accrued Income after
Accounts Receivable

Allowance for
doubtful debt
(Million Baht)

deducting hire purchase
Interest income, VAT and
Deposit for loss from
customer
(million Baht)

Not exceed one installment
Past due 2-3 installments
Past due 4-6 installments
Past due 7-12 installments
Past due over 12
installments
Total

% Allowance for
doubtful debt

% Allowance for
doubtful debt

1,385.96
106.21
46.63
15.06
3.95

88.97
6.82
2.99
0.97
0.25

13.62
2.1
46.63
15.06
3.95

1.00
2.00
100.00
100.00
100.00

1,557.81

100.00

81.37

5.22
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ลูกหนี้เชาซื้อและขายผอนชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
อายุของลูกหนี้คา งชําระ
ยอดลูกหนีแ้ ละรายไดคาง
รับหลังหักดอกผลเชาซื้อ
และขายผอนชําระ
ภาษีมูลคาเพิ่มและเงิน
ประกันความเสียหาย
(ลานบาท)
ลูกหนี้คา งชําระไมเกิน 1 งวด
คางชําระ 2-3 งวด
คางชําระ 4-6 งวด
คางชําระ 7-12 งวด
คางชําระมากกวา 12 งวด
รวม

928.44
82.14
47.30
20.31
6.18
1,084.37

รอยละ

85.62
7.57
4.36
1.87
0.57
100.00

คาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ
(ลานบาท)

9.27
1.64
47.30
20.31
6.18
84.70

อัตรารอยละของคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

1.00
2.00
100.00
100.00
100.00
7.81

ความเหมาะสมของการตัง้ คาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
บริษัทมีนโยบายในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยใชหลักเกณฑของสมาคมบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทยหนังสือที่ สน.111/2547 เรื่องการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธุรกิจ Consumer finance ในการตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
อายุของลูกหนีค้ างชําระ
เมื่อเปรียบเทียบ ณ สิ้นป 2549 และณ สิ้นป 2550 สัดสวนของลูกหนี้เชาซื้อและขายผอนชําระ เปนหนี้ที่คาง
ชําระไมเกิน 1 งวด เพิ่มขึ้นจากรอยละ 85.62 เปนรอยละ 88.97 หนี้ที่คางชําระ 2 – 3 งวด ลดลงจากรอยละ 7.57 เปน
รอยละ 6.82 หนี้ที่คา งตั้งแต 4 งวดขึ้นไปลดลงจากรอยละ 6.81 เปนรอยละ 4.21
เมื่อเปรียบเทียบ ณ สิ้นป 2550 และ 2551 สัดสวนของลูกหนี้เชาซื้อและขายผอนชําระ เปนหนี้ที่คางชําระไมเกิน
1 งวด ลดลงจากรอยละ 88.97 เปนรอยละ 87.15 หนี้ที่คางชําระ 2 – 3 งวด เพิ่มขึ้นจากรอยละ 6.82 เปนรอยละ
7.85 หนี้ที่คางตั้งแต 4 งวดขึ้นไปเพิ่มขึ้นจากรอยละ 4.21 เปนรอยละ 5.00
คาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ณ สิ้นป 2551 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเทากับ 135.16 ลานบาทเพิ่มขึ้นจาก 81.37 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ
66.11 เนื่องจากการลดลงของลูกหนี้เชาซื้อและขายผอนชําระไมเกิน 1 งวดซึ่งมีสดั สวนเทียบกับยอดลูกหนี้เชาซื้อและขาย
ผอนชําระทั้งหมดคิดเปนกวารอยละ 87 ประกอบกับสัดสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอยอดลูกหนี้เชาซื้อและขายผอนชําระ
เทากับรอยละ 6.34 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 5.22 ณ สิ้นป 2550
หนีส้ ิน
ณ สิ้นป 2550 บริษัทมีหนี้สินรวมเปนจํานวน 1,041.43 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2549 ซึ่งมีหนี้สินรวมเทากับ
655.41 ลานบาทเปนจํานวน 386.01 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 58.90 เนื่องจากมีการขยายธุรกิจของบริษัท
ระหวางป 2550 โดยหนี้สวนใหญมาจากตั๋วแลกเงินและเงินกูยืมระยะยาวของสถาบันการเงิน
ณ สิ้นป 2551 บริษัทมีหนี้สินรวมเปนจํานวน 1,512.64 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2550 ซึ่งมีหนี้สินรวมเทากับ
1,041.43 ลานบาทเปนจํานวน 471.21 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 45.25 เนื่องจากบริษัทมีปลอยสินเชื่อเชาซื้อใน
ปริมาณที่มากขึ้นโดยหนี้สวนใหญมาจากเงินกูย ืมระยะยาวของสถาบันการเงิน
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Accounts Receivable- Hire Purchase as of December 31, 2006
Accounts Receivable and
Aging of Hire – Purchase
%
Accrued Income after
Accounts Receivable

Allowance for
doubtful debt
(Million Baht)

deducting hire purchase
Interest income, VAT and
Deposit for loss from
customer
(million Baht)

Not exceed one installment
Past due 2-3 installments
Past due 4-6 installments
Past due 7-12 installments
Past due over 12
installments
Total

% Allowance for
doubtful debt

928.44
82.14
47.30
20.31
6.18

85.62
7.57
4.36
1.87
0.57

9.27
1.64
47.30
20.31
6.18

1.00
2.00
100.00
100.00
100.00

1,084.37

100.00

84.70

7.81

Appropriation of allowance for doubtful debt
The company's policy of allowance for doubtful debt refers to the regulations issued by the
Institute of Certified Accountants and Auditors of Thailand no. Sor. Nor. 111/2547 on the matter relating to
making allowance for doubtful debt in consumer finance business.
Aging of Hire – Purchase Accounts Receivable
As of December 31, 2006 and 2007 hire purchase and installment sales receivables ratio - past
due not exceeding one installment increased from 85.62% to 88.97%, past due over two-three
installments decreased from 7.57% to 6.82%, and past due over four installments decreased from 6.81% in
2006 to 4.21% respectively.
As of December 31, 2007 and 2008 hire purchase and installment sales receivables ratio - past
due not exceeding one installment decreased from 88.97% to 87.15%, past due over two-three
installments increased from 6.82% to 7.85% and past due over four installments increased from 4.21% to
5.00% respectively.
Allowance for doubtful debt
As of December 31, 2008 allowance for doubtful debt is 135.16 million Baht increased from
81.37 million Baht or 66.11% in the year 2007 due to the decreasing in past due not exceeding one
installment which the portion is more than 87% of total hire purchase and installment sales receivable.
And the ratio of allowance for doubtful debt to total hire purchase and installment sales receivable
increased to 6.34% from 5.22% at the end of the year 2007.
Liabilities
As of the end of the year 2007 the company's liabilities 1,041.43 million Baht increased from 655.41
million baht in 2006, increasing amount 386.01 million baht or 58.90 %. This was due to the business
expansion for the period of 2007. The major liabilities come from Bills of Exchange and long term loans
from financial institutions.
As of the end of the year 2008 the company's liabilities 1,512.64 million Baht increased from
1,041.43 million baht in 2007, increasing amount 471.21 million baht or 45.25%. due to the loan to support
business expansion. The major liabilities come from long term loans from financial institutions.
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สวนของผูถือหุน
ณ สิ้นป 2550 สวนของผูถือหุนเทากับ 560.45 ลานบาท ประกอบดวยทุนที่ออกและชําระแลวเทากับ 225 ลาน
บาท สวนเกินมูลคาหุน 78 ลานบาทและกําไรสะสม 257.45 ลานบาท โดยรวมสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากป 2549 เปน
จํานวน 107.41 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 23.71 เปนผลมาจากความสามารถในการทํากําไรสุทธิที่เพิม่ ขึ้นในป
2550 เปนจํานวน 107.41 ลานบาท
ณ สิ้นป 2551 สวนของผูถือหุนเทากับ 764.82 ลานบาท ประกอบดวยทุนที่ออกและชําระแลวเทากับ 270 ลาน
บาท สวนเกินมูลคาหุน 148.20 ลานบาทและกําไรสะสม 346.62 ลานบาท โดยรวมสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากป 2550
เปนจํานวน 204.37 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 36.47 เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของทุนที่ออกและชําระแลว 45
ลานบาทจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 9 ลานหุนใหแกผูถือหุนเดิมโดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท สวนเกิน
มูลคาหุนเพิ่มขึ้น 70.20 ลานบาท และกําไรสะสมเพิ่มขึ้น 89.16 ลานบาท บริษัทมีกําไรสะสมทั้งสิ้น 309.80 บาท หลัง
จายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2550 จํานวน 81 ลานบาท และจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิในงวด 6
เดือนแรกของป 2551 แลว เปนจํานวน 13.50 ลานบาท
สภาพคลอง
ในป 2550 บริษทั มีเงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 339.36 ลานบาท โดยไดรับจากกําไรสุทธิจาก
กิจกรรมดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินจํานวน 264.67 ลานบาท และใชไปในการขยายธุรกิจเชาซื้อ
รถจักรยานยนต โดยมีลกู หนี้เพิม่ ขึ้น 521.72 ลานบาท และทรัพยสินรอการขายเพิ่มขึ้น 108.18 บริษัทมีเงินสดสุทธิใชไป
จากกิจกรรมลงทุนจํานวน 5.85 ลานบาท โดยใชไปในการซื้อสินทรัพยถาวรจํานวน 6.57 ลานบาท ไดรับจากการขาย
สินทรัพยถาวรและ เงินฝากประจําที่มีภาระค้ําประกัน 0.73 ลานบาท และ บริษัทมีเงินสดสุทธิ ไดรับจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จํานวน 345.04 ลานบาท โดยไดรับจากเงินกูระยะยาวจํานวน 1,125.00 ลานบาท จายคืนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงิน
กูยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 779.96 ลานบาท ทําใหเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในป 2550 ใชไปสุทธิ 178 ลาน
บาทซึ่งเปนผลจากการปลอยสินเชือ่ ในปริมาณเพิ่มขึ้นในชวงเริ่มตนของการขยายธุรกิจในพื้นที่จงั หวัดใกลเคียง
สําหรับป 2551 บริษัทมีเงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 473.75 ลานบาท โดยเปนกําไรสุทธิจาก
กิจกรรมดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินจํานวน 614.91 ลานบาท และใชไปในการขยายธุรกิจเชาซื้อ
รถจักรยานยนต โดยมีลูกหนี้เพิ่มขึ้น 756.56 ลานบาท และทรัพยสินรอการขายเพิ่มขึ้น 180.39 บริษัทมีเงินสดสุทธิใชไป
จากกิจกรรมลงทุนจํานวน 17.46 ลานบาท โดยใชไปในการซื้อสินทรัพยถาวร บริษัทมีเงินสดสุทธิ ไดรับจากกิจกรรมจัดหา
เงินจํานวน 493.19 ลานบาท โดยไดรับจากเงินกูระยะยาวจํานวน 1,575.00 ลานบาท จายคืนเงินกูย ืมจากสถาบันการเงิน
จํานวน 1,126.41 ลานบาท ทําใหเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดใน,ป 2551 ไดรับสุทธิ 1.97 ลานบาทซึง่ เพิม่ ขึ้นเมื่อ
เปรียบกับงวดเดียวกันของปกอน
โครงสรางเงินทุน
โครงสรางเงินทุนของบริษัท ณ สิ้น ป 2551, 2550 และ 2549 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
เปน 1.98 เทา 1.86 เทา และ 1.45 เทา ตามลําดับ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนมีแนวโนมที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ตั้งแตป 2549 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขยายธุรกิจซึง่ สามารถแจกแจงรายละเอียดไดดังนี้
1. การเพิ่มขึ้นของแหลงเงินทุนภายนอกซึ่งเปนหนี้สินระยะยาว ไดแก เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และผูใหกูรวมอื่น ซึ่งเปนสัญญาเงินกูย ืมระยะยาวใชคนื เปนงวดๆ ตามที่ระบุใน
สัญญา โดยอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 6.60-6.85 ตอปและ MLR โดยบริษัทไดนาํ ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
บนที่ดิน เปนหลักทรัพยคา้ํ ประกันเงินกูยืม บริษัทมีหนี้สิน เพิ่มขึน้ จาก 1,041.43 ลานบาท ในป 2550
เปน 1,512.64 ลานบาท ณ สิ้นป 2551 โดยเพิ่มขึ้น 471.21 ลานบาท คิดเปนรอยละ 45.25
2. การเพิ่มขึ้นของแหลงเงินทุนภายในในสวนของผูถ ือหุนสําหรับป
2551
สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจาก
560.45 ลานบาท ในป 2550 เปน 764.82ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 204.37 ลานบาท คิดเปนรอยละ 36.46
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของทุนที่ออกและชําระแลว 45 ลานบาทจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 9
ลานหุน ใหแกผถู อื หุนเดิมโดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท สวนเกินมูลคาหุนเพิ่มขึ้น 70.20 ลานบาทและ
จากกําไรสะสมหลังจายเงินปนผลซึ่งมาจากกําไรสุทธิในป 2551 เปนจํานวน 183.67 ลานบาท หลังการ
จายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2550 ของบริษัทจํานวน 81 ลานบาท และจายเงินปนผล
จากกําไรสุทธิในงวด 6 เดือนแรกของป 2551 แลว เปนจํานวน 13.50 ลานบาท
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Shareholders’ Equity
As of the end of the year 2007 the shareholders' equity increased to 560.45 million Baht comprise
of issued and paid-up capital 225 million Baht, share premium 78 million Baht and retained earning 257.45
million Baht, totally increased from the year 2006 107.41 million Baht or 23.71%. This was due to the
company's profitability of 107.41 million baht.
As of the end of the year 2008 the shareholders' equity increased to 764.82 million Baht comprise
of issued and paid-up capital 270 million Baht, share premium 148.20 million Baht and retained earning
346.62 million Baht, totally increased from the year 2007 204.37 million Baht or 36.47%. This was due to
the capital increase 45 million shares allocated to existing shareholders 9 million shares of par value 5
Baht each, share premium increased 70.20 million Baht and retained earnings increased 89.16 million Baht so
the company has total retained earning 309.80 million Baht after paid dividend for the year 2007 operating
result 81 million Baht and paid for dividend for the operating result of the first half of the year 2008
amount 13.50 million Baht.
Liquidity
As of the year 2007, the net cash flows used in operating activities 339.36 million Baht by
received Income from operating activities before changes in operating assets and liabilities 354.56 million
Baht and for portfolio expansion resulting motorcycle hire purchase receivable increased 521.72 million Baht
and assets foreclosed increased 108.18 million Baht. The company has net cash flows used in investing
activities amount 5.85 million Baht from the acquisitions of property, plant and equipment 6.57 million Baht,
proceeds from sales of property, plant and equipment 0.73 million Baht. The company has net cash flows
from financing activities 345.04 million Baht from the cash receipt from long-term loans 1,125 million Baht,
repayment of loans and bank overdraft 779.96 million Baht. So net decreased in cash and cash equivalents
for the year 2007 was 0.18 million Baht due to the expansion hire purchase portfolio for the new market in
upcountry.
As of the year 2008, the net cash flows used in operating activities 473.75 million Baht by
received Income from operating activities before changes in operating assets and liabilities 614.91 million
Baht and for portfolio expansion resulting motorcycle hire purchase receivable increased 756.56 million Baht
and assets foreclosed increased 180.39 million Baht. The company has net cash flows used in investing
activities amount 17.46 million Baht from the acquisitions of property, plant and equipment 17.64 million Baht.
The company has net cash flows from financing activities 493.19 million Baht from the cash receipt from
long-term loans 1,575 million Baht, repayment of long term loans 1,126.41 million Baht. So net increased in
cash and cash equivalents for the year 2008 is 1.97 million Baht.
Capital Structure
The company's capital structure at the end of the year 2008, 2007 and 2006 has debt to equity
is 1.98 times, 1.86 times and 1.45 times respectively. That ratio increased due to the business expansion
support with the details as follow :
1. Increasing in outsource funding which are long term loans such as bank overdrafts and loans
from Kasikornthai Bank and others, repayment as in the facility agreement with fixed interest rate 6.60 –
6.85% per annum and MLR. The company used land and buildings for collateral. Loans increased from
1,041.43 million baht in 2007 to 1,512.64 million baht in 2008 - an increase of 471.21 million baht or 45.25%.
2. Increases in internal capital in 2008 from the increase of shareholders equity from 560.45
million Baht in 2007 to 764.82 million Baht, increasing amount 204.37 million Baht or 36.46% due to the
increased of capital 45 million Baht - allocated 9 million shares of par value 5 Baht each, share premium
increased 70.20 million Baht. The company's net income for the year 2008 is 183.67 million Baht after paid
dividend for the year 2007 operating result 81 million Baht and paid dividend for the first half of the year
2008 operating result 13.50 Baht.
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน) เปนผูรับผิดชอบตองบการเงิน และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฎในรายงานประจําป โดยงบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเปนที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม ตลอดจนการประมาณการที่ผานการพิจารณาอยางรอบคอบและสอดคลองกับความเปน
จริงในการดําเนินธุรกิจ นอกจากนัน้ ยังมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคํานึงถึง
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย งบ
การเงินดังกลาวไดผานการตรวจสอบและใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่เปนอิสระ
คณะกรรมการไดจัดใหมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน
เพียงพอ และเพือ่ ปองกันความเสีย่ งจากการดําเนินงานที่ผดิ พลาด ทั้งนี้คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการอิสระ เปนผูดแู ลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุม
ภายใน
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไดแสดงไวในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งอยูใ นรายงาน
ประจําปฉบับนี้
คณะกรรมการจึงมีความเห็นวางบการเงิน ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
สามารถใหขอมูลทางการเงินที่มีความโปรงใส และเปนประโยชนตอผูถ ือหุน ตลอดจนผูมีสวนไดเสียฝายตางๆ

คณะกรรมการ บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
17 กุมภาพันธ 2552
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Responsibility of the Board of Directors for Financial Statements
The Board of Directors of Group Lease Public Company Limited is responsible for the
company’s financial statement and all financial information presented in the annual report. The financial
statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting standard in Thailand,
which are based on appropriate accounting policies and careful forecasting with prudent judge and
practical for the real business operation. All material information has been sufficiently disclosed in the
notes to financial statements concerning with the regulation of the Securities Exchange Commission and
the Stock Exchange of Thailand. Independent auditor has audited and expressed an unqualified audit
opinion on those financial statements.
The Board of Directors has established an efficiency internal control system which provide
complete, adequate and accurate accounting records, and to prevent operation risk from other
irregularities in the operation. In this regard, the Board of Directors has appointed the Audit
Committee, comprising independent directors, to be responsible for qualitative aspects of financial
reporting and internal control system. The opinion of the Audit Committee with regard to these matters
appears in the Report of the Audit Committee in this annual report.
The Board of Directors viewed that financial statement of Group Lease Public Company Limited
as at 31 December 2008 presented transparency in the financial position which will be useful for all
shareholders and other stakeholders.

Board of Directors, Group Lease Public Company Limited
February 17, 2009
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บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2551 และ 2550
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รายงานของผูส อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท กรุปลีส จํากัด
(มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้
สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน
และปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงิน
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณ
การเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความ
เหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวให
ขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน) โดยถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

รุงนภา เลิศสุวรรณกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 17 กุมภาพันธ 2552
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บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและขายผอนชําระที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป - สุทธิ
สินทรัพยรอการขาย - สุทธิ
ลูกหนี้กรมสรรพากร
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากประจําที่มีภาระค้ําประกัน
ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกพนักงาน
เงินลงทุนระยะยาว
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและขายผอนชําระที่ถึงกําหนด
ชําระเกินกวาหนึ่งป - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2551

(หนวย: บาท)
2550

2,915,902

943,288

1,088,306,450
7,971,558
395,912
38,035,081
1,137,624,903

779,454,210
11,063,645
2,398,419
30,316,304
824,175,866

9

259,507
39,915
2,000,000

248,000
41,480
2,000,000

6
10
11

1,042,557,575
50,661,872
23,528,481
20,793,829
1,139,841,179
2,277,466,082

696,989,773
39,325,396
24,489,777
14,612,610
777,707,036
1,601,882,902

6
7
8

บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ตั๋วแลกเงิน
เจาหนี้การคา
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
เจาหนี้คาเบี้ยประกัน
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
เงินประกันความเสียหายตามสัญญาเชาซื้อ
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

97

12
13
14

14

2551

(หนวย: บาท)
2550

145,000,000
821,460
752,226,666
33,383,335
13,527,048
11,552,204
9,321,055
965,831,768

21,099,038
99,951,653
1,650,750
677,030,000
21,515,367
14,841,184
18,598,751
6,102,414
860,789,157

529,056,667
17,753,282
546,809,949
1,512,641,717

155,666,667
24,972,912
180,639,579
1,041,428,736

บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
หมายเหตุ
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 79,800,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท
(2550: หุนสามัญ 45,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท)
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 54,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท
(2550: หุนสามัญ 45,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท)
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

15

15
18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ
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2551

(หนวย: บาท)
2550

399,000,000

225,000,000

270,000,000
148,200,000

225,000,000
78,000,000

36,824,365
309,800,000
764,824,365
2,277,466,082
-

22,347,009
235,107,157
560,454,166
1,601,882,902
-

บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
หมายเหตุ
รายได
รายไดดอกผลเชาซื้อและขายผอนชําระ
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายในการบริการและบริหาร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยรอการขาย
รวมคาใชจาย
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได
คาใชจายทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิสําหรับป

6

13
11

(หนวย: บาท)
2550

2551
695,322,592
52,655,265
747,977,857

492,815,823
49,260,214
542,076,037

130,368,153
102,191,891
182,301,875
414,861,919
333,115,938
(88,433,818)
244,682,120
(61,011,921)
183,670,199

189,385,367
43,861,984
95,523,759
328,771,110
213,304,927
(70,089,708)
143,215,219
(35,808,062)
107,407,157

3.46

2.39

53,107,129

45,000,000

3.42

-

53,677,483

-

20

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
กําไรตอหุนปรับลด
กําไรสุทธิ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยรอการขาย
ผลขาดทุนจากการลดมูลคาสินทรัพยรอการขาย
สวนลดตั๋วแลกเงินตัดบัญชี
คาใชจายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและขายผอนชําระ
สินทรัพยรอการขาย
ลูกหนี้กรมสรรพากร
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา
เจาหนี้คาเบี้ยประกัน
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินประกันความเสียหายตามสัญญาเชาซื้อ
เงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หนวย: บาท)
2550

244,682,120

143,215,219

6,297,395
102,191,891
(180,766)
182,301,875
1,185,006
1,542,824
76,890,994

4,620,243
43,861,984
(95,467)
95,523,759
4,978,042
8,376,077
54,075,419

614,911,339

354,555,276

(756,562,252)
(180,394,794)
2,002,507
(9,262,934)
(6,181,219)

(521,723,337)
(108,181,882)
7,859,317
(22,546,421)
(2,627,523)

(829,290)
(1,314,136)
(5,628,314)
3,366,774
(7,219,630)
(347,111,949)
(78,309,227)
(48,330,791)
(473,751,967)

1,569,900
5,056,398
(774,495)
(196,728)
23,331,789
(263,677,706)
(53,885,533)
(21,800,588)
(339,363,827)

บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจําที่มีภาระค้ําประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกพนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
ชําระคืนตั๋วแลกเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
จายเงินปนผล
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หนวย: บาท)
2550

(11,507)
1,565
190,037
(17,643,142)
(17,463,047)

136,790
(16,387)
597,000
(6,569,115)
(5,851,712)

123,900,962
30,000,000
(130,000,000)
1,575,000,000
(1,126,413,334)
115,200,000
(94,500,000)
493,187,628
1,972,614
943,288
2,915,902
-

(387,659,235)
1,125,000,000
(392,303,333)
345,037,432
(178,107)
1,121,395
943,288
0

บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
(หนวย: บาท)
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
กําไรสุทธิสําหรับป
โอนกําไรสะสมยังไมไดจัดสรร
เปนสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
กําไรสุทธิสําหรับป
ออกหุนสามัญเพิ่มทุน
เงินปนผลจาย
โอนกําไรสะสมยังไมไดจัดสรร
เปนสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

18

15
17
18

ทุนเรือนหุนที่ออก
สวนเกิน
และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ
225,000,000
78,000,000
-

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ยังไมไดจัดสรร
18,296,467
131,750,542
107,407,157

รวม
453,047,009
107,407,157

225,000,000

78,000,000

4,050,542

-4,050,542

22,347,009

235,107,157

560,454,166

225,000,000
45,000,000
-

78,000,000
70,200,000
-

22,347,009
-

235,107,157
183,670,199
(94,500,000)

560,454,166
183,670,199
115,200,000
(94,500,000)

270,000,000
-

148,200,000
-

14,477,356
36,824,365
-

(14,477,356)
309,800,000
-

764,824,365
-
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บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
1.

ขอมูลทั่วไป

1.1 ขอมูลบริษัทฯ
บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชนและมีภูมิลําเนาในประเทศ
ไทย บริษัทฯมีบริษัท เอ.พี.เอฟ. แมเนจเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ
ไทยเปนบริษัทใหญ และมีบริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส จํากัด เปนบริษัทใหญของกลุมบริษัท ธุรกิจ
หลักของบริษัทฯคือ การใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต โดยมีที่อยูตามที่จดทะเบียนอยูที่
เลขที่ 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
1.2 ขอมูลเพิ่มเติม
ตามที่บริษัท เอ.พี.เอฟ. แมเนจเมนท จํากัด ไดลงนามในสัญญาซื้อขายหุนกับกลุมผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทฯเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 โดยบริษัท เอ.พี.เอฟ. แมเนจเมนท จํากัดไดตกลงที่จะซื้อ
หุ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯจากกลุ ม ผู ถื อ หุ น รายใหญ ดั ง กล า วจํ า นวน 16,660,000 หุ น หรื อ คิ ด เป น
สัดสวนการถือหุนรอยละ 37.02 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
ภายใตเงื่อนไขวาบริษัทฯตองสามารถปรับโครงสรางทางการเงินกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งได
สําเร็จ และในเดือนมีนาคม 2550 บริษัท เอ.พี.เอฟ. แมเนจเมนท จํากัดไดทําการซื้อขายหุนดังกลาว
ซึ่งมีผลใหบริษัท เอ.พี.เอฟ. แมเนจเมนท จํากัดถือหุนของบริษัทฯในสัดสวนรอยละ 37.02
ตอมาบริษัท เอ.พี.เอฟ. แมเนจเมนท จํากัดไดซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจากผูถือหุนเพิ่มเติมอีก
จํานวน 20,703,190 หุน หรือคิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 46.01 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนาย
และชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ เปนผลใหบริษัท เอ.พี.เอฟ. แมเนจเมนท จํากัด ถือหุนสามัญของ
บริษัทฯทั้งสิ้นเปนจํานวน 37,363,190 หุน หรือคิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 83.03 ของจํานวน
หุนที่ออกจําหนายและชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
ในระหวางปปจจุบัน บริษัท เอ. พี. เอฟ. แมเนจเมนท จํากัด ไดลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯลดลงเหลือรอยละ 59.79
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2.

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
ยกเวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 56 เรื่องการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได ซึ่งบริษัทฯถือปฏิบัติกอน
วั น ที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช โดยมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ดั ง กล า วเป น ไปตามเกณฑ ที่ กํ า หนดขึ้ น โดย
มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได ฉบับปรับปรุงป 1996 (IAS No. 12
“Income Taxes” (Revised 1996))
การแสดงรายการในงบการเงินไดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การคาลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการ
บัญชี

3.

การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม

3.1 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน
สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ด อ อกประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 9/2550 ฉบั บ ที่ 38/2550 และฉบั บ ที่
62/2550 เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี โดยใหใชมาตรฐานการบัญชีใหมดังตอไปนี้
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550)

งบกระแสเงินสด
สัญญาเชา
สินคาคงเหลือ
ตนทุนการกูยืม
การนําเสนองบการเงิน
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ขอผิดพลาด
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวางกาล
ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) สัญญากอสราง
ฉบับที่ 51
สินทรัพยไมมีตัวตน
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มาตรฐานการบัญชีขางตนถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวา มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) และฉบับที่ 49
(ปรับปรุง 2550) ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง
2550) ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) และ
ฉบับที่ 51 ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปปจจุบัน
สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่มีผลกระทบกับงบการเงินสําหรับปปจจุบันมีดังนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เรื่องสัญญาเชา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) กําหนดใหบริษัทฯรับรูรายไดทางการเงินจากสัญญา
เชาในแตละงวดซึ่งไดสุทธิกับตนทุนทางตรงเริ่มแรกตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง มาตรฐานการ

บัญชีฉบับนี้มีผลบังคับใชสําหรับสัญญาเชาทุกประเภทที่มีวันเริ่มตนของสัญญาในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2551 เปนตนไป
เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีดังกลาว บริษัทฯรับรูคานายหนาและคาใชจายทางตรงเมื่อ
เริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการใหเชาซื้อสําหรับสัญญาเชาซื้อที่ทําขึ้นตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 เปน
คาใชจายโดยการปนสวนทยอยรับรูตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงและแสดงหักจากรายไดดอกผล
เชาซื้อตลอดอายุของสัญญาเชาซื้อ สําหรับคานายหนาและคาใชจายทางตรงเมื่อเริ่มแรกที่เกิดขึ้น
จากการใหเชาซื้อสําหรับสัญญาเชาซื้อที่ทําขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม 2551 บริษัทฯรับรูเปนคาใชจาย
ทันทีเมื่อเกิดรายการ
3.2 มาตรฐานการบัญชีที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี โดย
ใหใชมาตรฐานการบัญชีใหมดังตอไปนี้
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย
ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการบัญชีขางตนถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2552 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี
ฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใชมาตรฐานการ
บัญชีฉบับดังกลาว
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4.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1 การรับรูรายได
ก)

รายไดดอกผลเชาซื้อและขายผอนชําระ
บริษัทฯรับรูรายไดดอกผลเชาซื้อและขายผอนชําระโดยการปนสวนดอกผลเชาซื้อตลอด
ระยะเวลาของสัญญาตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง โดยจะรับรูในวันที่ถึงกําหนดชําระคางวด
ไมวาจะเก็บเงินไดหรือไม อยางไรก็ตาม บริษัทฯจะหยุดรับรูรายไดเ มื่อลูกหนี้คางชําระ
คางวดเกินกวา 4 งวด

ข)

รายไดจากคาปรับลาชา
รายไดจากคาปรับลาชารับรูเปนรายไดตามจํานวนที่ไดรับจริง

ค)

รายไดคาธรรมเนียมอื่น
คาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับสัญญาเชาซื้อรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง

ง)

ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง

4.2 การรับรูคาใชจาย
ก)

ดอกเบี้ยจาย
ดอกเบี้ยจายถือเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง ในกรณีที่ดอกเบี้ยไดคิดรวมอยูในตั๋วเงินจาย
แลว ดอกเบี้ยนั้นจะตัดจําหนายเปนคาใชจายเฉลี่ยเทา ๆ กันตลอดอายุของตั๋วเงินนั้น

ข)

คานายหนาและคาใชจายทางตรงจากการใหเชาซื้อ
บริษัทฯรับรูคานายหนาและคาใชจายทางตรงเมื่อเริ่มแรกจากการใหเชาซื้อสําหรับสัญญา
เชาซื้อที่ทําขึ้นตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 โดยการปนสวนทยอยรับรูตามวิธีอัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง และแสดงหักจากรายไดดอกผลเชาซื้อและขายผอนชําระตลอดอายุของสัญญา
รายไดดอกผลเชาซื้อที่ยังไมถือเปนรายไดแสดงสุทธิจากคานายหนาและคาใชจายทางตรงเมื่อ
เริ่มแรกของการเชาซื้อ
คานายหนาและคาใชจายทางตรงเมื่อเริ่มแรกจากการใหเชาซื้อสําหรับสัญญาเชาซื้อที่ทําขึ้น
กอนวันที่ 1 มกราคม 2551 รับรูเปนคาใชจายในการบริการและบริหารในงบกําไรขาดทุน
ทันทีที่เกิดรายการ
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4.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบดุล หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุน
ระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ไดมา
และไมมีขอจํากัดในการเบิกใช
4.4 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและขายผอนชําระ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและขายผอนชําระแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ ดอกผล
เชาซื้อและดอกเบี้ยที่ยังไมถือเปนรายไดแสดงเปนรายการหักจากลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและขาย
ผอนชําระ บริษัทฯบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละของยอดลูกหนี้ที่คางชําระสุทธิจาก
รายไดดอกผลเชาซื้อและขายผอนชําระที่ยังไมถือเปนรายได โดยคํานึงถึงจํานวนเดือนที่คางชําระ
4.5 สินทรัพยรอการขาย
สินทรัพยรอการขายเปนสินทรัพยซึ่งไดยึดมาจากลูกหนี้เชาซื้อและขายผอนชําระ และไดแสดงไว
ในราคาทุน (ซึ่งสวนใหญประกอบดวยคางวดที่คางชําระสุทธิ) หรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะขายได
แลวแตราคาใดจะต่ํากวา โดยการตั้งคาเผื่อการลดมูลคาสําหรับสินทรัพยที่ยึดคืน
4.6 เงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย บริษัทฯตัด
บัญชีสวนเกิน/สวนต่ํากวามูลคาตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งจํานวนที่ตัดจําหนายนี้จะ
แสดงเปนรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
บริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน
4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ / คาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคา
สะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของ
สินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณดังตอไปนี้
อาคาร
สวนปรับปรุงอาคารและสถานที่เชา
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
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คอมพิ ว เตอร แ ละอุ ป กรณ และยานพาหนะคํ า นวณค า เสื่ อ มราคาตามวิ ธี ผ ลรวมจํ า นวนป ต าม
ระยะเวลา 3 - 5 ป
คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน
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4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ
หรื อถู ก ควบคุ ม โดยบริ ษั ทฯไม วา จะเป น โดยทางตรงหรื อ ทางอ อ ม หรื อ อยูภ ายใต ก ารควบคุ ม
เดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการซึ่งมีอิทธิพลอยางเปน
สาระสํ าคั ญกั บ บริษั ทฯ ผูบ ริ ห ารสํา คั ญ กรรมการหรือ พนั ก งานของบริ ษั ท ฯที่ มีอํ า นาจในการ
วางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ
4.9 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯจะทําการประเมินวามีขอบงชี้ของการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ
หรือสินทรัพยที่ไมมีตัวตนอื่นของบริษัทฯหรือไม หากมีขอบงชี้ของการดอยคา บริษัทฯจะทําการ
ประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หากพบวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นมีมูลคา
สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน แสดงวาสินทรัพยดังกลาวเกิดการดอยคา บริษัทฯจะลดมูลคาของ
สินทรัพยลงใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ทั้งนี้ มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคา
ยุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา
ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการ
คาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่
สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่ง
เปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการ
ขาย บริษัทฯใชแ บบจําลองการประเมินมูลคาที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรั พย ซึ่งสะทอนถึง
จํานวนเงินที่กิจการสามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดย
การจําหนายนั้นผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากัน
ไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน
บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน
4.10 ผลประโยชนพนักงาน

บริ ษั ท ฯรั บรู เงิ น เดื อน คา จา ง โบนัส และเงิน สมทบกองทุ น ประกัน สั ง คมและกองทุ น สํ า รอง
เลี้ยงชีพเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
4.11 ภาษีเงินได
ก) ภาษีเงินไดตามแบบแสดงรายการ
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร
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ข) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเ งิ น ได รอการตั ด บั ญ ชี คํา นวณขึ้น จากผลแตกต างชั่ว คราวระหว า งราคาตามบัญชีข อง
สินทรัพยและหนี้สิน ณ วันที่ในงบดุลกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินนั้น โดยใชอัตรา
ภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันที่ในงบดุล
บริษัทฯรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี และ
รับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช ทั้งนี้บริษัทฯจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีก็ตอเมื่อ
มีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอสําหรับผลแตกตาง
ชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น
บริษัทฯจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ ทุกวันที่ในงบดุล
และจะปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาวเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯจะไมมีกําไร
ทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใช
ประโยชน
4.12 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯรับรูจํานวนสุทธิของดอกเบี้ยที่ไดรับจาก/จายใหแกคูสัญญาตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยเปนรายได/คาใชจายในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง
4.13 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต
ไดเกิดขึ้นแลวและมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป
เพื่ อ ปลดเปลื้ อ งภาระผู ก พั น นั้ น และบริ ษั ท ฯสามารถประมาณมู ล ค า ภาระผู ก พั น นั้ น ได อ ย า ง
นาเชื่อถือ
5.

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจ
และการประมาณในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้
สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการ
ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญดังนี้
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5.1 สัญญาเชา
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสั ญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน
ฝา ยบริ ห ารได ใ ช ดุล ยพินิ จ ในการประเมิ น เงื่ อนไขและรายละเอีย ดของสั ญ ญาเพื่อพิ จ ารณาว า
บริษัทฯไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม
5.2 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารประมาณอัตราคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของลูกหนี้แตละอายุ โดยพิจารณาขอมูลสถิติตาง ๆ ในอดีตประกอบกับการประเมินความเสี่ยงของ
ลูกหนี้ ลักษณะของหลักประกัน และผลเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจากลูกหนี้ในอดีต โดยยึดหลักความ
ระมัดระวังเปนสําคัญ
5.3 คาเผื่อการลดมูลคาสินทรัพยรอการขาย
ในการประมาณคาเผื่อการลดมูลคาสินทรัพยรอการขาย ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากสินทรัพยรอการขายแตละรายการ โดยคํานึงถึงการ
วิเคราะหมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่คาดวาจะขายได การใชประมาณการจากขอมูลสถิติการขาย
ในอดีต อายุของสินทรัพยรอการขายคงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น
5.4 สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
บริษัทฯจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีในบัญชีเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวา
บริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินนั้นได ในการ
นี้ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการวาบริษัทฯควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเปน
จํานวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา
5.5 คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใช
งานและมูลคาซากเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใชงานและมูลคา
ซากใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเชนนั้นเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและ
คาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
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6.

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและขายผอนชําระ

6.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและขายผอนชําระประกอบดวย
(หนวย: บาท)
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
และขายผอนชําระสวนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึง่ ป
2551
2550
ลูกหนี้ปกติ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและขายผอนชําระ
ดอกผลเชาซื้อและขายผอนชําระคางรับ
หัก: ดอกผลเชาซื้อและขายผอนชําระ
ที่ยังไมถือเปนรายได - สุทธิ
รวมลูกหนี้ปกติ
ลูกหนี้บอกเลิกสัญญา
ลูกหนี้เชาซื้อและขายผอนชําระ
ดอกผลเชาซื้อและขายผอนชําระคางรับ
หัก: ดอกผลเชาซื้อและขายผอนชําระ
ที่ยังไมถือเปนรายได - สุทธิ
รวมลูกหนี้บอกเลิกสัญญา
รวมลูกหนี้
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและขายผอนชําระ - สุทธิ

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
และขายผอนชําระที่ถึง
กําหนดชําระเกินกวาหนึ่งป
2551
2550

รวม
2551

2550

1,753,230,203
48,550,276

1,260,763,661
29,038,637

1,383,145,496
-

915,532,046
-

3,136,375,699
48,550,276

2,176,295,707
29,038,637

(673,943,485)

(480,818,155)

(333,540,962)

(213,906,543)

(1,007,484,447)

(694,724,698)

1,127,836,994

808,984,143

1,049,604,534

701,625,503

2,177,441,528

1,510,609,646

71,048,139
8,042,790

41,290,981
4,050,876

47,755,719
-

19,734,619
-

118,803,858
8,042,790

61,025,600
4,050,876

(25,673,849)
53,417,080

(13,059,525)
32,282,332

(12,586,204)
35,169,515

(4,808,578)
14,926,041

(38,260,053)
88,586,595

(17,868,103)
47,208,373

1,181,254,074
(92,947,624)
1,088,306,450

841,266,475
(61,812,265)
779,454,210

1,084,774,049
(42,216,474)
1,042,557,575

716,551,544
(19,561,771)
696,989,773

2,266,028,123
(135,164,098)
2,130,864,025

1,557,818,019
(81,374,036)
1,476,443,983

6.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและขายผอนชําระ (สุทธิจากดอกผล
เชาซื้อที่ยังไมถือเปนรายได) และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจําแนกตามอายุหนี้คางชําระไดดังนี้
(หนวย: บาท)
มูลคาลูกหนี้
ตามสัญญาเชาซื้อ
ระยะเวลาคางชําระ
และขายผอนชําระ
2551
2550
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและขายผอนชําระ
ยังไมถึงกําหนดชําระ
1,781,383,209 1,273,874,723
คางชําระ
1 เดือน
193,458,706
112,084,717
2 - 3 เดือน
177,983,785
106,208,382
4 - 6 เดือน
75,198,604
46,633,995
7 - 12 เดือน
31,292,910
15,064,036
6,710,909
3,952,166
12 เดือนขึ้นไป
2,266,028,123 1,557,818,019
รวม

อัตรารอยละ
ที่บริษัทฯ
ตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
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คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
2551
2550

มูลคาลูกหนี้ตาม
สัญญาเชาซื้อ
และขายผอนชําระ - สุทธิ
2551
2550

1

17,149,336

12,523,432

1,764,233,873

1,261,351,291

1
2
100
100
100

1,882,544
3,474,298
74,738,910
31,208,101
6,710,909
135,164,098

1,100,333
2,100,074
46,633,995
15,064,036
3,952,166
81,374,036

191,576,162
174,509,487
459,694
84,809
2,130,864,025

110,984,384
104,108,308
1,476,443,983
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6.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชาซื้อและมูลคา
ปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ลูกหนี้ตองจายตามสัญญาเชาซื้อแสดงไดดังนี้
(หนวย: บาท)

ระยะเวลาไมเกินหนึ่งป
ระยะเวลาทีเ่ กินหนึ่งปแตไมเกินหาป
รวม

2551
มูลคาปจจุบันของ
เงินลงทุนขั้นตน จํานวนเงินขั้นต่ํา
ที่ตองจาย
ตามสัญญาเชาซื้อ
1,880,871,408
1,181,254,074
1,084,774,049
1,430,901,215
2,266,028,123
3,311,772,623

หัก: ดอกผลเชาซื้อที่ยังไมถือเปนรายได
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตอ งจาย

(1,045,744,500)
2,266,028,123

2550
มูลคาปจจุบันของ
เงินลงทุนขั้นตน จํานวนเงินขั้นต่ํา
ตามสัญญาเชาซื้อ
ที่ตองจาย
1,335,144,155
841,266,475
935,266,665
716,551,544
1,557,818,019
2,270,410,820
(712,592,801)
1,557,818,019

6.4 สัญญาเชาซื้อของบริษัทฯมีระยะเวลาในการเชาตามสัญญาโดยประมาณ 1 - 3 ป และคาเชากําหนด
ในอัตราคงที่ตลอดอายุสัญญาเชา
6.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯไดโอนสิทธิเรียกรองในลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ (กอนหัก
ดอกผลเชาซื้อที่ยังไมถือเปนรายได) จํานวน 3,416 ลานบาท (2550: 1,621 ลานบาท) เพื่อ
ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคารพาณิชยตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 12 และ 14
6.6 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทยโดยความ
เห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดกําหนดแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีสําหรับธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) โดยหยุดรับรูรายได
สําหรับลูกหนี้คางชําระคางวดเกินกวา 3 งวด อยางไรก็ตาม แนวปฏิบัติดังกลาวไดใหทางเลือกไว
โดยหากบริษัทใดเห็นวาแนวทางปฏิบัตินี้ไมเหมาะสมใหเปดเผยแนวทางที่บริษัทใชพรอมเหตุผล
ประกอบ ทั้งนี้บริษัทฯมีนโยบายในการหยุดรับรูรายไดสําหรับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่คางชําระ
คางวดเกินกวา 4 งวด ซึ่งหากบริษัทฯตองปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว บริษัทฯตองรับรูรายได
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ลดลงเปนจํานวนเงินประมาณ 3.52 ลานบาท
และ 2.92 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวน
สําหรับลูกหนี้คางชําระเกินกวา 3 งวดแลว ดังนั้นการหยุดรับรูรายไดสําหรับลูกหนี้ตามสัญญาเชา
ซื้อที่คางชําระคางวดเกินกวา 4 งวด จึงไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอกําไรสุทธิสําหรับป
ของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่คางชําระคางวด
เกินกวา 3 งวดแตบริษัทฯยังคงรับรูรายไดเปนจํานวนเงินประมาณ 49.46 ลานบาท และ 28.55
ลานบาท ตามลําดับ
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7.

สินทรัพยรอการขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 สินทรัพยรอการขายแสดงไดดังนี้

สินทรัพยยดึ คืน
หัก: คาเผื่อการลดมูลคา
สินทรัพยรอการขาย - สุทธิ
8.

2551
8,470,572
19,307,828
6,532,719
898,832
2,825,130
38,035,081

(หนวย: บาท)
2550
8,997,630
15,236,188
5,032,996
1,036,490
13,000
30,316,304

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

รายไดคางรับ
คาใชจายจายลวงหนา
ลูกหนี้อื่น - ขายสินทรัพยรอการขาย
ภาษีซื้อที่ยังไมถึงกําหนด
อื่น ๆ
รวม
9.

2551
17,089,870
(9,118,312)
7,971,558

(หนวย: บาท)
2550
18,996,951
(7,933,306)
11,063,645

เงินฝากประจําที่มีภาระค้ําประกัน
ยอดคงเหลือนี้ คือเงินฝากประจําซึ่งบริ ษัทฯไดนําไปวางไวกับธนาคารเพื่อค้ําประกันการออก
หนังสือค้ําประกันจากธนาคารตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 22.2

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(หนวย: บาท)

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2550
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
31 ธันวาคม 2551

ที่ดิน

อาคาร

สวนปรับปรุง
อาคารและ
สถานที่เชา

21,392,175
8,686,879
30,079,054

38,475,893
38,475,893

4,593,422
135,909
4,729,331
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เครื่องตกแตง
และเครื่องใช
สํานักงาน

คอมพิวเตอร
และอุปกรณ

19,393,409
404,365
(256,500)
19,541,274

6,978,803
1,969,093
(904,628)
8,043,268

ยานพาหนะ

รวม

8,631,241
6,446,896
(288,370)
14,789,767

99,464,943
17,643,142
(1,449,498)
115,658,587
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(หนวย: บาท)

อาคาร

สวนปรับปรุง
อาคารและ
สถานที่เชา

เครื่องตกแตง
และเครื่องใช
สํานักงาน

คอมพิวเตอร
และอุปกรณ

ยานพาหนะ

-

27,135,607
1,923,795

4,502,902
61,765

18,658,900
318,637

5,862,348
1,167,338

3,979,790
2,825,860

60,139,547
6,297,395

ที่ดิน

รวม

คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2550
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับ
สวนที่จําหนาย
31 ธันวาคม 2551
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2550

-

29,059,402

4,564,667

(256,490)
18,721,047

(903,164)
6,126,522

(280,573)
6,525,077

(1,440,227)
64,996,715

21,392,175

11,340,286

90,520

734,509

1,116,455

4,651,451

39,325,396

31 ธันวาคม 2551

30,079,054

9,416,491

164,664

820,227

1,916,746

8,264,690

50,661,872

คาเสื่อมราคาสําหรับป
2550

4,620,243

2551

6,297,395

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงาน
อยู ราคาทุนของอุปกรณดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 28.28 ลานบาท (2550: 28.34 ลานบาท)
บริษั ทฯไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูก สรางมูลคาสุทธิตามบั ญชี ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2551 จํา นวน
31.13 ลานบาท (2550: 32.91 ลานบาท) ไปค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน และเงินกูยืมระยะยาวตามที่กลาวในหมายเหตุ 12 และ 14
11. ภาษีเงินไดนิติบุคคล/สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทฯคํานวณขึ้นในอัตรารอยละ 25 สําหรับกําไรหลังจากบวกกลับดวย
รายการสํารองและคาใชจายตาง ๆ ที่ไมอนุญาตใหถือเปนรายจายในการคํานวณภาษี
ภาษีเงินไดของบริษัทฯสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย
(หนวย: บาท)

2551
60,050,625
961,296
61,011,921

ภาษีเงินไดที่คาํ นวณจากกําไรทางภาษี
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีลดลง
ภาษีเงินไดทแี่ สดงอยูในงบกําไรขาดทุน
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2550
32,766,536
3,041,526
35,808,062
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สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่แสดงอยูในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
และ 2550 มีดังนี้
(หนวย: บาท)

2551
ผลกระทบทางภาษีของรายการซึ่งไมสามารถถือเปนคาใชจาย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อมูลคาลดลงของสินทรัพยรอการขาย
คานายหนารอตัดบัญชี
รวม

35,966,386
2,279,578
(14,717,483)
23,528,481

2550
22,506,450
1,983,327
-

24,489,777

12. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(หนวย: บาท)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
MOR
MLR, MOR

2551
145,000,000
145,000,000

2550
11,099,038
10,000,000
21,099,038

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของ
บริษัทฯค้ําประกันโดยการโอนสิทธิเรียกรองตามสัญญาเชาซื้อ และการจดจํานองที่ดินพรอมสิ่ง
ปลูกสรางที่มีอยูในปจจุบันและที่จะมีขึ้นในภายหนา และทะเบียนรถจักรยานยนตตามหนังสือแจง
จากผูใหกู
13. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางป บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจ
ดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธรุ กิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้
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2551

2550

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ดอกเบี้ยจาย
1,542,824
คาที่ปรึกษาทางการเงิน
คาธรรมเนียมการเงินจาย
รายการธุรกิจกับกรรมการ
ดอกเบี้ยจาย

15,010,749

500,000
-

224,289

-

103,771

(หนวย: บาท)
นโยบายการกําหนดราคา
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 9.0, 8.8, 8.5, 7.0
และMOR ตอป
ราคาตามสัญญา
อัตรารอยละ 0.5 ของมูลคาตั๋วแลกเงิน
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.25 และ MOR
ตอป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯมียอดคงคางกับกิจการที่เกี่ยวของกันซึ่งสรุปไดดังนี้
ความสัมพันธ

(หนวย: บาท)
2550

2551

ตั๋วแลกเงิน
บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) มีกรรมการรวมกัน

-

99,951,653

ในระหวางปปจจุบัน ตั๋วแลกเงิน - กิจการที่เกี่ยวของกันมีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้
ยอดคงเหลือ
ในระหวางป
ณ วันที่
ลดลง
31 ธันวาคม 2550 เพิ่มขึ้น
บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
เงินตน
100,000,000
30,000,000 (130,000,000)
(1,494,477)
1,542,824
(48,347)
สวนลดจายรอตัดบัญชี
99,951,653
28,505,523 (128,457,176)

(หนวย: บาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551
-

บริษัทฯไดจายชําระคืนตั๋วแลกเงินดังกลาวทั้งหมดแลวในระหวางปปจจุบัน
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯไดจายเงินเดือน โบนัส คาเบี้ยประชุมและเงิน
บําเหน็จใหแกกรรมการและผูบริหารเปนจํานวนเงิน 12.34 ลานบาท (2550: 23.60 ลานบาท)
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ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญสําหรับกรรมการ
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการ
จํานวน 7 ทาน จํานวน 149,000 หนวย คิดเปนรอยละ 14.9 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญทั้งหมด
14. เงินกูยืมระยะยาว
เงินกูยืมระยะยาวซึ่งบริษัทฯไดรับจากสถาบันการเงินในประเทศ มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
ยอดคงเหลือ

อัตราดอกเบี้ยตอป

2551
สัญญาเงินกูลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550
1) วงเงินสินเชื่อที่ 1
41,666,666

291,666,667

อัตรารอยละ MLR ตอป

2) วงเงินสินเชื่อที่ 3

234,000,000

อัตรารอยละ MLR ตอป

-

82,030,000

อัตราดอกเบี้ย 1 เดือน
THBFIX + 0.97 ตอป

2) วงเงินสินเชื่อที่ 2

290,450,000

-

อัตราดอกเบี้ย 1 เดือน
THBFIX + 0.97 ตอป

3) วงเงินสินเชื่อที่ 3

-

225,000,000

อัตราดอกเบี้ย 1 เดือน
THBFIX + 0.97 ตอป

114,000,000

สัญญาเงินกูลงวันที่ 20 กันยายน 2550
1) วงเงินสินเชื่อที่ 1

เงื่อนไขการชําระคืนเงินตน

2550
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ผอ นชํ าระเป นงวด ๆ ในจํา นวนที่เ ท า กั น
รวมทั้งหมดยี่สิบสี่งวด โดยเริ่มชําระงวด
แรกในวันชําระดอกเบี้ยครั้งแรกหลังจาก
วันที่เบิกเงินกูตามวงเงินสินเชื่อที่ 1
ผอ นชํ าระเป นงวด ๆ ในจํา นวนที่เ ท า กั น
รวมทั้งหมดสามสิบงวด โดยเริ่มชําระงวด
แรกในวันชําระดอกเบี้ยครั้งแรกหลังจาก
วันที่เบิกเงินกูตามวงเงินสินเชื่อที่ 3
ผอนชําระเปนงวด ๆ ตามที่ระบุในสัญญา
เงิ น กู รวมทั้ ง หมดเก า งวด โดยเริ่ ม ชํ า ระ
งวดแรกในวั น ทํ า การสุ ด ท า ยของเดื อ น
ตุลาคม 2550
ผอนชําระเปนงวดๆ ตามที่ระบุในสัญญา
เงิ น กู ร วมทั้ ง หมดสามสิ บ งวดโดยเริ่ ม
ชํ า ระงวดแรกในวั น ทํ า การสุ ด ท า ยของ
เดือนมีนาคม 2551
ชําระภายในวันที่ 31 มีนาคม 2551

15

(หนวย: พันบาท)
ยอดคงเหลือ
2551

อัตราดอกเบี้ยตอป

เงื่อนไขการชําระคืนเงินตน

อัตรารอยละ MLR - 0.5 ตอป

ผอ นชํ าระเป นงวด ๆ ในจํา นวนที่เ ท า กั น
รวมทั้งหมดสามสิบงวด โดยเริ่มชําระงวด
แรกในวันชําระดอกเบี้ยครั้งแรกหลังจาก
วันที่เบิกเงินกูตามวงเงินสินเชื่อ

2550

สัญญาเงินกูลงวันที่ 28 เมษายน 2551
1) วงเงินสินเชื่อที่ 1
835,166,667

-

รวม

1,281,283,333

832,696,667

หั ก : ส ว นที่ ถึ ง กํ า หนดชํ า ระ
ภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ

(752,226,666)

(677,030,000)

529,056,667

155,666,667

หมายเหตุ: วงเงินสินเชื่อที่ 2 ตามสัญญาเงินกูลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 เปนวงเงินเบิกเกินบัญชีตามที่กลาวในหมายเหตุ 12

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับป 2551 มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: บาท)
832,696,667
1,575,000,000
(1,126,413,334)
1,281,283,333

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
บวก: กูเพิ่ม
หัก: จายคืนเงินกู
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 บริษัทฯไดลงนามในสัญญาเงินกูยืมกับธนาคารพาณิชยสองแหง เพื่อ
ขอวงเงินกูระยะยาวจํานวน 800 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําไปชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้น
ตามที่กลาวในหมายเหตุ 12 และเงินกูยืมระยะยาวเดิมจํานวน 100 ลานบาทและใชในการขยาย
ธุรกิจ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย บริษัทฯไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของ
เงินกูยืมดังกลาวเพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 6.85 ตอป
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2550 บริษัทฯไดลงนามในสัญญาเงินกูยืมกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง เพื่อ
ขอวงเงินกูระยะยาวจํานวน 500 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําไปชําระคืนเงินกูยืมภายใต
สัญญาเงินกูฉบับเดิมและชําระหนี้ตั๋วสัญญาใชเงินภายใตสัญญาเงินกูฉบับนี้ เพื่อปองกันความเสี่ยง
จากอั ต ราดอกเบี้ ย บริ ษั ท ฯได ทํ า สั ญ ญาแลกเปลี่ ย นอั ต ราดอกเบี้ ย ของเงิ น กู ยื ม ดั ง กล า วเพื่ อ
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 6.60 ตอป
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เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 บริษัทฯไดลงนามในสัญญาเงินกูยืมกับธนาคารพาณิชยสามแหง (ผูให
กูรวม) เพื่อขอวงเงินกูระยะยาวจํานวน 1,000 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําไปชําระคืนเงิน
กูยืมภายใตสัญญาเงินกูฉบับเดิมและใชในการขยายธุรกิจ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมดังกลาวบางสวนเพื่อแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 6.75 ตอป
ภายใตสัญญาเงินกูบริษัทฯตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เชน
การดํารงสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนรายใหญ การจายเงินปนผล การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอ
สวนของผูถือหุน การดํารงอัตราสวนของลูกหนี้เชาซื้อที่คางชําระมากกวา 3 เดือนขึ้นไปตอลูกหนี้
เชาซื้อทั้งหมด การดํารงอัตราสวนของลูกหนี้เชาซื้อตอหนี้เงินกู การไมจําหนายสินทรัพยหรือสิทธิ
ในรายได และการไมกอหนี้ทุกประเภทเพิ่มเติม เปนตน
เงินกูยืมภายใตสัญญาเงินกูทั้งสามฉบับดังกลาวค้ําประกันโดยการโอนสิทธิเรียกรองตามสัญญา
เชาซื้อ และการจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่มีอยูในขณะนี้ และ/หรือจะมีตอไปในภายหนา
และทะเบียนรถจักรยานยนตตามหนังสือแจงจากธนาคารพาณิชย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯเบิกใชวงเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูเต็มจํานวน
15. ทุนเรือนหุน
15.1 ทุนจดทะเบียน
เมื่ อ วั น ที่ 7 มกราคม 2551 ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท ฯได มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห เ พิ่ ม ทุ น จด
ทะเบียนของบริษัทฯอีกจํานวน 50 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 225 ลานบาท เปนทุน
จดทะเบียนใหมจํานวน 275 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 10 ลานหุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 5 บาท แบงเปนจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 9 ลานหุน ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน
การถือหุนในอัตราสวน 5 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนสามัญใหมในราคาเสนอขายหุนละ 12.8 บาทและ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1 ลานหุนสําหรับการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 16
บริษัทฯไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551 เปน
ทุนจดทะเบียน 275 ลานบาท
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เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติดังนี้
1. อนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 275,000,000 บาท เปน 399,000,000 บาท โดยออก
หุ น สามั ญ รวมจํ า นวน 24,800,000 หุ น มู ล ค า ที่ ต ราไว หุ น ละ 5 บาท เป น จํ า นวนเงิ น
124,000,000 บาท
2. อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจํานวน 24,3000,000 หนวย (GL-W1)
เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม ในอัตราสวน 20 หุนสามัญ ตอ 9 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ใน
ราคาเสนอขายหนวยละ 0.20 บาท ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุ 3 ป นับแตวันที่ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใชสิทธิคือ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุน
สามัญได 1 หุนในราคาใชสิทธิ 23 บาทตอ 1 หุนสามัญ และมีระยะเวลาการใชสิทธิทุกๆสิ้น
ไตรมาส ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะไดรับการจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
3. อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ จํานวน 500,000 หนวย (GL-WB) เพื่อ
จัดสรรแกกรรมการและพนักงานของบริษัท ในราคาเสนอขายศูนยบาทตอหนวย ใบสําคัญ
แสดงสิทธิมีอายุ 3 ป นับตั้งแตวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใชสิทธิคือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญใหมได 1 หุน ในราคาใชสิทธิ 14.50 บาทตอ 1 หุน
สามัญ โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแตละรายสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดในวันสุดทาย
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดในโครงการเสนอขายหลักทรัพยตอกรรมการและ/
หรือพนักงานของบริษัทฯ (ESOP) ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไมจดทะเบียนเพื่อซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
4. อนุ มั ติ ก ารจั ด สรรหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จํ า นวน 24,800,000 หุ น เพื่ อ รองรั บ การใช สิ ท ธิ ต าม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ GL-W1 ที่จะเสนอขายใหแกผูถือหุนของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน
จํานวน 24,300,000 หุน และรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพตามใบสําคัญแสดงสิทธิ GL-WB
ที่จะจัดสรรใหกรรมการและพนักงานของบริษัท จํานวน 500,000 หุน
5. อนุ มั ติ ใ ห แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห ส นธิ ข องบริ ษั ท ฯ โดยทุ น จดทะเบี ย นเป น
399,000,000 บาท
6. รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล จากผลการดําเนินงานระหวางวันที่ 1 มกราคม 2551 30 มิถุนายน 2551 ซึ่งไดจายใหแกผูถือหุน ณ วันที่ 19 กันยายน 2551
บริษัทฯไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551
เปนทุนจดทะเบียน 399 ลานบาท
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 บริษัทฯไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยไดออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ GL-W1 ใหแกผูถือหุนเดิม
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15.2 ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2551 คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดรับหุนสามัญ
เพิ่มทุนจํานวน 9 ลานหุน เปนหลักทรัพยจดทะเบียนเพิ่มเติมในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทฯไดรับเงินจากการเพิ่มทุนมูลคาหุนละ 12.8 บาท รวมเปนเงิน 115.2 ลานบาท หุนเพิ่มทุนนี้
ออกจําหนายในราคาสูงกวามูลคาที่ตราไวของหุนสามัญ ทําใหบริษัทฯมีสวนเกินมูลคาหุนจากการ
เพิ่มทุนนี้เปนจํานวน 70.2 ลานบาท
บริษัทฯไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเปน 270.0 ลานบาทเมื่อ
วันที่ 12 กุมภาพันธ 2551
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีสวนเกินมูลคาหุนเปนจํานวนเงินรวม 148.2 ลานบาท
16. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ
จํานวน 1 ลานหนวย (โครงการเสนอขาย ESOP) ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ โดย
ไมมีราคาเสนอขาย ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ป นับตั้งแตวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตรา
การใชสิทธิคือใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญใหมได 1 หุน ในราคาใชสิทธิ 12
บาทตอ 1 หุนสามัญ โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแตละรายสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดในวัน
สุดทายของใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดในโครงการเสนอขายหลักทรัพยตอพนักงานของ
บริษัทฯ (ESOP)
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมิไดจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ยอดคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ยังไมมีผูมาใช
สิทธิมีจํานวน 1 ลานหนวย
17. เงินปนผล
เงินปนผลที่ประกาศจายในป 2551 ประกอบดวย

เงินปนผลสําหรับป 2550
เงินปนผลระหวางกาล
สําหรับป 2551
รวม

อนุมัติโดย
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเมื่อ
วันที่ 3 เมษายน 2551
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551
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(หนวย: บาท)
เงินปนผล
จํานวนเงินปนผลจาย จายตอหุน
81,000,000

1.50

13,500,000
94,500,000

0.25
1.75
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18. สํารองตามกฎหมาย
ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป
หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได
19. คาใชจายตามลักษณะ
รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้
(หนวย: บาท)
เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน
คาเสื่อมราคา

2551
61,905,341
6,297,395

2550
50,299,080
4,620,243

20. กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
หุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป ไมมีการปรับปรุงจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออก
อยูระหวางปดวยอัตราปรับจํานวนหุนจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของผูถือหุนเดิมตามที่กลาวไว
ในหมายเหตุ 15 เนื่องจากราคาใชสิทธิใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมของหุนสามัญ
กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักที่ออกอยูในระหวางปกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯอาจตอง
ออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปน
หุนสามัญ ณ วันตนปหรือ ณ วันที่ตองออกหุนสามัญเทียบเทา
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กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดแสดงการคํานวณไดดังนี้
กําไรสุทธิ
2551
พันบาท
กําไรตอหุน ขั้นพืน้ ฐาน
กําไรสุทธิ
ผลกระทบของหุน สามัญ
เทียบเทาปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อ
หุนสามัญ - ESOP
กําไรตอหุน ปรับลด
กําไรสุทธิที่เปนของผูถอื หุน
สามัญสมมติวามีการใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญ

2550
พันบาท

183,670

107,407

จํานวนหุน สามัญ
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
2551
2550
พันหุน
พันหุน
53,107

-

570

183,670

53,677

45,000

กําไรตอหุน
2551
2550
บาท
บาท
3.46

2.39

3.42

21. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ
3 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อยุธยา จํากัด
และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ ใน
ระหวางป 2551 และ 2550 บริษัทฯไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 1,015,233 บาท และ
777,352 บาท ตามลําดับ
22. ภาระผูกพัน
22.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาบริการซึ่งจะตองจายคาบริการภายใน
1 ป จํานวน 0.67 ลานบาท (2550: 0.5 ลานบาท)
22.2 การค้ําประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู
เปนจํานวน 250,300 บาท (2550: 248,000 บาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการค้ําประกันการใชไฟฟาและ
ไปรษณีย
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23. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯดําเนินกิจการหลักในสวนงานเดียว คือ บริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต โดยมีสวนงาน
ทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ดังนั้นรายได กําไร และสินทรัพย โดยสวนใหญตามที่แสดงไว
ในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว
24. เครื่องมือทางการเงิน
24.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48 “การ
แสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและขายผอนชําระ เงินฝากประจําที่มีภาระค้ําประกัน
ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกพนักงาน เงินลงทุนระยะยาว เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินและเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน
ดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและขายผอนชําระ
และลูกหนี้สินเชื่อเงินสด ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการ
ในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม นอกจากนี้ การใหสินเชื่อของบริษัทฯไมมีการกระจุกตัวเนื่องจาก
บริษัทฯมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย ดังนั้นบริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับ
ความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อนอกจากจํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่บันทึกไว
แลวในบัญชี
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้ตาม
สั ญ ญาเชาซื้ อและขายผ อ นชํ า ระ เงิ น ฝากประจําที่ มี ภ าระค้ํ า ประกัน ลูก หนี้ แ ละเงิน ให กู ยื มแก
พนักงาน เงินลงทุนระยะยาว เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเงินกูยมื
ระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตรา
ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยูในระดับต่ํา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตาม
ประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถ
แยกตามวันที่ครบกําหนด หรือวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้
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(หนวย: ลานบาท)
2551
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน มากกวา 1
ปรับขึ้นลง
ถึง 5 ป ตามราคาตลาด
1 ป
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและขายผอนชําระ - สุทธิ
เงินฝากประจําที่มีภาระค้ําประกัน
ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกพนักงาน
เงินลงทุนระยะยาว
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะยาว

ไมมี
ดอกเบี้ย

1,088.31
0.25
-

1,042.56
2.00

0.68
-

752.23

529.05

145.00

779.45
0.25
-

99.95
677.03

696.99
2.00

155.67

0.43
-

21.10
-

2.91
2,130.87
0.25
0.04
2.00

145.00
1,281.28
(หนวย: ลานบาท)

-

2550
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน มากกวา 1
ปรับขึ้นลง
ถึง 5 ป ตามราคาตลาด
1 ป
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและขายผอนชําระ - สุทธิ
เงินฝากประจําที่มีภาระค้ําประกัน
ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกพนักงาน
เงินลงทุนระยะยาว
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน
ตั๋วแลกเงิน
เงินกูยืมระยะยาว

2.23
0.04
-

รวม

ไมมี
ดอกเบี้ย
0.51
0.04
-

-

รวม
0.94
1,476.44
0.25
0.04
2.00

21.10
99.95
832.70

บริษัทฯไดตกลงทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อเปนเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่อง
กั บหนี้ สิน ทางการเงิ น ที่ มี อัต ราดอกเบี้ ย ที่ ปรับ ขึ้น ลงตามอั ต ราตลาด รายละเอี ย ดของเงิน กู ยื ม
ระยะยาวแสดงไวในหมายเหตุ 14 ขณะที่รายละเอียดของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงมี
ผลบังคับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังนี้
ก) ในระหว า งป 2550 บริ ษั ท ฯได ทํ า สั ญ ญาแลกเปลี่ ย นอั ต ราดอกเบี้ ย กั บ ธนาคารพาณิ ช ย ใ น
ประเทศแหงหนึ่ง มีระยะเวลาตั้งแตวันที่ 20 กันยายน 2550 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 สําหรับ
เงินกูยืมระยะยาวตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 14 ในอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 6.60 ตอป
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ข) ในระหว างป 2550 บริษั ทฯไดทําสั ญญาแลกเปลี่ย นอั ต ราดอกเบี้ ย กับ ธนาคารพาณิ ชย ใ น
ประเทศแหงหนึ่งมีระยะเวลาตั้งแตวันที่ 28 ธันวาคม 2550 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553 สําหรับ
เงินกูยืมระยะยาวตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 14 ในอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 6.85 ตอป
ค) ในระหวางป 2551 บริษัทฯไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารพาณิชยใน
ประเทศแหงหนึ่งมีระยะเวลาตั้งแตวันที่ 2 กันยายน 2551 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 สําหรับเงิน
กูยืมระยะยาวบางสวนตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 14 ในอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 6.75 ตอป
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัท ฯพิจ ารณาวา ไมมีค วามเสี่ ย งจากอัตราแลกเปลี่ย น เนื่อ งจากบริ ษัท ฯไมมีธุรกรรมที่เ ปน
เงินตราตางประเทศ
24.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน ในกรณีของเครื่องมือ
ทางการเงิ น ที่ มี ก ารซื้ อ ขายในตลาด มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมจะกํ า หนดจากราคาตลาดล า สุ ด แต ห าก
ไมสามารถหาราคาตลาดที่เหมาะสมได มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินจะกําหนดขึ้นโดย
ใชเกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม
บริษัทฯมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังนี้
ก) สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น ไดแก เงินฝากสถาบัน
การเงิน ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกพนักงาน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน และตั๋วแลกเงิน แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบดุล
ข) ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและขายผอนชําระแสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให
สินเชื่อหักดอกผลเชาซื้อที่ยังไมถือเปนรายไดตามที่แสดงในงบดุลหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตามบัญชี
ค) เงินลงทุนระยะยาวและเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบดุล
25. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯคือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงิน
ที่เหมาะสมและการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.98 ตอ 1 (2550:
1.86 ตอ 1)
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26. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน
26.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญครั้งที่ 2 (GL-W1)
ในเดือนมกราคม 2552 บริษัทฯไดเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญครั้งที่ 2
(GL-W1) ใหกับผูถือหุนเดิมจํานวน 63 ราย บริษัทฯจําหนายใบสําคัญแสดงสิทธิไดทั้งสิ้นจํานวน
24.3 ลานหนวย และไดรับเงินจากการจําหนายจํานวน 4.86 ลานบาท ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิ GL-W1 เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ตั้งแตวันที่ 16 กุมภาพันธ 2552
26.2 การจายเงินปนผล
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผล
ใหแกผูถือหุนจากผลการดําเนินงานประจําป 2551 โดยจะเสนอตอที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
เพื่อขออนุมัติการจายเงินปนผลตอไป
26.3 เงินกูยืมระยะยาว
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 บริษัทฯไดลงนามในสัญญาเงินกูยืมกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งภายใต
วงเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 400 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อไปชําระคืนเงินกูยืมภายใตสัญญา
เงินกูฉบับเดิมและขยายธุรกิจ
27. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2552
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Report of Independent Auditor
To the Shareholders of Group Lease Public Company Limited
I have audited the accompanying balance sheets of Group Lease Public Company
Limited as at 31 December 2008 and 2007, and the related statements of income,
changes in shareholders’ equity and cash flows for the years then ended. These financial
statements are the responsibility of the Company’s management as to their correctness
and the completeness of the presentation. My responsibility is to express an opinion on
these financial statements based on my audits.
I conducted my audits in accordance with generally accepted auditing standards. Those
standards require that I plan and perform the audits to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes
examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the
financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and
significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial
statement presentation. I believe that my audits provide a reasonable basis for my
opinion.
In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material
respects, the financial position of Group Lease Public Company Limited as at
31 December 2008 and 2007, and the results of its operations and cash flows for the
years then ended, in accordance with generally accepted accounting principles.

Rungnapa Lertsuwankul
Certified Public Accountant (Thailand) No. 3516
Ernst & Young Office Limited
Bangkok: 17 February 2009
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Group Lease Public Company Limited
Balance sheets
As at 31 December 2008 and 2007
(Unit: Baht)
Note

2008

2007

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents

2,915,902

943,288

6

1,088,306,450

779,454,210

7

7,971,558

11,063,645

395,912

2,398,419

38,035,081

30,316,304

1,137,624,903

824,175,866

259,507

248,000

39,915

41,480

2,000,000

2,000,000

6

1,042,557,575

696,989,773

Property, plant and equipment, net

10

50,661,872

39,325,396

Deferred tax assets

11

23,528,481

24,489,777

20,793,829

14,612,610

Total non-current assets

1,139,841,179

777,707,036

Total assets

2,277,466,082

1,601,882,902

Current portion of hire purchase and
installment sales receivables, net
Assets foreclosed, net
Revenue Department receivable
Other current assets

8

Total current assets
Non-current assets
Pledged fixed deposit at financial institution

9

Accounts receivable and loans to employees
Long-term investments
Hire purchase and installment sales
receivables - long-term portion, net

Other non-current assets

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Group Lease Public Company Limited
Balance sheets (continued)
As at 31 December 2008 and 2007
(Unit: Baht)
Note

2008

2007

Liabilities and shareholders' equity
Current liabilities
Bank overdrafts and short-term loans from
financial institutions

12

145,000,000

21,099,038

13

-

99,951,653

821,460

1,650,750

752,226,666

677,030,000

Corporate income tax payable

33,383,335

21,515,367

Insurance payables

13,527,048

14,841,184

Accrued expenses

11,552,204

18,598,751

9,321,055

6,102,414

965,831,768

860,789,157

529,056,667

155,666,667

17,753,282

24,972,912

546,809,949

180,639,579

1,512,641,717

1,041,428,736

Bills of exchange
Trade accounts payable
Current portion of long-term loans

14

Other current liabilities
Total current liabilities
Non-current liabilities
Long-term loans, net of current portion

14

Cash guarantee for damage on hire purchase agreements
Total non-current liabilities
Total liabilities

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Group Lease Public Company Limited
Balance sheets (continued)
As at 31 December 2008 and 2007
(Unit: Baht)
Note

2008

2007

Shareholders' equity
Share capital

15

Registered
79,800,000 ordinary shares of Baht 5 each
(2007: 45,000,000 ordinary shares of Baht 5 each)

399,000,000

225,000,000

270,000,000

225,000,000

15

148,200,000

78,000,000

18

36,824,365

22,347,009

309,800,000

235,107,157

764,824,365

560,454,166

2,277,466,082

1,601,882,902

0

0

Issued and paid-up
54,000,000 ordinary shares of Baht 5 each
(2007: 45,000,000 ordinary shares of Baht 5 each)
Share premium
Retained earnings
Appropriated - statutory reserve
Unappropriated
Total shareholders' equity
Total liabilities and shareholders' equity

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Group Lease Public Company Limited
Income statements
For the years ended 31 December 2008 and 2007
(Unit: Baht)
Note

2008

2007

Revenues
Hire purchase interest and installment sales income

695,322,592

492,815,823

52,655,265

49,260,214

747,977,857

542,076,037

130,368,153

189,385,367

102,191,891

43,861,984

Loss on disposals of foreclosed assets

182,301,875

95,523,759

Total expenses

414,861,919

328,771,110

Income before finance cost and income tax

333,115,938

213,304,927

(88,433,818)

(70,089,708)

244,682,120

143,215,219

(61,011,921)

(35,808,062)

183,670,199

107,407,157

Other income
Total revenues
Expenses
Service and administrative expenses
Bad debts and doubtful accounts

6

Finance cost

13

Income before income tax
Corporate income tax

11

Net income for the year

20

Earnings per share
Basis earnings per share
Net income
Weighted average number of ordinary shares (shares)

3.46

2.39

53,107,129

45,000,000

Diluted earnings per share
Net income

3.42

Weighted average number of ordinary shares (shares)

53,677,483

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Group Lease Public Company Limited
Cash flow statements
For the years ended 31 December 2008 and 2007
(Unit: Baht)
2008

2007

Cash flows from operating activities
Net income before tax

244,682,120

143,215,219

6,297,395

4,620,243

102,191,891

43,861,984

Adjustments to reconcile net income before tax to net cash
provided by (paid from) operating activities:
Depreciation
Bad debts and doubtful accounts
Gain on sales of property, plant and equipment
Loss on disposals of assets foreclosed

(180,766)

(95,467)

182,301,875

95,523,759

Loss on diminution in value of assets foreclosed

1,185,006

4,978,042

Amortisation of discount on bills of exchange

1,542,824

8,376,077

76,890,994

54,075,419

614,911,339

354,555,276

Hire purchase and installment sales receivables

(756,562,252)

(521,723,337)

Assets foreclosed

(180,394,794)

(108,181,882)

Interest expenses
Income from operating activities before changes in
operating assets and liabilities
Operating assets (increase) decrease

Revenue Department receivable

2,002,507

7,859,317

Other current assets

(9,262,934)

(22,546,421)

Other non-current assets

(6,181,219)

(2,627,523)

Operating liabilities increase (decrease)
Trade accounts payable

(829,290)

1,569,900

Insurance payables

(1,314,136)

5,056,398

Accrued expenses

(5,628,314)

(774,495)

3,366,774

(196,728)

Other current liabilities
Guarantee for damage from hire purchase agreements
Cash flows used in operating activities

(7,219,630)

23,331,789

(347,111,949)

(263,677,706)

Cash paid for interest expenses

(78,309,227)

(53,885,533)

Cash paid for corporate income tax

(48,330,791)

(21,800,588)

(473,751,967)

(339,363,827)

Net cash flows used in operating activities

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Group Lease Public Company Limited
Cash flow statements (continued)
For the years ended 31 December 2008 and 2007
(Unit: Baht)
2007

2008
Cash flows from investing activities
(Increase) decrease in pledged fixed deposits at
financial institutions

(11,507)

136,790

1,565

(16,387)

(Increase) decrease in accounts receivable and
loans to employees
Proceeds from sales of property, plant and equipment

190,037

597,000

Acquisitions of property, plant and equipment

(17,643,142)

(6,569,115)

Net cash flows used in investing activities

(17,463,047)

(5,851,712)

Cash flows from financing activities
Increase (decrease) in bank overdrafts and
short-term loans from financial institutions

123,900,962

Cash receipts from bills of exchange
Repayment of bills of exchange
Cash receipt from long-term loans

30,000,000

-

(130,000,000)

-

1,575,000,000

Repayment of long-term loans

(387,659,235)

(1,126,413,334)

1,125,000,000
(392,303,333)

Proceeds from increase in share capital

115,200,000

-

Dividend paid

(94,500,000)

-

Net cash flows from financing activities

493,187,628

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents

1,972,614

Cash and cash equivalents at beginning of year
Cash and cash equivalents at the end of year

(178,107)

943,288

1,121,395

2,915,902

943,288

-

0

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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345,037,432

Group Lease Public Company Limited
Statements of changes in shareholders' equity
For the years ended 31 December 2008 and 2007
(Unit: Baht)
Issued and
Retained earnings

paid-up
Note

share capital

Share premium

Appropriated

Unappropriated

Total

225,000,000

78,000,000

18,296,467

131,750,542

453,047,009

-

-

-

107,407,157

107,407,157

-

-

Balance as at 31 December 2007

225,000,000

78,000,000

22,347,009

235,107,157

560,454,166

Balance as at 31 December 2007

225,000,000

78,000,000

22,347,009

235,107,157

560,454,166

-

-

-

183,670,199

183,670,199

-

115,200,000

Balance as at 31 December 2006
Net income for the year
Transfer unappropriated retained earnings
to statutory reserve

18

Net income for the year

4,050,542

-4,050,542

-

Share capital issued

15

45,000,000

70,200,000

-

Dividend paid

17

-

-

-

(94,500,000)

18

-

-

14,477,356

(14,477,356)

270,000,000

148,200,000

36,824,365

309,800,000

764,824,365

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(94,500,000)

Transfer unappropriated retained earnings
to statutory reserve
Balance as at 31 December 2008

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Group Lease Public Company Limited
Notes to financial statements
For the years ended 31 December 2008 and 2007
1.

General information

1.1

Corporate information
Group Lease Public Company Limited (“the Company”) is a public company
incorporated and domiciled in Thailand. Its parent company is A.P.F Management
Company Limited, which was incorporated in Thailand. The parent company of the
Group is A.P.F. Holdings Company Limited. The Company is principally engaged in
the hire purchase of motorcycles and its registered address is 63 Soi 1,
Tesabalnimitretai Road, Ladyao, Chatujak, Bangkok.

1.2

Additional information
On 15 December 2006, A.P.F. Management Company Limited signed the Share
Purchase Agreement with the group of major shareholders of the Company (Share
Purchase Agreement: SPA), whereby it agreed to purchase 16,660,000 ordinary
shares of the Company from the group of major shareholders, or equivalent to
37.02% of the Company’s issued and paid-up capital, with the condition that the
Company has to complete the loan refinancing with a commercial bank, A.P.F.
Management Company Limited purchased the shares in March 2007. As a result of
the above, A.P.F. Management Company Limited holds 37.02% of total issued and
paid up shares of the Company.
Subsequently A.P.F. Management Company Limited had purchased 20,703,190
additional ordinary shares of the Company from existing shareholders, or equivalent
to 46.01% of the Company's issued and paid-up capital. As a result, A.P.F.
Management Company Limited totally holds 37,363,190 ordinary shares, or 83.03%
of total issued and paid up capital of the Company.
During the current year, A.P.F. Management Company Limited has decreased its
interest in the Company's equity. As at 31 December 2008, its interest in the
Company's equity decreased to 59.79%.
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2.

Basis of preparation
The financial statements have been prepared in accordance with accounting
standards enunciated under the Accounting Profession Act B.E. 2547, except for the
early adoption of Accounting Standard No. 56 “Accounting for Income Tax” which is
in line with International Accounting Standard (IAS) No. 12 “Income Taxes” (revised
1996).
The presentation of the financial statements has been made in compliance with the
stipulations of the Notification of the Department of Business Development dated 14
September 2001, issued under the Accounting Act B.E. 2543.
The financial statements in Thai language are the official statutory financial
statements of the Company. The financial statements in English language have been
translated from such financial statements in Thai language.
The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where
otherwise disclosed in the accounting policies.

3.

Adoption of new accounting standards

3.1

Accounting standards which are effective for the current year
The Federation of Accounting Professions has issued Notification No. 9/2550,
38/2550 and 62/2550 mandating the use of the new accounting standards as
follows.
TAS 25 (revised 2007)

Cash Flow Statements

TAS 29 (revised 2007)

Leases

TAS 31 (revised 2007)

Inventories

TAS 33 (revised 2007)

Borrowing Costs

TAS 35 (revised 2007)

Presentation of Financial Statements

TAS 39 (revised 2007)

Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates
and Errors

TAS 41 (revised 2007)

Interim Financial Reporting

TAS 43 (revised 2007)

Business Combinations

TAS 49 (revised 2007)

Construction Contracts

TAS 51

Intangible Assets
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These accounting standards become effective for the financial statements for fiscal
years beginning on or after 1 January 2008. The management has assessed the
effect of these standards and believes that TAS 31 (revised 2007), TAS 33 (revised
2007), TAS 43 (revised 2007) and TAS 49 (revised 2007) are not relevant to the
business of the Company, while TAS 25 (revised 2007), TAS 35 (revised 2007), TAS
39 (revised 2007), TAS 41 (revised 2007) and TAS 51 do not have any significant
impact on the financial statements for the current year.
The following accounting standard has an impact to the financial statements for the
current year.
TAS 29 (revised 2007) “Leases”
TAS 29 (revised 2007) requires finance lease income, which is stated net of initial
direct costs, to be recognised using the effective interest rate method. This
accounting standard applies to lease agreements with effective dates on or after 1
January 2008.
In order to comply with the accounting standard, the Company recognises initial
commissions and direct expenses arising in respect of hire purchase contracts
originated on or after 1 January 2008 as expenses by amortising them over the
installment period using the effective interest rate method, with amortisation
presented as a deduction from hire purchase interest income. Initial commissions
and direct expenses arising in respect of hire purchase agreements originated prior
to 1 January 2008 are recognised as expenses when they are incurred.
3.2

Accounting standards which are not effective for the current year
The Federation of Accounting Professions has also issued Notification No. 86/2551
mandating the use of the following new accounting standards.
TAS 36 (revised 2007)

Impairment of assets

TAS 54 (revised 2007)

Non-current Assets Held for Sale and Discontinued
Operations

These accounting standards will become effective for the financial statements for
fiscal years beginning on or after 1 January 2009. The management has assessed
the effect of these standards and believes that they will not have any significant
impact on the financial statements for the year in which they are initially applied.
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4.

Significant accounting policies

4.1

Revenue recognition
a) Hire purchase interest and installment sales income
Hire purchase interest and installment sales income is recognised as income
over the period of payment, using the effective rate method, with income
recognised when the installments fall due irrespective of when actual collection is
made. However, recognition of interest income is ceased for receivables which
have defaulted on more than 4 scheduled installment payments.
b) Penalty income
Penalty income is recognised when received.
c) Other fee income
Fee for other services is recognised as income on an accrual basis.
d) Interest income
Interest income is recognised on an accrual basis based on effective interest
rate.

4.2

Expense recognition
a) Interest expenses
Interest expenses are charged to expenses on an accrual basis. Interest
included in face value of note payable is amortised to expenses evenly
throughout the term of the notes.
b) Commissions and direct expenses of the hire purchase contracts
The Company recognises initial commissions and direct expenses arising in
respect of hire purchase contracts originated on or after 1 January 2008 as
expenses by amortising them over the installment period using the effective
interest rate method, with amortisation presented as a deduction from hire
purchase interest income.
Unearned interest income is stated net of initial commissions and direct
expenses of hire purchase contracts.
Initial commissions and direct expenses arising in respect of hire purchase
contracts originated prior to 1 January 2008 are recognised as service and
administrative expenses in the income statement when they are incurred.
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4.3

Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents consist of cash in hand, cash at banks, and all highly
liquid investments with an original maturity of three months or less and not subject to
withdrawal restrictions.

4.4

Hire purchase and installment sales receivables
Hire purchase and installment sales receivables are stated at the net realisable
value. Unearned hire purchase interest income is deducted from hire purchase and
installment sales receivables. The Company provides allowance for doubtful
accounts at the percentage of the amount of outstanding receivables net of
unearned hire purchase interest income, based on the number of months overdue.

4.5

Assets foreclosed
These represent assets repossessed from hire purchase and installment sales
receivables and are stated at the lower of cost (which mostly comprises the net
outstanding balance) and estimated net realisable value. Allowance is made for the
decline in value of the repossessed assets.

4.6

Investments
Investments in debt securities expected to be held to maturity are recorded at
amortised cost. The premium/discount on debt securities is amortised by the
effective rate method with the amortised amount presented as an adjustment to the
interest income.
The weighted average method is used for computation of the cost of investments.

4.7

Property, plant and equipment/Depreciation
Land is stated at cost. Building and equipment are stated at cost less accumulated
depreciation and allowance for loss on impairment of assets (if any). Depreciation of
building and equipment is calculated by reference to their costs on the straight-line
basis over the following estimated useful lives:
Building

20 years

Building improvement and lease area

10 years

Furniture and office equipment

5 years

Depreciation for computer, equipment and motor vehicles is calculated by the
reference to their costs, using the sum of the years’ digits method over useful lives of
3 - 5 years.
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Depreciation is included in determining income.
No depreciation is provided for land.
4.8

Related party transactions
Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled
by, the Company, whether directly or indirectly, or which are under common control
with the Company.
They also include enterprises and individuals which directly or indirectly own a voting
interest in the Company that gives them significant influence over the Company, key
management personnel, directors and officers with authority in the planning and
direction of the Company’s operations.

4.9

Impairment of assets
The Company assesses at each reporting date whether there is an indication that
property, plant and equipment and other intangible assets may be impaired. If any
indication exists, the Company estimates the assets recoverable amount. An assets
recoverable amount is the higher of an asset’s fair value less costs to sell and its
value in use. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable
amount, the asset is considered impaired and written down to its recoverable
amount. In determining value in use, the estimated future cash flows are discounted
to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market
assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In
determining fair value less costs to sell, an appropriate valuation model is used.
These calculations are corroborated by a valuation model that, based on information
available, reflects the amount that the Company could obtain from the disposal of the
asset in an arm’s length transaction between knowledgeable, willing parties, after
deducting the costs of disposal.
An impairment loss is recognised in the income statement.

4.10 Employee benefits
Salary, wages, bonuses and contributions to the social security fund and provident
fund are recognised as expenses when incurred.
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4.11 Income tax
a) Current tax
The Company calculates corporate income tax in accordance with the basis
regulated in the Revenue Code.
b) Deferred tax
Deferred income tax is calculated based on temporary differences at the balance
sheet date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying
amounts, by using the enacted tax rate at the balance sheet date.
The Company recognises deferred tax liabilities for taxable temporary
differences and recognises deferred tax assets for deductible temporary
differences and tax losses carried forward. The Company recognises deferred
tax assets to the extend that it is probable that future taxable profit will be
available against which such deductible temporary differences and tax losses
carried forward can be utilised.
At each balance sheet date, the Company reviews and reduces the carrying
amount of deferred tax assets to the extent that it is no larger probable that
sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax
asset to be utilised.
4.12 Interest rate swap contracts
The net amounts of interest to be received from or paid to the counterparty under the
interest rate swap contracts is recognised as income or expenses on an accrual
basis.
4.13 Provisions
Provisions are recognised when the Company has a present obligation as a result of
a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic
benefits will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made
of the amount of the obligation.
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5.

Significant accounting judgments and estimates
The preparation of financial statements in conformity with generally accepted
accounting principles at times requires management to make subjective judgments
and estimates regarding matters that are inherently uncertain. These judgments and
estimates affect reported amounts and disclosures and actual results could differ.
The significant accounting judgments and estimates are as follows:

5.1

Leases
In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance
lease, the management is required to use judgment regarding whether significant
risk and rewards of ownership of the leased asset has been transferred, taking into
consideration terms and conditions of the arrangement.

5.2

Allowance for doubtful accounts
In determining an allowance for doubtful accounts, the management has estimated
the percentage of the allowance for doubtful accounts for each age of receivable on
the basis of historical statistical data, assessment of the risk associated with the
receivable, the nature of the collateral provided, and actual losses arising from such
debtors in the past, while emphasising the principal of conservatism.

5.3

Diminution in value of assets foreclose
In determining diminution in value of assets foreclose, management apply judgment
in estimating the anticipated losses on such assets, based on analysis of various
factors, including net realisable value, historical sales data, the age of the assets and
the prevailing economic condition.

5.4

Deferred tax assets
Deferred tax assets are recognised in respect of temporary differences only to the
extent that it is probable that taxable profit will be available against which these
differences can be utilized. Significant management judgment is required to
determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the
likely timing and level of estimate future profits.
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5.5

Depreciation of building and equipment
In determining depreciation of plant and equipment, the management is required to
make estimates of the useful lives and salvage values of the Company’s plant and
equipment and to review estimate useful lives and salvage values when there are
any changes.
In addition, the management is required to review property, plant and equipment for
impairment on a periodical basis and record impairment losses in the period when it
is determined that their recoverable amount is lower than the carrying cost. This
requires judgments regarding forecast of future revenues and expenses relating to
the assets subject to the review.

6.

Hire purchase and installment sales receivables

6.1

As at 31 December 2008 and 2007, the balances of hire purchase and installment
sales receivables are as follows:
(Unit: Baht)
Current portion of

Long-term portion of

hire purchase and installment

hire purchase and installment

sales receivables

sales receivables

2008

2007

2008

Total

2007

2008

2007

Normal receivables
Hire purchase and
installment sales receivables

1,753,230,203

1,260,763,661

1,383,145,496

915,532,046

3,136,375,699

2,176,295,707

48,550,276

29,038,637

-

48,550,276

29,038,637

(673,943,485)

(480,818,155)

(333,540,962)

(213,906,543)

(1,007,484,447)

1,127,836,994

808,984,143

1,049,604,534

701,625,503

2,177,441,528

1,510,609,646

71,048,139

41,290,981

47,755,719

19,734,619

118,803,858

61,025,600

8,042,790

4,050,876

-

-

8,042,790

4,050,876

(25,673,849)

(13,059,525)

(12,586,204)

(4,808,578)

(38,260,053)

(17,868,103)

53,417,080

32,282,332

35,169,515

14,926,041

88,586,595

47,208,373

1,181,254,074

841,266,475

716,551,544

2,266,028,123

1,557,818,019

Accrued hire purchase and installment
sales income

-

Less: Unearned hire purchase and
installment sales income, net
Total normal receivable

(694,724,698)

Terminate agreements receivables
Hire purchase and installment sales
receivables
Accrued hire purchase and installment
sales income
Less: Unearned hire purchase and
installment sales income, net
Total terminated agreements receivables
Total receivables
Less: Allowance for doubtful accounts

(92,947,624)

(61,812,265)

1,084,774,049
(42,216,474)

(19,561,771)

(135,164,098)

(81,374,036)

Hire purchase and installment
sales receivables, net

1,088,306,450

779,454,210

1,042,557,575

696,989,773

2,130,864,025

1,476,443,983
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6.2

As at 31 December 2008 and 2007, the balances of hire purchase and installment
sales receivables (net of unearned hire purchase income) and allowance for doubtful
accounts aged on the basis of due dates, are summarised below.
(Unit: Baht)
Percentage
of allowance
Hire purchase and installment

set up by

Allowance for doubtful

Hire purchase and installment

sales receivables

the Company

accounts

sales receivables, net

Aging

2008

2007

2008

2007

2008

2007

1,764,233,873

1,261,351,291

Hire purchase and installment sales receivables
Not yet due

1,781,383,209

1,273,874,723

1

17,149,336

12,523,432

1 month

193,458,706

112,084,717

1

1,882,544

1,100,333

191,576,162

110,984,384

2 - 3 months

177,983,785

106,208,382

2

3,474,298

2,100,074

174,509,487

104,108,308

4 - 6 months

75,198,604

46,633,995

100

74,738,910

46,633,995

459,694

-

7 - 12 months

31,292,910

15,064,036

100

31,208,101

15,064,036

84,809

-

6,710,909

3,952,166

100

6,710,909

3,952,166

-

-

2,266,028,123

1,557,818,019

135,164,098

81,374,036

Past due:

Over 12 months
Total

6.3

2,130,864,025

1,476,443,983

As at 31 December 2008 and 2007, the future minimum lease payments receivable
under hire purchase agreements together with the present value of the net minimum
lease payments receivable are as follows:
(Unit: Baht)
2008

Within one year

2007

Minimum

Present value

Minimum

Present value

payments

of payments

payments

of payments

receivable

receivable

receivable

receivable

1,880,871,408

1,181,254,074

1,335,144,155

841,266,475

1,430,901,215

1,084,774,049

935,266,665

716,551,544

3,311,772,623

2,266,028,123

2,270,410,820

1,557,818,019

After one year but not more
than five years
Total minimum lease payments
receivable
Less: Amounts representing
finance charges

(1,045,744,500)

(712,592,801)

Present value of minimum lease
payments

6.4

2,266,028,123

1,557,818,019

The Company’s hire purchase agreements have terms of 1 - 3 years and require
settlement in equal installments.
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6.5

As at 30 December 2008, the Company had transferred rights of claim under hire
purchase agreements with outstanding balances (before net of unearned hire
purchase interest income) of Baht 3,416 million (2007: Baht 1,621 million), in order
to secure credit facilities granted by commercial banks as discussed in Notes 12 and
14.

6.6

On 30 April 2004, the Institute of Certified Accountants and Auditors of Thailand,
with the approval of the Office of the Securities and Exchange Commission,
stipulated an accounting guideline for the consumer finance business, whereby
recognition of revenue is to cease for accounts receivable which are overdue by
more than 3 installments. However, this accounting guideline provides an alternative
whereby, in cases where a company believes that the guideline would not be
appropriate, it is to disclose the method it uses, together with the reasons. The
Company has a policy to cease recognising revenue from hire purchase receivables
which are overdue by more than 4 installments. If the Company had followed this
accounting guideline, the amount of revenue recognised for the years ended 31
December 2008 and 2007 would be reduced by Baht 3.52 million and Baht 2.92
million, respectively. However, allowance is fully provided for accounts receivable
which are overdue by more than 3 installments and the cessation of recognising
revenue only from hire purchase receivables which are overdue by more than 4
installments therefore has no significant effect to the Company’s net income for the
years.
As at 31 December 2008 and 2007, there are outstanding hire purchase receivable
amounting to approximately Baht 49.46 million and Baht 28.55 million, respectively
for which installment payments are more than 3 installments overdue but for which
revenue is still being recognised.

7.

Assets foreclosed
As at 31 December 2008 and 2007, assets foreclosed are presented as follows:
(Unit: Baht)
2008

2007

17,089,870

18,996,951

assets foreclosed

(9,118,312)

(7,933,306)

Assets foreclosed, net

7,971,558

11,063,645

Repossessed assets
Less: Allowance for diminution in value of
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8.

Other current assets
(Unit: Baht)
2008
Accrued income
Prepaid expenses
Other receivable - sales of assets foreclosed

8,470,572

8,997,630

19,307,828

15,236,188

6,532,719

5,032,996

898,832

1,036,490

2,825,130

13,000

38,035,081

30,316,304

Undue input vat
Others
Total
9.

2007

Pledged fixed deposit at financial institution
This represents fixed deposit pledged with bank for the issuance of letter of bank
guarantees for the Company, as discussed in Note 22.2.

10.

Property, plant and equipment
(Unit: Baht)

Building

Land

Building

Furniture and

Computer

improvement

office

and

Motor

and lease area

equipment

equipment

vehicles

Total

Cost
21,392,175

38,475,893

4,593,422

19,393,409

6,978,803

8,631,241

99,464,943

Additions

31 December 2007

8,686,879

-

135,909

404,365

1,969,093

6,446,896

17,643,142

Disposals

-

-

-

(256,500)

( 904,628)

(288,370)

(1,449,498)

30,079,054

38,475,893

4,729,331

19,541,274

8,043,268

14,789,767

115,658,587

31 December 2007

-

27,135,607

4,502,902

18,658,900

5,862,348

3,979,790

60,139,547

318,637

1,167,338

2,825,860

6,297,395

(903,164)

(280,573)

(1,440,227)

31 December 2008
Accumulated depreciation

Depreciation for the year

-

1,923,795

61,765

Depreciation on disposals

-

-

-

31 December 2008

-

29,059,402

4,564,667

18,721,047

6,126,522

6,525,077

64,996,715

31 December 2007

21,392,175

11,340,286

90,520

734,509

1,116,455

4,651,451

39,325,396

31 December 2008

30,079,054

9,416,491

164,664

820,227

1,916,746

8,264,690

50,661,872

(256,490)

Net book value

Depreciation for the year
2007

4,620,243

2008

6,297,395
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As at 31 December 2008, certain equipment items of the Company has been fully
depreciated but are still in use. The original cost of those assets amounted to
approximately Baht 28.28 million (2007: Baht 28.34 million).
The Company has mortgaged land and construction thereon with a total net book
value as at 31 December 2008 of Baht 31.13 million (2007: Baht 32.91 million) as
collateral for bank overdrafts and short-term loans from financial institutions and longterm credit facilities as discussed in Notes 12 and 14.
11.

Corporate income tax / deferred tax assets
Corporate income tax of the Company has been calculated at the rate of 25% on the
income after adding back certain provisions and expenses which are disallowable for
tax computation purposes.
Corporate income tax of the Company for the years ended 31 December 2008 and
2007 are as follows:
(Unit: Baht)
Income tax on taxable income
Decrease in deferred income tax assets
Income tax as included in the income statements

2008

2007

60,050,625

32,766,536

961,296

3,041,526

61,011,921

35,808,062

The components of deferred tax assets as presented in balance sheets as at
31 December 2008 and 2007 consist of:
(Unit: Baht)
2008

2007

Tax effect of non-deductible expenses
Allowance for doubtful accounts
Allowance for diminution of value foreclosed assets
Prepaid commission expenses

22,506,450

2,279,578

1,983,327

(14,717,483)

Total

12.

35,966,386

23,528,481

24,489,777

Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions
(Unit: Baht)
Interest rate
(% per annum)
Bank overdrafts

MOR

Short-term loans from financial institutions

MLR, MOR

2008

2007
-

11,099,038

145,000,000

10,000,000
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Total

145,000,000

21,099,038

As at 31 December 2008 and 2007, bank overdrafts and short-term loans from
financial institutions are secured by the transfer of rights of claim under hire
purchase agreements, the mortgage of land and the construction thereon and/or to
be constructed thereon in the future and motorcycle registrations as requested by
the lender.
13.

Related party transactions
During the years, the Company had significant business transactions with related
parties. Such transaction, which are summarised below, arose in the ordinary course
of business and were concluded on commercial terms and bases agreed upon
between the Company and those related parties.
(Unit: Baht)

2008

2007

Transfer pricing policy

15,010,749

At the rates of 9.0%,

Transactions with related companies
Interest expenses

1,542,824

8.8%, 8.5%, 7.0% and
MOR per annum
Advisory fee expenses

500,000

-

-

224,289

Front end fee expenses

Contract price
At the rate of 0.5% of
bills of exchange value

Transactions with director
Interest expenses

-

103,771

At the rates of 7.25%
and MOR per annum

As at 31 December 2008 and 2007, the Company had outstanding balances with its
related party as follows:
(Unit: Baht)
Relationship

2008

2007

Bills of exchange
United Securities Public
Company Limited

Common directors

-

99,951,653
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During the current year, bills of exchange to related party have movements as follow:
(Unit: Baht)
Balance

Balance

as at

During the year

31 December 2007

as at

Increase

Decrease

30,000,000

(130,000,000)

31 December 2008

United Securities Public Company Limited
Principals

100,000,000

-

Discount on bills of
exchange

(48,347)
99,951,653

(1,494,477)
28,505,523

1,542,824

-

(128,457,176)

-

The Company repaid all bills of exchange balance during the current year.
Directors and management’s remuneration
During the year 2008, the Company paid salaries, bonus, meeting allowance and
gratuities to its directors and management totaling Baht 12.34 million (2007: Baht
23.60 million).
Warrants for directors
On 20 May 2008, the Company issued 149,000 warrants to subscribe to the
Company’s ordinary shares, to be allotted to 7 directors. This represents 14.9% of
the Company’s warrants.
14.

Long-term loans
The long-term loans, which the Company obtained from local financial institutions,
are as detailed below.
(Unit: Baht)
Interest rate
per annum

Balance
2008

2007

41,666,666

291,666,667

Repayment condition

Loan agreement dated 26 February 2007
1) Credit facility No. 1

At the rate of
MLR per annum

Twenty-four

equal

installments,

with

first

installment due on the first interest payment
date after drawing down credit facility No. 1

2) Credit facility No. 3

114,000,000

234,000,000

At the rate of
MLR per annum

Thirty equal installments, with first installment
due on the first interest payment date after
drawing down credit facility No. 3
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(Unit: Baht)
Interest rate
per annum

Balance
2008

Repayment condition

2007

Loan agreement dated 20 September 2007
1) Credit facility No. 1

-

82,030,000

At the rate of

Nine installments as specified in the loan

1-month

agreement, with first installment due on the

THBFIX +

last working day of October 2007

0.97% per
annum
2) Credit facility No. 2

290,450,000

-

At the rate of

Thirteen

equal

installments,

with

first

1-month

installment due on the last working day of

THBFIX +

March 2008

0.97% per
annum
3) Credit facility No. 3

-

225,000,000

At the rate of

Payable on 31 March 2008

1-month
THBFIX +
0.97% per
annum
Loan agreement dated 28 April 2008
1) Credit facility No. 1

Total
Less: Current portion

835,166,667

-

1,281,283,333

832,696,667

(752,226,666)

(677,030,000)

529,056,667

155,666,667

At the rate of

Thirty equal installments, with first installment

MLR - 0.5 per

due on the first interest payment date after

annum

drawing down loans under credit facility

Long-term loans, net of current
portion

Note: Credit facility No. 2 under the loan agreement dated 26 February 2007 is bank overdraft facility as disclosed in Note 12.

Movements in the long-term loans account during the year 2008 are summarised
below.
(Unit: Baht)
Balance as at 31 December 2007

832,696,667

Add: Addition borrowings

1,575,000,000

Less: Repayment

(1,126,413,334)

Balance as at 31 December 2008

1,281,283,333

On 26 February 2007, the Company entered into a loan agreement with two
commercial banks to obtain long-term loan facilities of Baht 800 million. The
purposes of such loans are to repay the existing short-term loan as discussed in
Note 12 and long-term loans of Baht 100 million and for use in the expansion of
business. In order to reduce the fluctuation of interest rate risk, the Company has
entered into an interest rate swap agreement covering this loan amount, whereby a
floating interest rate is to be swapped for a fixed interest rate at 6.85% per annum.
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On 20 September 2007, the Company entered into a loan agreement with another
commercial bank to obtain long-term loan facilities of Baht 500 million. The purpose
of such loans is to repay the existing short-term loan and promissory notes. In order
to reduce the fluctuation of interest rate risk, the Company has entered into an
interest rate swap agreement covering this loan amount, whereby a floating interest
rate is to be swapped for a fixed interest rate at 6.60% per annum.
On 28 April 2008, the Company entered into a loan agreement with three
commercial banks, as co-lenders, to obtain long-term loan facilities of Baht 1,000
million. The purposes of such loans is to repay the existing short-term loan and for
use in the expansion of business. In order to reduce the fluctuation of interest rate
risk, the Company has proportionately entered into an interest rate swap agreement,
whereby a floating interest rate is to be snapped for a fixed interest rate at 6.75% per
annum.
The loan agreements contains covenants as specified in the agreements that,
among other things, the maintenance of the proportion of shareholding of the major
shareholders, dividend payment, and maintenance of a certain debt to equity ratio,
ratio of hire purchase receivables more than three months’ past due to total hire
purchase receivables, ratio of total hire purchase receivables to loans, prohibition of
disposal of assets or rights of claim under hire purchase agreements and prohibition
of entering into new loan agreements.
The loans are secured by the transfer of rights of claim under hire purchase
agreements, the mortgage of land and construction thereon and/or to be constructed
thereon in the future, and motorcycle registrations as requested by the commercial
banks.
As at 31 December 2008, the Company has drawn down all of the long-term credit
facilities.
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15.

Share capital

15.1 Registered share capital
On 7 January 2008, an extraordinary general meeting of the Company’s
shareholders passed resolutions to approve an increase of Baht 50 million in the
registered capital of the Company, from Baht 225 million to Baht 275 million, by
issuing 10 million new ordinary shares with a par value of Baht 5 each. Nine million of
the new ordinary shares were to be allotted to the existing shareholders in a
proportion of 1 new share for every 5 existing ordinary shares, at a price of Baht 12.8
per share, and one million new ordinary shares are to be reserved for the exercise of
the warrants to be issued and offered to the Company’s directors and employees, as
disclosed in Note 16.
The Company registered the increase in its registered share capital to Baht 275
million with the Ministry of Commerce on 14 January 2008.
On 27 October 2008, a meeting of the Extraordinary General Shareholders of the
Company passed the following resolutions:
1. Approved the increase of the Company's registered capital from Baht
275,000,000 to Baht 399,000,000 through the issuance of 24,800,000 new
ordinary shares with a par value of Baht 5 each, or equivalent to Baht
124,000,000.
2. Approved the issuance of 24,300,000 warrants (GL-W1) to subscribe to the
Company’s ordinary shares to offer to those existing shareholders, in a ratio of 9
warrants for every 20 shares, at a price of Baht 0.20 each. The warrants are to
be exercisable at the end of every quarter for a period of 3 years from the issue
date, in a ratio of 1 warrant to 1 new ordinary share, with an exercise price of
Baht 23 per share. The warrants will be listed on the Stock Exchange of
Thailand.
3. Approved the issuance of 500,000 warrants (GL-WB) to subscribe to the
Company’s ordinary shares, to be allotted to directors and employees of the
Company free of charge. The warrants are to have an exercise ratio of 1 warrant
per 1 ordinary share, an exercise price of Baht 14.50 per share, and a term of 3
years from the first issue date. The warrants will be exercisable at the end of their
term, as detailed in the Employee Share Ownership Plan (ESOP). These ESOP
warrants will not be listed on the Stock Exchange of Thailand.
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4. Approved the allocation of 24,800,000 shares, with 24,300,000 shares to be
reserved for the exercise of the GL-W1 warrants by existing shareholders and an
additional 500,000 shares to be reserved for the exercise of the GL-WB warrants
to directors and employees of the Company.
5. Approved the amendment of the Company's Memorandum of Association to
state a registered capital of Baht 399,000,000.
6. Acknowledge the interim dividend payment made from the earnings of 1 January
2008 to 30 June 2008, which was paid to the shareholders on 19 September
2008.
The Company registered the increase in its registered share capital to Baht 399
million with the Ministry of Commerce on 11 November 2008.
On 15 December 2008, the Office of the Securities and Exchange Commission
(SEC) approved the issue and sale of the GL-W1 warrants to existing shareholders.
15.2 Issued and paid-up share capital
On 14 February 2008, the Securities and Exchange Commission (“SEC”) approved
the listing of 9 million additional ordinary shares as securities on the Stock Exchange
of Thailand. Proceeds from sale of the additional ordinary shares at a price of Baht
12.8 per share amounted to Baht 115.2 million. The additional shares were issued at
above par value, resulting in a Baht 70.2 million share premium.
The Company registered the increase in its paid up share capital to Baht 270.0
million with the Ministry of Commerce on 12 February 2008.
As at 31 December 2008, the Company had share premium amounting to Baht 148.2
million as a result of the capital increases.
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16.

Warrants
On 20 May 2008, the Company issued 1,000,000 warrants (ESOP warrants) to
subscribe to the Company's ordinary shares, to be allotted to directors and
employees of the Company at free of charge. The exercise ratio is to be 1 warrant
per 1 ordinary share at a price of Baht 12 per share, and they are to have a term of 3
years from the first issue date. The warrants are exercisable at the last date of
warrant term, as detailed in the Employee Share Ownership Plan (ESOP).
The ESOP warrants are not listed on the Stock Exchange of Thailand.
As at 31 December 2008, the Company has 1 million warrants which have not yet
been exercised to ordinary shares.

17.

Dividend
Dividends declared in 2008 consist of the following:
(Unit: Baht)

Approved by

Total

Dividend

dividends

per share

Dividends for the year 2007 Annual General Meeting of the
shareholders on 3 April 2008
Interim dividends for 2008

1.50

13,500,000

0.25

94,500,000

1.75

Board of Directors’ Meeting on
21 August 2008

Total

18.

81,000,000

Statutory reserve
Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the
Company is required to set aside a statutory reserve at least 5% of its net income
after deducting accumulated deficit brought forward (if any) until the reserve reaches
10% of the registered capital. The statutory reserve is not available for dividend
distribution.
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19.

Expenses by nature
Significant expenses by nature are as follow:
(Unit: Baht)
2008
Salary and wages and other employee benefits
Depreciation

20.

2007

61,905,341

50,299,080

6,297,395

4,620,243

Earnings per share
Basic earnings per share is calculated by dividing the net income for the year by
weighted average number of ordinary shares in issue during the years. There was no
adjustment of the weighted average number of ordinary shares in issue during the
years using the share adjustment factor from the right issues, as discussed in Note
15, since the exercise price of the rights is closed to the fair value of the shares.
Diluted earnings per share is calculated by dividing net income for the years by the
sum of the weighted average number of ordinary shares in issue during the year plus
the weighted average number of ordinary shares which would need to be issued to
convert all dilutive potential ordinary shares into ordinary shares. The calculation
assumes that the conversion took place either at the beginning of the year or on the
date the potential ordinary shares were issued.
The following table sets forth the computation of basic and diluted earnings per
share:
Weighted average
number of ordinary shares

Net income
2008

2007

Thousand Baht

Thousand Baht

183,670

107,407

2008

2007

Thousand shares Thousand shares

Earnings per share
2008

2007

Baht

Baht

Basic earnings per share
Net income

53,107

45,000

3.46

Effect of dilutive potential
ordinary shares
ESOP warrants
Diluted earnings per share

-

570

183,670

53,677

Net income of ordinary
shareholders assuming
the conversion of dilutive
potential ordinary shares

3.42
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2.39

21.

Provident fund
The Company and employees have jointly established a provident fund in
accordance with the Provident Fund Act B.E. 2530. Both employees and the
Company contributed to the fund monthly at the rate of 3% of basic salary. The fund,
which is managed by Ayudhya Fund Management Company Limited, will be paid to
employees upon termination in accordance with the fund rules. During the years
2008 and 2007, the Company contributed Baht 1,015,233 and Baht 777,352,
respectively to the fund.

22.

Commitments

22.1 Service commitments
As at 31 December 2008, the Company has the outstanding service commitments
which are to be repaid within one year amounting to Baht 0.67 million (2007: Baht
0.5 million).
22.2 Guarantees
As at 31 December 2008, there was outstanding bank guarantee of approximately
Baht 250,300 (2007: Baht 248,000) issued by the bank on behalf of the Company in
respect of electricity and post guarantee.
23.

Financial information by segment
The majority of the operations of the Company involves the single business segment
of hire purchase of motorcycles, and is carried on in a single geographic area,
Thailand. As a result, all revenues, operating income and assets as reflected in
these financial statements pertain to the aforementioned industry and geographic
area.

24.

Financial instruments

24.1 Financial risk management
The Company’s financial instruments, as defined under Thai accounting standard
No. 48 “Financial Instruments: Disclosure and Presentations”, principally comprise
cash and cash equivalents, hire purchase and installment sales receivables, pledged
fixed deposit at financial institution, accounts receivable and loans to employees,
long-term investments, bank overdrafts and short-term loans from financial
institutions and long-term borrowings. The financial risks associated with these
financial instruments and how they are managed is described below.
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Credit risk
The Company is exposed to credit risk primarily with respect to hire purchase and
installment sales receivables. The Company manages the risk by adopting
appropriate credit control policies and procedures. In addition, the Company does
not have high concentration of credit risk since it has a large customer base.
Therefore, the Company does not expect to incur material financial losses in excess
of the allowance for doubtful accounts it has already provided.
Interest rate risk
The Company’s exposure to interest rate risk relates primarily to its deposits with
financial institutions, hire purchase and installment sales receivables, pledged fixed
deposit at financial institution, accounts receivable and loans to employees,
long-term investments, bank overdrafts and short-term loans from financial
institutions and long-term borrowings. However, since most of the Company’s
financial assets and liabilities bear floating interest rates or fixed interest rates which
are close to the market rate, the interest rate risk is expected to be minimal.
Significant financial assets and liabilities as at 31 December 2008 and 2007
classified by type of interest rates are summarised in the table below, with those
financial assets and liabilities that carry fixed interest rates further classified based
on the maturity date, or the repricing date if this occurs before the maturity date.
(Unit: Million Baht)
2008
Fixed interest rate

Floating

Within

1-5

interest

Non-interest

1 year

years

rate

bearing

Total

Financial assets
Cash and cash equivalents

-

-

0.68

2.23

2.91

1,088.31

1,042.56

-

-

2,130.87

0.25

-

-

-

0.25

loans to employees

-

-

-

0.04

0.04

Long-term investments

-

2.00

-

-

2.00

-

-

145.00

-

145.00

752.23

529.05

-

-

1,281.28

Hire purchase and installment
sales receivables, net
Pledged fixed deposit at
financial institution
Accounts receivable and

Financial liabilities
Bank overdrafts and short-term
loans from financial
institutions
Long-term loans
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(Unit: Million Baht)
2007
Fixed interest rate

Floating

Within

1-5

interest

interest

1 year

years

rate

bearing

NonTotal

Financial assets
Cash and cash equivalents

-

-

0.43

0.51

0.94

779.45

696.99

-

-

1,476.44

0.25

-

-

-

0.25

loans to employees

-

-

-

0.04

0.04

Long-term investments

-

2.00

-

-

2.00

-

-

21.10

-

21.10

Hire purchase and installment
sales receivables, net
Pledged fixed deposit at
financial institution
Accounts receivable and

Financial liabilities
Bank overdrafts and short-term
loans from financial institutions
Bills of exchange

99.95

-

-

-

99.95

Long-term loans

677.03

155.67

-

-

832.70

The Company entered into interest rate swap agreements to manage risk associated
with the financial liabilities carrying floating interest. The detail of

long-term loans

is set out in Note 14. The detail of the interest rate swap agreements outstanding as
at 31 December 2008 are as follows:
a)

During the year 2007, the Company entered into an interest rate swap
agreement for long-term loans from a local commercial bank for the period
from 20 September 2007 to 31 August 2010, as mentioned in Note 14, to fixed
rate of 6.60% per annum.

b)

During the year 2007, the Company entered into an interest rate swap
agreement for long-term loans from a local commercial bank for the period
from 28 December 2007 to 31 January 2010, as mentioned in Note 14, to fixed
rate of 6.85% per annum.

c)

During the year 2008, the Company entered into an interest rate swap
agreement for proportion of long-term loans from a local commercial bank for
the period from 2 September 2008 to 31 March 2011, as mentioned in Note 14,
to fixed rate of 6.75% per annum.

Foreign currency risk
The Company considers itself no foreign currency risk because it has no foreign
currency transactions.
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24.2 Fair values of financial instruments
Methodology of fair value measurement depends upon characteristics of the financial
instruments. For the financial instruments which are regarded as traded in an active
market, fair value has been determined by the latest quoted market price. If however
the appropriate quoted market price cannot be determined, the fair value is
determined using an appropriate valuation technique.
The Company establishes fair value of its financial instruments by adopting the
following methods and assumptions:
a)

For financial assets and liabilities which have short-term maturity, including
deposits with financial institutions, accounts receivable and loans to
employees, bank overdrafts and short-term loans from financial institutions and
bills of exchange, the carrying amounts at the balance sheet date are
considered to be a reasonable approximation of their fair value.

b)

For hire purchase and installment sales receivables, fair values are the
carrying amount net of unearned hire purchase income and allowance for
doubtful accounts.

c)

For long-term investments and long-term loans from financial institutions
carrying interest at the rates close to the market rates, fair value is the carrying
amount in the balance sheet.

25.

Capital management
The primary objectives of the Company’s capital management is to ensure that it has
an appropriate financial structure and preserves the ability to continue its business
as a going concern.
According to the balance sheet as at 31 December 2008, the Company had a debtto-equity ratio of 1.98 :1 (2007: 1.86 :1).
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26.

Subsequent events

26.1 GL-W1 warrants
In January 2009, the Company had offered warrants to subscribe the Company’s
ordinary shares (GL-W1) to 63 existing shareholders totalling 24.3 million units, with
total proceeds of Baht 4.86 million. The Stock Exchange of Thailand (SET) allowed
the GL-W1 warrants to be traded on the SET commencing from 16 February 2008
onward.
26.2 Dividend payment
The Company’s Board of Directors Meeting, held on 17 February 2009, passed a
resolution approving the payment of a dividend to the Company’s shareholders, from
the 2008 operating results. The dividend payment will be proposed to the Annual
General Meeting of the Company’s shareholders, for their approval.
26.3 Long-term loan
On 29 January 2009, the Company entered into a loan agreement with a commercial
bank to obtain long-term loan facilities of Baht 400 million. The purpose of such loan
is to repay the existing long-term loans and for use in the expansion of business.
27.

Approval of financial statements
These financial statements were authorised for issue by the Company’s authorised
directors on 17 February 2009.
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