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Message
from Chairman
In the year of 2009, Group Lease Public Co.,Ltd. (”GL”) with the core business of motorcycle hire-purchasing for over 20 years, has consistently had excellent performance. Thereby,
it is mainly derived from major shareholders financial support, GL’s staff contribution together
with GL’s executives vision in manage company’s fairly direction and carrying its existing potentials as the highest efficiency by closely focusing on debts collection in avoidance of relevant
risks. This GL’s excellent performance is also come from the proper strategy market management, together with the great supporting from strategic partners including but not limited to
financial institutions and all counterparties. All of these cause GL’s achievement throughout
the year 2009. GL is ranked in the top 5 for the Bangkok Metropolitan and the neighboring
provinces in terms of market share in this business.
In additions, GL has concerned in social responsibilities by realization in the significant of
local valuable treasury for the youth as virtual of the nation’s future, therefore, the collaboration
between GL, A.P.F group as major shareholding group, The 2 nd Army Area of Royal Thai Army
and Bunditpatanasilpa Institute of Ministry of Culture established the project of “Thai-Japanese
Preserving Isan Mural Heritage” (Hoob Tam) at Wat Na Pra Tat, Nakornratchasima Province in
November 2009. This project aimed in the reinforcement and preservation “ Hoob Tam ” which
known as the traditional wall portraites in descending from our today society. The project was
very much successful in the part of culture exchanged between Thai and Japanese.
Among the recent of world economic crisis inclusive Thailand internal problems both in
economics and politics, GL with the emphasized in the strengthening enhancements and
increasing in the value add of our services in which would lead to the sustainable develoment in
order to bring the beneficence to all company’s shareholders. By this occesion, we would also
like to thanks our clients, suppliers, dealers, GL’s staff and all shareholders who have supported
us in the past til now, and we look forword to you continued support, trust and well wishes in the
future and fore the last long.
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สารจาก
ประธานกรรมการ
ป พ.ศ 2552 สำหรับบริษัท กรุปลีส จำกัด (มหาชน) ซึ่งไดดำเนินธุรกิจ ใหเชาซื้อรถจักรยานยนต เป็นธุรกิจหลัก
มากวา 20 ปี ยังคงมีผลการดำเนินงานที่ดีอยางตอเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาฐานการเงิน โดยการสนับสนุนอยางมั่นคง
จากผูถือหุนหลัก และการทุมเทของพนักงาน และวิสัยทัศนของผูบริหารในการกำหนดทิศทางที่ชัดเจนและการนำศักยภาพที่มีอยู
มาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมุงเนนการติดตามผลการชำระหนี้ของลูกคาอยางใกลชิดเพื่อปองกันความเสี่ยงต่างๆ ตลอดจน
การบริหาร จัดการ และการวางกลยุทธทางการตลาดอยางเหมาะสม ผนวกกับการสนับสนุนดวยดีจากพันธมิตรทางธุรกิจ
(Strategic
ยังคงประสบความสำเร็จอยางงดงามในปี 2552 ที่ผานมา บริษัทจัดเป็นหนึ่งในหาบริษัท ที่มีสวนแบงการตลาดสูงสุดในธุรกิจนี้
สำหรับเขตกรุงเทพและปริมณฑล
นอกจากนี้บริษัทยังมีการรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน จาการเล็งเห็นถึงความสำคัญของมรดกทองถิ่นอันทรงคุณคา
และเยาวชนซึ่งเป็นเสมือนอนาคตของชาติ บริษัทรวมกับกลุม บริษัท เอ.พี.เอฟ และบริษัทในกลุมซึ่งเป็นผูถือหุนหลัก และกองทัพ
ภาคที่ 2 และสถานบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไดจัดโครงการ ยอนรอยอดีตถิ่นอีสานสืบตำนาน “ฮูบแตม” สานสัมพันธไทย-ญี่ปุ่น
ณ วัดหนาพระธาตุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ในเดือนพฤศจิกายน 2552 โครงการดังกลาวเป็นการสงเสริม
การอนุรักษ์ฮูบแตม ซึ่งเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่นับวันจะเลือนหายไปจากสังคมไทย และการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งโครงการประสบความสำเร็จเป็นอยางมาก
ทามกลางภาวะวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลก ตลอดจนปัญหาในประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง บริษัทมี ความมุงมั่นที่จะเสริมสรางความแข็งแกรงและสรางมูลคาเพิ่มใหบริการของบริษัทตอไป อันจะนำไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
เพื่อประโยชนของผูถือหุนทุกทาน ขาพเจาขอถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณลูกคา ผูผลิต ผูแทนจำหนาย
พนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนทานผูถือหุนทุกทาน ที่ใหการสนับสนุนดวยดีเสมอมา หวังเป็นอยางยิ่ง
ว่าบริษัทจะได้รับความไว้วางใจ และการสนับสนุนจากทานอยางตอเนื่องตอไปในอนาคต

นายมิทซึจิ โคโนชิตะ

Mr. Mitsuji Konoshita

ประธานกรรมการ
Chairman of the Board of Director
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Report of
The audit Committee
The audit committee of Group Lease Public Company Limited comprises of three independent directors
including Mr. Chatchai Chotanakarn, President of Audit Committee, Mr. Satit Rungkasiri and Ms. Jaranya Sangsukdee as the committee member. In 2009, the Audit Committee had conducted the meeting with management
and internal auditors 4 times, the opinions are as follows :
Financial Statement after considered the verificationof quarterly and annually financial statements together
with the management and the accounting auditors, The audit committee found that the financial statements
have been done correctly according to the general accounting principles, complete and have creditability.
Internal Control System the company hired Tax Specialist Co., Ltd. to proceed the nternal auditing and
reported directly to the audit committee and found that the internal control system is adequate, has transparent process which able to inspect. The audit commitee has good cooperation from all relevant departments.
Laws and Regulations the company strictly follows all the SEC’s and SET’s laws and regulations and other
laws and regulations relevant to the Company’s business.
The Auditor Ernst & Young office limited is the company accounting auditor for the year 2009 which was the
third year continuously from last year. The auditing is in accordance with the appropriate accounting stadard
and the remuneration is reasonable.
Transactions that may cause conflicts of interest The audit committee considered that related transactions
were reasonably, justifiably and for the benefit of the company, accord with the rule of the Stock Exchange
of Thailand.
The attendance of each audit committee on the audit committee meeting
Name
Mr. Chatchai Chotanakarn
Mr. Satit Rungkasiri
Ms. Jaranay Sangsukdee

Board of Director Meeting
11/12
7/12
10/12

Audit Committee Meeting
4/4
0/4
4/4

Overall, as the audit committee performed its duties, the company has effcient management, transparent and
easy to inspect on every process with the data details recording in the same line which each department can share.
The audit committee support the company to comply with the good corporate governance guideline by SET (the
report of CG is presented in this annual report) and also give advice, notice and improvement guideline for the
company’s highest benefits.
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รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุปลีส จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ไดแก นายฉัตรชัย โชตนาการ
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสาธิต รังคสิริ และนางสาวจรัญญา แสงสุขดี เป็นกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2552 คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดเขารวมประชุมกับฝ่ายบริหาร และผูตรวจสอบภายในจำนวน 4 ครั้ง โดยมีความเห็นดังนี้
รายงานทางการเงิน จากที่ไดพิจารณาสอบทานงบการเงินแตละไตรมาส และรายปี รวมกับฝ่ายบริหารและผูสอบบัญชี พบว่ามีความ
ถูกตองตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ครบถวนและเป็นที่เชื่อถือได
ระบบควบคุมภายใน บริษัทไดวาจางบริษัท แท็กซ สเปเชียลสิลท จำกัด ใหเป็นผูดำเนินการตรวจสอบภายใน โดยรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการการตรวจสอบ ซึ่งพบวาระบบควบคุมภายใน มีความเพียงพอ และเป็นไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้หนวยงาน
ตางๆภายในบริษัท ไดใหความรวมมือในการตรวจสอบภายในเป็นอยางดีทำให้การตรวจสอบเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติตามกฏหมาย บริษัทดำเนินธุรกิจภายใตกฏหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนกฏหมายและระเบียบที่กำหนดขึ้นโดยหนวยงานตางๆ ซึ่งมีความเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
ผูสอบบัญชี บริษัท สำนักงานเอินสท แอนด ยัง จำกัด รับหนาที่เป็นผูสอบบัญชีของบริษัทในปี 2552 เป็นปีที่สาม ตอเนื่องจากปีที่
ผานมา ซึ่งการตรวจสอบบัญชีอยูภายใตมาตรฐานการบัญชีที่มีความถูกตองเหมาะสม ในระดับสากลและมีคาใชจ่าย สำหรับการสอบ
บัญชีในระดับที่สมเหตุสมผล
รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมพิจารณาการทำรายการระหวางของบริษัทฯ พบว่า
มีความสมเหตุสมผล โปรงใส และเป็นไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ตามเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนด
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อ
นายฉัตรชัย โชตนาการ
นายสาธิต รังคสิริ
นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

ประชุมคณะกรรมการ
11/12
7/12
10/12

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4/4
0/4
4/4

โดยรวมจากการที่คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ พบว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบไดในทุกขั้นตอน ดวยระบบการจัดเก็บขอมูลอยางละเอียด เป็นระเบียบ
โดยแตละหนวยงานสามารถนำไปใช้รวมกันได ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนใหบริษัทฯ ปฏิบัติตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย (”การกำกับดูแลกิจการ” มีรายงานในสวนที่ 1 ขอ 8 เรื่อง
การจัดการ) พรอมทั้งใหขอสังเกตุ ขอเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกทุกฝ่าย

นายฉัตรชัย โชตนาการ
Mr.Chatchai Chotanakarn
ประธานกรรมการตรวจสอบ
President of Audit Committee
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สารจากกรรมการผูจัดการ
Message from Managing Director

จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งเริ่มมีผลกระทบอยางชัดเจนตั้งแตปลาย

ไตรมาส 4 ของป 2551 เป็นตนมา ไดสงผลกระทบตอเนื่องมาถึงไตรมาสที่ 1 และ 2
ของป 2552 และเริ่มฟื้นตัวในไตรมาสที่ 4 ของป 2552 ทำใหภาพรวมของเศรษฐกิจไทย
ลดลงเพียง 2.3 เป็นความโชคดีที่เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวเร็วกวาที่คาด ทำใหการสงออก
ของเราดีขึ้น อัตราการวางงานเริ่มลดนอยลง ตลอดจนราคาพืชผลสูงขึ้น รายไดเกษตกร
จึงดีขึ้น และทายสุด การเมืองที่ดีขึ้น ทำใหมีนักทองเที่ยวตางชาติเข้ามาเที่ยวเมืองไทย
มากขึ้น การฟื้นตัวเร็วของเศรษฐกิจโลก สงผลใหบริษัท กรุปลีส ของเรา สามารถทำ
ผลประกอบการไดดีกวาคาดหมาย อันเนื่องจากการเตรียมความพรอมดานตาง ๆไว
ลวงหนา ตั้งแตป 2551 เชน การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน การพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และดานอื่นๆ
ดังนั้นเมื่อภาวะ
เศรษฐกิจดีขึ้น จึงทำใหผลประกอบของเราเป็นที่นาพอใจ
สำหรับป 2553 กรุปลีสเราจะเนนการขยายธุรกิจในตางจังหวัด โดยเฉพาะทาง
ภาคตะวันออกและทางภาคอีสานตอนบน ใหไดมากกวา 40 % พนักงานและผู้บริหาร
ทุกทานจะทุมเทกำลังความสามารถอยางเต็มที่ในการรักษามูลคาของบริษัทฯเพื่อทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูถือหุน

นายสามารถ จิระดำรง
Mr.Samart Chiradamrong
กรรมการผูจัดการ
Managing Director

ทายสุดนี้ ขาพเจาขอขอบพระคุณทานผูรวมคาทุกทานที่ไดใหการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ดวยดีเสมอมา ขอขอบพระคุณตอ
ผูบริหารและพนักงานทุกทานที่ไดทุมเทความสามารถอยางดียิ่งตอองคกร ขอขอบพระคุณคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ไดให
การกำกับดูแล โดยมุงเนนใหเกิดความโปรงใส จึงมั่นใจวา บริษัทฯ จะสามารถดำเนินงานกิจการไดอยางมั่นคง อันจะนำมาซึ่งประโยชนสูงสุด
อยางยั่งยืนตอผูถือหุนและพนักงานตอไป

Fromst the globalndeconomic crisis which significantly impact from the endth of the 4th quarter of the year 2008 continuous seriously to

the 1 and the 2 quarter of the year 2009. Recovery start in the 4 quarter of the year 2009 resulting overall Thailand GDP
decreased only 2.3. Fortunately, global economy recover faster than expected. Make our exports improved in the 2nd and 3rd
quarter of the year 2009 resulted in declining of unemployment rate as well as higher agriculture prices which resulted in higher
agriculturist revenue. Also better political situation, make foreign tourists to visit Thailand more. Faster recovery of global economy,
this resulted in Group Lease Public Co., Ltd. to have better operating result than expected. Because we have prepared for the
situation since 2008 such as financial risk management, working system development to increase operational efficiency, etc. So
when the economy improved, our operating result is satisfactor.

For the year 2010, GL will focus on expanding business in the up-country, especially in east and upper north-east to more than 40%
of the portfolio. All employees and management are committee to maintain the value of the company for all stakeholders, particularly
shareholders.
Finally, I would like to say thank you to our partners who always support our business, to the management team and every staff for
their best effort, to the board of directors and audit committee who focus on the business transparency which assure the stability
for business operation to sustain the highest benefit for the staff and all of shareholders.
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คณะผู้บริหาร
Managment Team

6

4

2

1

5

3

1. นายสามารถ จิระดำรง
Mr. Samart Chiradamrong

กรรมการผู้จัดการ
Managing Director

2. นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ
Mr. Surasak Khemthongkum

ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและการตลาด
Marketing and credit Manager

3. นายวันชัย บุญธรรม
Mr. Wanchai Boontham

ผู้จัดการฝ่ายบริการเรียกเก็บ
Collection Manager

4. นางสาววัชราภรณ์ เมรุทอง
Ms. Watcharaporn Meruthong

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
Accounting and Finance Manager

5. นายสมคิด จารุไพบูลย์พันธ์
Mr. Somkid Jarupiboonpon

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
Personal and Administration Manager

6. นายทศพร เลิศพันธ์
Mr. Thosaporn Lerdbhan

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Manager

ANNUAL REPORT 2009 : GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED

ขอมูลทั่วไป
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย

: บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ทะเบียนเลขที่

: 0107537000327 (เดิมเลขที่ บมจ.279)

ประกอบธุรกิจ

: ใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

: 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

ทุนจดทะเบียน

: 399,000,000 บาท

ทุนที่ออกและชําระแลว

: 280,839,450 บาท

ชนิดของหุน

: หุนสามัญจํานวน 56,167,890 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหน
ุ ละ 5.00 บาท

Home Page

: www.grouplease.co.th

E-mail

: glpcl@grouplease.co.th

โทรศัพท

: 0-2580-7555

โทรสาร

: 0-2954-2902-3

นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
- ไมมี –
บุคคลอางอิงอื่น ๆ
ประเภทหลักทรัพย

: หุนสามัญ

นายทะเบียนหลักทรัพย

: 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

: นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 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

: Group Lease Public Company Limited.

Registration Number

: 0107537000327 (old number Bor Mor Jor. 279)

Core Business

: Hire purchase financing of motorcycles.

Location

: 63 Soi 1 Thetsabannimitrtai Road,Ladyao, Chatuchak,
Bangkok 10900.

Registered Capital

: 399,000,000 baht.

Paid-up Capital

: 280,839,450 baht.

Type of Share

: 56,167,890 Ordinary shares at par value of 5.00 baht per share.

Home Page

: www.grouplease.co.th

E-mail

: glpcl@grouplease.co.th

Tel .No.

: 0-2580-7555

Fax. No.

: 0-2954-2902-3

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

: Common Stock

Share Registrar

: 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 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
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ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
Summary of the Financial Position and Operating Results
2009
2552

2008
2551

2007
2550

2006
2549

อัตราดอกเบี้ยรับ (%)
Yield Rate

36.81

38.55

39.81

39.75

อัตราดอกเบี้ยจาย (%)
Interest Rate

6.81

6.59

6.92

7.58

สวนตางอัตราดอกเบี้ย (%)
Net Yield Rate

30.00

31.96

32.89

32.17

อัตรากําไรสุทธิ (%)
Net Profit Rate

22.64

24.56

19.81

18.24

อัตราผลตอบแทนผูถ
 ือหุน (%)
Return on Equity

21.58

27.72

21.20

18.37

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
Return on Total Assets

8.35

9.47

7.93

7.20

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
Total Assets Turn Over Ratio (Times)

0.37

0.39

0.40

0.39

อัตราสวนหนีส
้ น
ิ ตอสวนผูถือหุน
 (เทา)
Ratio of Liability to Equity (times)

1.26

1.98

1.86

1.45

อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกู (เทา)
Ratio of Total Receivable to Loan from (times)

1.62

1.52

1.59

1.60

อัตราการจายเงินปนผล (%)
Dividend Rate

69.77

7.35

75.41

N.A.

อัตราสวนคาเผือ
่ หนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวม (%)
Ratio of Allowance for Doubtful Debt to Total
Receivable

8.92

5.96

5.22

7.81

อัตราสวนหนีส
้ ญ
ู ตอสินเชื่อรวม (%)
Ratio of Bad Debt to Total Receivable

3.42

2.13

3.10

4.63

อัตราสวนเงินใหสินเชื่อที่หยุดรับรูร ายไดตอสินเชื่อรวม (%)
Ratio of Non performing loan to Total Receivable

4.37

3.91

3.03

5.38

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
Profitability Ratio

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
Efficiency Ratio

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายการเงิน
Financial Policy Ratio

อัตราสวนคุณภาพสินทรัพย
Asset Quality Ratio
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of the Business
Company Back Ground

ประวัติความเปนมา
บริ ษั ท กรุ ป ลี ส จํ า กั ด (มหาชน) เริ่ ม จด

Group Lease Public Company Limited

ทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2529

was established on May 6, 1986 with

ด ว ยทุ น จดทะเบี ย น 1ล า นบาท โดยกลุ ม ตระกู ล

registered capital of 1 million baht by the

เหลืองรังษี ดําเนินธุรกิจใหเชาซื้อรถยนต ในเขต

Luaengrungsi family, and started business

กรุงเทพฯ ปริมณฑล และตางจังหวัดตอมาในชวง

in the hire purchase finance of motor cars in

ปลายป 2532 ถึ ง ช ว งต น ป 2533 กลุ ม คุ ณ ขรรค

Bangkok and upcountry. During the year

ชัย บุนปาน และกลุมคุณอนุศักดิ์

ending 1989 to the beginning of 1990, Mr.

อินทรภูวศักดิ์

ไดเขามาซื้อกิจการจากผูถือหุนเดิม และไดชักนํา

Khanchai

Boonpan

and

คุณสามารถ จิระดํารง ซึ่งมีประสบการณจากธุรกิจ

Inthraphuvasak purchased the entity old

เชาซื้อมาเปนเวลานาน มาดํารงตําแหนงกรรมการ

shareholders,

ผู จั ด การ บริ ษั ท ได จ ด ทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น อย า ง

Chiradamrong,

ต อ เนื่ อ งในช ว งเวลาที่ ผ า นมา จาก 1 ล า นบาท

experience in hire purchase business, to run

จนกระทั่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีทุน

the business in the position of Managing

จดทะเบียน 399 ลานบาท

Director. The company increase capital

and

Mr.

invited

Mr.

had

many

who

Anurak
Samart
years

continuously from 1 million baht to 399
million baht on December 31, 2008.
ใ น ป 2 5 3 3 ธุ ร กิ จ ใ ห เ ช า ซื้ อ

In

1990,

the

motorcycles

hire

รถจั ก รยานยนต ข ยายตั ว อย า งรวดเร็ ว และมี

purchase business continued to experience

แน ว โน ม ข ยา ย ตั ว อ ย า ง ต อ เ นื่ อ ง บ ริ ษั ท ไ ด มี

rapid growth. The company had completed

บุคลากรที่มีความพรอมดวยความรูความสามารถ

personnel, capacity, experience, and skills in

ประสบการณ และความชํานาญในดานการใหเชา

the business for more than 10 years. The

ซื้ อ รถจั ก รยานยนต ม ากกว า 10 ป จึ ง เริ่ ม ขยาย

company

ธุ ร กิ จ ทางด า นให เ ช า ซื้ อ รถจั ก รยานยนต เ ต็ ม ตั ว

motorcycles hire purchase and decreased

และชะลอการให เ ช า ซื้ อ รถยนต หลั ง จากนั้ น

focus on motor car hire purchase business.

บริ ษั ท ได ข ยายธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ ให เ ช า ซื้ อ ได แ ก

It also expanded business interests to hire

รถบรรทุก รถเครื่องจักรกล และ แทนพิมพ และ

purchasing

ยั ง ได ข ยายธุ ร กิ จ สั ญ ญาเช า ทางการเงิ น สั ญ ญา

printing presses, meanwhile also expanding

โอนสิ ท ธิ เ รี ย กร อ ง สิ น เชื่ อ ขายผ อ นชํ า ระ และ

the business to financial lease, factoring

สินเชื่อเงินสดสวนบุคคล ภายหลังตั้งแตป 2547

contracts, asset financing and personal

เปนตนมา บริษัทเนนการใหใหบริการสินเชื่อเชา

loans. Since 2004, the core business of the

ซื้อรถจักรยานยนตอยางเดียว

company has been only motorcycles hire
11

purchase.

started

of

to

trucks,

expand

towards

machinery

and
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In

ในป 2550 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงที่

2007,

the

company

had

a

สําคัญในสวนของผูถือหุนรายใหญ กลาวคือชวง

significant change in the major shareholder

ปลายป 2549 ถึงตนป 2550 กลุมผูถือหุนราย

part.

ใหญเดิม ไดทยอยขายหุนใหกับ บริษัท เอ.พี.

beginning of 2007, The group of major

เอฟ. เมเนจเมนท จํากัด*

shareholders

ซึ่งทําใหปจจุบัน

From the end of 2006 until the
sold

shares

to

APF

บริษัท เอ.พี.เอฟ. เมเนจเมนท จํากัด เปนผูถือ

Management Co., Ltd.* after that APF

หุนรายใหญ โดยถือหุนเปนจํานวนทั้งสิ้น 45.10

Management

ลานหุน

company’s major shareholder, now holding

หรือคิดเปนรอยละ 83.52 ของทุนจด

Co.,

Ltd.

become

the

45.10 million shares or 83.52% of total

ทะเบียนทั้งหมดซึ่งชําระแลวเต็มจํานวน

issued and paid-up capital.

ในป 2552 บริษัทชะลอการขยายธุรกิจ
แตก็ยังรักษา

In 2009, The company business

ความสามารถในการทํากําไรได โดยมุงเนนที่การ

expansion slow down due to the world

ควบคุมคุณภาพของลูกหนี้ และอนุมัติสินเชื่อดวย

economic

ความระมัดระวัง

ทําใหบริษัทยังคงเปนหนึ่งใน

profitability by focusing on the quality of

ผูใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตรายใหญ

account receivable and concern to the credit

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

approval process. The company is still one

เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก

crisis

but

can

keep

the

of the big motorcycle hire-purchase service
provider in Bangkok and Vicinity area.

* บริษัทที่จัดเปนกลุมเดียวกัน ไดแก Engine Holdings
Asia Pte. Ltd.

*the company in the same group is Engine Holdings
Asia Pte. Ltd.
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Overview of the Company's Business

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
ในป 2552 ธุ ร กิ จ ห ลั ก ของบริ ษั ท คื อ

In

2009,

the

motorcycle

hire

ให บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช า ซื้ อ รถจั ก รยานยนต ใ หม

purchase was the main business of the

เทานั้น โดยรถจักรยานยนตที่บริษัทใหสินเชื่อเชา

company. The motorcycle price for financing

ซื้ อ ส ว นใหญ จ ะเป น รถญี่ ปุ น เฉลี่ ย ราคาคั น ละ

is about 45,000 baht each, with the well

ประมาณ 45,000 บาท และเปนรถจักรยานยนตที่

known brands such as Honda, Yamaha,

มีสภาพคลองในการซื้อขายสูง ไดแก ฮอนดา ยา

Suzuki and Kawasaki. The highest financing

มาฮ า ซู ซู กิ และคาวาซากิ เป น ต น ในป จ จุ บั น

price of motorcycles is no more than 69,000

รถจักรยานยนตที่บริษัทใหบริการสินเชื่อเชาซื้อจะ

baht

มีราคสูงสุด ไมเกินคันละ 69,000 บาท นอกจาก

purchase financing of motorcycles, the

การให บ ริ ก ารสิ นเชื่ อ เช า ซื้ อ รถจัก รยานยนต แ ล ว

company offers other after sales service,

บริ ษั ท ยั ง มี ก ารให บ ริ ก ารหลั ง การขาย โดยการ

such as service of annual vehicle tax

ให บ ริ ก ารรั บ ต อ ภาษี ท ะเบี ย นรถจั ก รยานยนต

extension and insurance, to add more

กรมธรรม ป ระกั น ภั ย และ พ.ร.บ. ซึ่ ง เป น การ

channels to the company's revenues and to

อํานวยความสะดวกใหแกลูกคา อีกทั้งยังเปนการ

protect risk for the assets which is the

เสริ ม รายได ใ ห กั บ บริ ษั ท อี ก ทางหนึ่ ง ตลอดจน

collateral for hire purchase.

เปน การคุม ครองและป อ งกันความเสี่ ย งที่อาจจะ
เกิดขึ้นกับทรัพยสิน ซึ่งเปนหลักประกันในการให
สินเชื่อของบริษัทได

13
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โครงสรางรายไดของบริษัท
Structure of the Company’s Revenue

รายไดของบริษัท
The Company’s Revenue

2552

2551

2550

2009

2008

2007

พันบาท

รอยละ

พันบาท

รอยละ

พันบาท

รอยละ

(‘000)

(%)

(‘000)

(%)

(‘000)

(%)

รายไดดอกผลเชาซื้อและขายผอนชําระ

742.16

92.75

695.32

92.96

492.82

90.91

58.05

7.25

52.66

7.04

49.26

9.09

800.21

100.00

747.98

100.00

542.08

100.00

Hire Purchase and Asset Financing
รายไดอื่น
Other Incomes
รวม
Total

ภาวะการแขงขัน
Competition Situation

units
500000

400000

399,845

421,111
366,290

371,491
329,476

300000

200000

100000

0
2005

2006

2007

2008

2009

year
Motorcycle Registed in Bangkok
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ยอดการจําหนายรถจักรยานยนตจะ

The unit sales of motorcycle has

ส ง ผลโดยตรงต อ อุ ต สาหกรรมการเช า ซื้ อ

direct impact to motorcycle hire purchase

รถจั ก รยานยนต ทั้ ง นี้ ห ากพิ จ ารณาภาวะการ

business. In Bangkok and the vicinity, the

จํ า ห น า ย ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต ก ล า ว ไ ด ว า

heavy traffic situation means a motorcycle

รถจักรยานยนตยังคงเปนยานพาหนะที่ใหความ

is

สะดวกสบายและรวดเร็ว ภายใตภาวะการจราจร

convenience and speed. As long as the

ที่ ห น า แ น น ใ น เ ข ต ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร แ ล ะ

Mass

ปริมณฑล โดยที่ระบบขนสงมวลชนตางๆ ยังไม

unable to serve citizen's need, using a

สามารถสนองตอบตามความต อ งการของ

motorcycle is certain a good choice for

ประชาชนได

ทําใหรถจักรยานยนตยังคงเปน

traveling or running businesses. By using

ทางเลือกหนึ่งที่ใชในการเดินทาง หรือดําเนิน

a high technology, modern and beautiful

ธุรกิจ ประกอบกับบริษัทผูผลิตรถจักรยานยนต

designs, and compatible and convenience

ได ใ ช เ ทคโนโลยี ชั้ น สู ง

ในการออกแบบ

of

รถจักรยานยนตใหสวยงาม

ทันสมัย

และ

transmission, could get a good response

ตั ว อย า งเช น

from consumers. Those aspects increase a

รถจักรยานยนตที่ใชระบบเกียรออโตเมติก ซึ่ง

trend of using motorcycle and make the

ผูบริโภคก็มีการตอบสนองเปนอยางดี

motorcycle

สะดวกสบายมากขึ้ น

และมี

still

the
Transit

vehicle

that

can

Organization

motorcycle,

such

leasing

as

deliver

System

is

automatic

industry

more

แนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหธุรกิจเชา

attractive for investment. It's noticeable

ซื้อรถจักรยานยนตเปนที่นาสนใจในการลงทุน

that new entrepreneurs coming into this

จะเห็ น ได จ ากมี ผู ป ระกอบการรายใหม เ ข า มา

industry are rising. It also

ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให เ ช า ซื้ อ รถจั ก รยานยนต เ พิ่ ม ขึ้ น

results in higher competition.

หลายราย สงผลใหภาวะการแขงขันในธุรกิจเชา
In 2009 number of motorcycles

ซื้ อ รถจั ก รยานยนต มี ก ารแข ง ขั น กั น เพิ่ ม ขึ้ น

registered in Bangkok and Vicinity area

เชนกัน
ในป 2552 จํานวนรถจักรยานยนต
ที่ จ ดทะเบี ย นใหม ใ นกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ ม ณฑล มี จํ า นวน 329,476 คั น โดยลดลง
ร อ ย ล ะ 1 1 . 3 1 จ า ก ป 2 5 5 1 ซึ่ ง มี จํ า น ว น
371,491 คัน ภาพรวมของอุตสาหกรรมรถจักร
ยายนตในป 2553 มีแนวโนมจะฟนตัวตามการ
ฟนตัวของเศรษฐกิจโดยรวม และนโยบายการ
กระตุ น เศรษฐกิ จ ของภาครั ฐ อย า งไรก็ ต าม
ความรวดเร็ ว และอั ต ราการฟ น ตั ว ยั ง เป น สิ่ ง ที่
คาดการณไดยาก แตสถานการณนาจะดีกวาปที่
ผานมา
15

329,476 units, decreasing 11.31% from
371,491 units of the year 2008. For the
year

2010

motorcycles

industry

has

tendency to recover in accordance with
the recovery of overall economic situation
and from the government’s economic
stimulant policy. Anyway speed and ratio
of recovery is hard to predict but shall be
better than the last year.
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ปจจัยความเสี่ยง
Risk Factors
ความเสี่ยงจากแหลงเงินทุนภายนอก

Risks of external sources of funding

จากลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ การให

To operate hire-purchase business

สิ น เชื่ อ เช า ซื้ อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย า งต อ เนื่ อ ง

continuously need adequate source of fund.

จ ะ ต อ ง มี แ ห ล ง เ งิ น ทุ น ที่ เ พี ย ง พ อ ร อ ง รั บ ก า ร

Now the company’s major source of fund

ดํ า เนิ น การ ทั้ ง นี้ ป จ จุ บั น แหล ง เงิ น ทุ น ที่ บ ริ ษั ท

come from 2 sources : bank loan and cash

นํามาใหสินเชื่อมาจากสองแหลงหลักคือ เงินกูยืม

flow from operation.

ธนาคารและเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัท

2009 the bank loan balance is 1,062.19

ณ วันที่ 31

มียอดเงินกูยืม

million Baht comprise of a bank overdraft

คงเหลือ 1,062.19 ลานบาท ประกอบดวยเงิน

and promissory notes amount 25.35 million

เบิกเกินบัญชีธนาคารและตั๋วสัญญาใชเงินจํานวน

Baht and long term loan amount 1,036.84

25.35

ลานบาทและเงินกูยืมระยะยาวจํานวน

million Baht. The long-term credit facilities

ลานบาท ทั้งนี้บริษัทฯ มีวงเงินกูยืม

of the company which have not yet drawn

1,036.84

ธันวาคม 2552

On December 31,

down amounted to 70 million Baht.

ระยะยาวตามสัญญาเงินกูที่ยังไมไดเบิกใชจํานวน
780 ลานบาท

From the past, the company mainly
จากการดํ า เนิ น การที่ ผ า นมานั้ น บริ ษั ท มี

used loan from the bank and has a very

การกู ยื ม เงิ น จากสถาบั น การเงิ น เป น หลั ก โดย

good repayment record and also able to

บริ ษั ท มี ป ระวั ติ ก ารชํ า ระคื น เงิ น กู ดี ม าโดยตลอด

conduct

รวมทั้ ง สามารถปฎิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขทางการเงิ น

contracts such as to maintain the debt to

ภายใต สั ญ ญาเงิ น กู ไ ด แ ก ก ารดํ า รงอั ต ราส ว น

equity ratio and to maintain hire – purchase

หนี้สินตอสวนของผูถือหุนและ การดํารงอัตราสวน

receivable to loan ratio so that the company

ของลูกหนี้เชาซื้ อตอหนี้เงินกู ซึ่ งจะทําใหบริษั ท

can reduce risk from the lack of external

สามารถลดความเสี่ยงจากการไมไดรับเงินทุนจาก

sources of fund.

แหลงเงินทุนภายนอกได
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Risks of loan interest rates

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู

The

รายได ห ลั ก ของบริ ษั ท มาจากรายได

majority

comes

of

from

the

company's

ดอกเบี้ ย รั บ จากการให บ ริ ก าร สิ น เชื่ อ เช า ซื้ อ

revenue

motorcycle

hire

รถจั กรยานยนต ทั้ง นี้ การเปลี่ ยนแปลงของอัต รา

purchase financing. Changing in the interest

ดอกเบี้ยจะมีผลกระทบโดยตรงกับความสามารถ

rates will directly affect the company's

ในการหากําไรของบริษัทกลาวคือ สวนตางอัตรา

profitability : the net yield rate come from

ดอกเบี้ ย รั บ จากการให บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช า ซื้ อ กั บ

hire purchase receivable yield rate deduct

ต น ทุ น เงิ น กู โดยอั ต ราดอกเบี้ ย ที่ สู ง ขึ้ น จะส ง ผล

cost loan interest rate. If loan interest rate

ต อ ต น ทุ น เงิ น กู ที่ สู ง ขึ้ น ในขณะที่ อั ต ราดอกเบี้ ย

rise, the cost of funding will be increased

จากการให บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช า ซื้ อ นั้ น คงที่ ต าม

while hire purchase interest rates are fixed

ระยะเวลาที่ กํ า หนดในสั ญ ญาเช า ซื้ อ จึ ง ส ง ผล

for the period of hire purchase contract. So

กระทบต อ ส ว นต า งอั ต ราดอกเบี้ ย ได ดั ง นั้ น เพื่ อ

to reduce risk from the increasing of

เป นการลดความเสี่ย งจากอัต ราดอกเบี้ ยที่ สูง ขึ้ น

interest rate, the company had signed

บริ ษั ทจึ ง ไดทํ า สั ญญาแลกเปลี่ย นอั ต ราดอกเบี้ ย

interest rate swap contract for some parts

ข อ ง เ งิ น กู ยื ม บ า ง ส ว น เ พื่ อ แ ล ก เ ป ลี่ ย น อั ต ร า

of loan to fix the interest rate at 6.60 – 6.85

ดอกเบี้ ย ลอยตั ว เป น อั ต ราดอกเบี้ ย คงที่ ร อ ยละ

annually.

6.60-6.85 ตอป
ความเสี่ยงจากความไมสอดคลองกันระหวาง

Risks on the mismatch between the

อ า ยุ เ งิ น กู กั บ ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ ห เ ช า ซื้ อ

term of the sources of fund and hire

รถจักรยานยนต

purchase contract
Normally

จากอายุของสัญญาเชาซื้อที่ 6-48 เดือน

the

hire

purchase

(โดยเฉลี่ ย แล ว จากประวั ติ ก ารชํ า ระเงิ น งวดของ

installment periods are varied from 6-48

ลูกคาตามสัญญาเชาซื้ออยูที่ประมาณ 27 เดือน)

months (average is 27 months) so the

บริ ษั ท มี น โยบายในการทํ า สั ญ ญาเงิ น กู ร ะยะยาว

company has policy to determine the

จากสถาบันการเงินซึ่งเปนแหลงเงินทุนภายนอก

repayment period for long term facility

ใหมีความสอดคลองกับระยะเวลาชําระเงินคืนตาม

agreement from financial institute to match

สัญญาเชาซื้อดังกลาว เพื่อใหเกิดสภาพคลองใน

the

การดําเนินกิจการ

อยางไรก็ตามบริษัทไดจัดทํา

business operation. The company estimate

ป ร ะ ม า ณ ก า ร ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด ค ร อ บ ค ลุ ม ก า ร

cash flow cover hire purchase receivable

คาดการณอั ต ราการเติบ โตของสิน เชื่ อเชา ซื้อ ใน

growth, to analyze and evaluate liquidity in

อนาคต เพื่ อ ให บ ริ ษั ท สามารถวิ เ คราะห ประเมิ น

order to plan for the financial support,

สภาพคล อ งและวางแผนจั ด หาเงิ น ทุ น ให ร องรั บ

accord with the hire purchase contract

และสอดคลองกับเงื่อนไขสินเชื่อเชาซื้อดังกลาว

conditions

และทําใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางตอเนื่องได

operation.
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ความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่กอใหเกิด

Risks on the operation which may lead

สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได

non performing loans
At present the hire purchase of

ปจจุบันการดําเนินธุรกิจให
สินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตนั้นไมมีขอจํากัดจาก

motorcycles is not limited by rules or special

หนวยงานใด ๆ ของภาครัฐ และเปนธุรกิจที่ไมอยู

laws from the Government. Therefore,

ภายใตกฎหมายพิเศษ

companies

ดังนั้นในการขยายธุรกิจ

in

the

hire

purchase

of

ของผูประกอบการทุกรายในธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อ

motorcycles business can expand their

รถจักรยานยนตจึงสามารถทําไดอยางเต็มที่ตาม

business, limited only by their own capacity.

ศักยภาพของบริษัทเอง

However, the risk will occur in the credit

ธุรกิจนี้จึงมีความเสี่ยง

จากสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดหากขาดความ

approval process if there is not good

ระมัดระวังในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

internal control systems.

หรือขาด

Anyway

ระบบการควบคุมภายในที่ดี

the

company

is

strictly

อย า งไรก็ ต ามบริ ษั ท ได กํ า หนดให มี ก าร

consider on every approval process and

พิจ ารณาสิ นเชื่ ออย า งเข ม งวดทุก ขั้ นตอนรวมทั้ ง

concern to the credit quality by checking

ให ค วามสํ า คั ญ กั บ คุ ณ ภาพของสิ น เชื่ อ โดยการ

data from the company's customer base

ตรวจสอบข อ มู ล ของลู ก ค า กล า วคื อ บริ ษั ท ได

more than 410,000 persons and as in a

พั ฒ น า ร ะ บ บ ฐ า น ข อ มู ล ข อ ง ลู ก ค า ม า ก ก ว า

member of The National Credit Bureau

410,000 รายการ และเป น สมาชิ ก ของบริ ษั ท

Company Limited and also as a member of

ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด และ สมาคมเชาซื้อ

Motorcycle

รถจั ก รยานยนต แ ห ง ประเทศไทย ทํ า ให บ ริ ษั ท

Thailand , so the company can screen the

สา ม า รถ ก ลั่ น กร อ ง คุ ณภ า พ ลู ก ห นี้ ไ ด อ ย า ง มี

customer credit effectively from these 3

ประสิ ท ธิ ภ าพด ว ยการตรวจสอบประวั ติ ก ารชํ า ระ

data sources. On December 31, 2009 the

หนี้จากฐานขอมูลทั้งสามแหลง โดย ณ วันที่ 31

company has non performing loan amount

ธั น วาคม 2552 บริ ษั ท มี สิ น เชื่ อ ที่ ไ ม ก อ ให เ กิ ด

101.59 million Baht or 4.87% of total

รายไดเปนจํานวน 101.59 ลานบาทคิดเปนรอยละ

receivable compare to the non performing

4.87 ของสินเชื่อทั้งหมด โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ

loan on December 31, 2008 which is 3.91%

สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได ณ วันที่ 31 ธันวาคม

of total receivable so NPL rate increased

2551 ซึ่งเทากับรอยละ 3.91 ของสินเชื่อทั้งหมด

0.96% while the company has allowance for

พบว า อั ต ราส ว นสิ น เชื่ อ ที่ ไ ม ก อ ให เ กิ ด รายได ต อ

doubtful debt on December 31, 2009 and

สินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 0.96 ในขณะที่

2009 at amount 186.30 and 135.16 million

บริษัทมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31

Baht respectively or Ratio of Allowance for

ธันวาคม 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 เทากับ

Doubtful Debt to Total Receivable at 8.92

1 8 6 . 3 0 ล า น บ า ท แ ล ะ 1 3 5 . 1 6 ล า น บ า ท

and 5.96.

ตามลําดับหรือคิดเปนอัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
18
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สูญตอสินเชื่อรวม เทากับ 8.92 และ 5.96
ตามลําดับ ซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกัน
ค ว า ม เ สี่ ย ง จ า ก ผ ล ข า ด ทุ น ก า ร ข า ย

Risks

on

losses

on

รถจักรยานยนตที่ยืดคืนมาไมคุมมูลหนี้

repossessed motorcycles

sales

of

บริษัทจะทําการยึดรถคืนเมื่อลูกคาผิดนัด

The company will repossess the

ชํ า ระค า งวดตามสั ญ ญาที่ ต กลงกั น ไว แ ละจะถู ก

motorcycles if the customer did not pay

นํ า มาขายทอดตลาดโดยวิ ธี ก ารประมู ล ให แ ก ผู

installment

จําหนายรถจักรยานยนตมือสองซึ่งดําเนินกิจการ

agreement. The motorcycles will be sold by

ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตางจังหวัดรวมถึง

auction to the used motorcycle dealers in

บุคคลผูสนใจอื่น ทั้งนี้มูลหนี้คงคางของลูกหนี้แต

Bangkok and upcountry and also other

ละราย โดยทั่วไปจะสูงกวามูลคารถยึดที่จําหนาย

interested parties.

ได ดั ง นั้ น หากไม ส ามารถเรี ย กร อ งส ว นต า งที่

each motorcycle generally higher than the

รายไดจากการจําหนายไมครอบคลุม จากลูกหนี้

price of repossessed motorcycle so if the

หรื อ ผู ค้ํ า ประกั น บริ ษั ท จะมี ผ ลขาดทุ น จากการ

company cannot reclaim that loss from

จําหนายรถยึดคืน

debtor or guarantor, that will record a loss

as

in

the

hire

purchase

The net receivable of

on the sale of repossessed motorcycles.
อยางไรก็ดีเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว
Anyway, to prevent that risk,

บริ ษั ท จั ด ให มี ม าตรการและระบบที่ รั ด กุ ม ในการ

the

พิจารณาอนุมัติการใหสินเชื่อตั้งแตเริ่มตนโดยการ

company determine the guide line and the

ใช ฐ านข อ มู ล ลู ก ค า ของบริ ษั ท ข อ มู ล เครดิ ต

system to consider the credit approval from

แ ห ง ช า ติ จํ า กั ด แ ล ะ ส ม า ค ม เ ช า ซื้ อ

the beginning with company database,

รถจักรยานยนตแหงประเทศไทย ในการพิจารณา

National

คุณภาพผูขอสินเชื่อกอนการปลอยใหกูยืม รวมถึง

Motorcycle Hire-Purchase Association. The

การที่ บ ริ ษั ท ได พั ฒ นาบริ ก ารเรี ย กเก็ บ หลั ง การ

company also develop collection service to

อนุ มั ติ ใ ห สิ น เชื่ อ เพื่ อ ป อ งกั น ปริ ม าณรถยึ ด ที่ อ าจ

prevent and increasing of the amount of

เพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจของบริษัท

repossess
expansion.
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ค ว า ม เ สี่ ย ง จ า ก ก า ร ที่ ผู ถื อ หุ น ร า ย ใ ห ญ มี

Risks on the influence of the major

อิทธิพลตอการบริหารจัดการ

shareholder to business management
A.P.F Management, the company's

ผูถือหุนรายใหญของบริษัท ไดแก บริษัท
เอ.พี.เอฟ

เมเนจเมนท

จํากัด

major shareholder and Engine Inc. which is

และผูถือหุนที่

จัดเปนกลุมเดียวกัน ไดแก Engine Holdings

the same company group (“APF group

Asia Pte. Ltd. (“ผูถือหุนกลุม APF”) บริษัทถือ

shareholder”) as at November 27, 2009

หุน ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 รวมเปน

holding of 45,216,002 shares or 80.50% of

จํานวน 45,216,002 หุน คิดเปนสัดสวนการถือหุน

registered capital and completely paid-up of

ในบริษัทรอยละ 80.50 ของทุนจดทะเบียนและ

56,167,890 shares which over 75% of total

เรียกชําระแลว 56,167,890 หุน การถือหุนจํานวน

shares so the left shareholder cannot object

ดังกลาวซึ่งมีเกินกวารอยละ 75 ทําให บริษัท เอ.

the resolution in case of some agendas

พี.เอฟ เมเนจเมนท จํากัดสามารถควบคุมมติผูถือ

which significant votes must be three of

หุนรวมถึงเรื่องที่กฎหมายกําหนดวาจะตองใชมติ

four votes from the shareholders' meeting.

อยางนอย 3 ใน 4 จากที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้นผู

So other shareholders may not collect the

ถือหุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถรวบรวมเสียงเพื่อ

votes to inspect and balance efficiently.

ตรวจสอบและถวงดุล ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ความเสี่ยงดานการแขงขันและคูแขงขันราย

Risks on new entrants and competition

ใหม เ ข า มาในอุ ต สาหกรรมสิ น เชื่ อ เช า ซื้ อ

in the hire purchase finance of

รถจักรยานยนต

motorcycles
To operate motorcycle hire purchase

ธุรกิจการใหสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต
เปนธุรกิจที่ไมตองมีการลงทุนในเครื่องมือและ

business, it is not necessary to invest in

อุปกรณสําหรับการดําเนินงานเปนจํานวนมาก

many materials or tools.

บริษัทเพียงจัดหาแหลงเงินทุนสําหรับการปลอย

business need just only source of fund for

สินเชื่อเทานั้น จึงเปนการงายที่คูแขงขันรายใหม

hire purchase financing.

จะเขามาในอุตสาหกรรม อยางไรก็ตามปจจัยแหง

success factors are not only the source of

ความสําเร็จไมใชเพียงแคแหลงเงินทุนเทานั้น แต

fund but also need some expertise such as

ยังตองอาศัยความเชี่ยวชาญในอีกหลายดาน เชน

credit quality

การประเมินคุณภาพสินเชื่อ

follow-up. Many competitors failed for this

และการติดตามการ

evaluation

To enter the
Anyway key of

and

collection

business with lacking of these capacities.

ชําระคางวด เปนตน ซึ่งมีคูแขงจํานวนไมนอยที่
ตองออกจากอุตสาหกรรมเนื่องจากขาดคุณสมบัติ
ดังกลาว
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การใชบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตนั้น ผู

Motorcycle dealers are important advisors to

จําหนายรถจักรยานยนต (Dealers) มีสวนสําคัญ

induce clients to use hire purchase services.

ใ น ก า ร แ น ะ นํ า ลู ก ค า ที่ ข อ สิ น เ ชื่ อ เ ช า ซื้ อ

Therefore, there is a risk if dealers do not

รถจั ก รยานยนต เ พื่ อ เลื อ กผู ใ ห บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช า

suggest our services to customers. So the

ซื้อรถจักรยานยนต ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงที่

company must have fast process on credit

เกิดจากการที่ผูจําหนายรถจักรยานยนตไมแนะนํา

analysis and approval, with the information

ลูกคาใหมาใชบริการการใหสินเชื่อของบริษัท

technology which support operation and the
experienced human resources who have

การดําเนินธุรกิจของบริษัทจึงตองมีระบบ
การตรวจสอบขอมูล

expertise in the business. The company can

เพื่อการใหสินเชื่อที่รวดเร็ว

ประกอบไปดวยระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมการ

approve credit within an hour, which satisfy

ดําเนินงานของบริษัทและบุคลากรที่มีความรู

dealers' needs.

ความสามารถ ประสบการณ รวมถึงความชํานาญ

information technology development accord

เฉพาะดาน ทําใหบริษัทสามารถดําเนินการอนุมัติ

with the business and personal expertise,

สินเชื่อไดภายใน 1 ชั่วโมง นับเปนการสรางความ

the

พอใจใหแกผูจําหนายรถจักรยานยนตเปนอยาง

customers and dealers with the fast service

มาก

on balance checking for the closing account.

นอกจากนี้ดวยระบบสารสนเทศที่บริษัทได

พัฒนาขึ้นเอง เพื่อใหสอดคลองเหมาะสมกับธุรกิจ
และความชํานาญเฉพาะของบุคลากร
สามารถใหบริการลูกคาและรานคา

บริษัท
ดานการ

ตรวจสอบยอดปดบัญชีไดภายในเวลาอันรวดเร็ว
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โครงสรางผูถือหุนและการจัดการ
Structure of Capital and Management
ผูถือหุน
Shareholders
รายชื่อผูถือหุนใหญ 10 รายแรก ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
Top ten of shareholders as at November 27, 2009
ลําดับ
ที่

รายชื่อผูถือหุน

จํานวนหุนที่ถือ (หุน)

No.

Shareholders’ Name

Amount of Shares

คิดเปนสัดสวนของ
หุนทั้งหมด (รอยละ)
Percent of
Total Share

1

Engine Holdings Asia Pte. Ltd.

26,906,560

47.90%

2

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

18,309,442

32.60%

3

นาย
Mr.

สามารถ
Samart

จิระดํารง
Chiradamrong

5,380,219

9.58%

4

นาย
Mr.

สมยศ
Somyod

สุธีรพรชัย
Suteerapornchai

1,670,000

2.97%

5

นาง
Mrs.

วิรุณศรี
Viroonsri

ใตฟายงวิจิตร
Taifayongvichit

1,162,500

2.07%

6

นาง
Mrs.

บัวบูชา
Buaboocha

รักพงษ
Rakpong

609,200

1.08%

7

นาง
Mrs.

สมบูรณ
Somboon

พื้นทอง
Puenthong

240,000

0.43%

8

นาย
Mr.

พิชิต
Pichit

บูรพวงศ
Burapawong

211,300

0.38%

9

นาง
Mrs.

วรรณา
Wanna

ไหลเจริญวงศ
Laicharoenwong

150,070

0.27%

150,000

0.27%

54,789,591

97.54%

10

DBS VICKERS SECURITIES
(SINGAPORE) PTE LTD
รวม
Total
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การจัดการ
Management

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors
คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

กรรมการผูจัดการ
Managing Director

ฝายสินเชื่อและการตลาด
Credit & Marketing Dept.
สวนการตลาด
Marketing
Division

ฝายบริการเรียกเก็บ
Collection Dept.

ฝายบัญชีและการเงิน
Financial & Accounting

สวนสินเชื่อ
Credit
Division

ผังโครงสรางองคกร
Organization Char

23

สํานักตรวจสอบภายใน
Internal Audit

ฝายบุคคลและธุรการ
Admin & Personnel

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Tech. Dept.

ฝายปฏิบัติการ
Operation Dept.
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โครงสรางการจัดการ
โครงสรางการจัดการของบริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน) มีคณะกรรมการและผูบริหาร โดย
ประกอบดวยกรรมการ 2 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวน 8 คน ดังนี้
รายชือ
่ กรรมการ

ตําแหนง

ตัวแทนในฐานะ

1. นายมิทซึจิ โคโนชิตะ

ประธานกรรมการ

ผูถือหุน (บริษท
ั เอ.พี.เอฟ.แมเนจเมนท จํากัด)

2. นายสามารถ จิระดํารง

รองประธานกรรมการ /
กรรมการผูจ
 ัดการ

ผูถือหุนและผูบริหารบริษท
ั

3. นายมุเนะโอะ ทาชิโร

กรรมการ

ผูถือหุน (Engine Holdings Asia Pte.Ltd.)

4. นายสุรศักดิ์ เข็มทองคํา

กรรมการ

ผูบริหารบริษัท

5. นายดีพงศ สหะชาติศิริ

กรรมการ

ผูถือหุน (บริษท
ั เอ.พี.เอฟ.แมเนจเมนท จํากัด)

6. นายฉัตรชัย โชตนาการ
7. นายสาธิต รังคสิริ
8. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

ประธานกรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
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 สองในสามคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญ
ของบริษัท
สําหรับอํานาจในการฟองรองดําเนินคดี

บังคับคดี

การตอสูคดี

และการดําเนินการ

กระบวนการพิจารณาทั้งหมดทั้งทางแพงและทางอาญา หรือคดีอื่นใด การแจงความรองทุกข การ
ถอนคํารองทุกข การยื่นคําขอรับชําระหนี้

และการดําเนินกระบวนพิจารณาในคดีลมละลายทั้งหมด

ตลอดจนการขอรับคืน ขอคืน เขาครอบครองซึ่งทรัพยสินตาง ๆ ของบริษัท หรือเงินใด ๆ จาก
พนักงาน เจาหนาที่จากศาลหรือบุคคลใด ๆ ในนามของบริษัทนั้น มอบอํานาจให นายสามารถ จิระ
ดํารง รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ หรือนายดีพงศ สหะชาติศิริ กรรมการ หรือนายวัน
ชัย 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 2009, the company's Board of Directors of 8 directors was as follows
Directors’ Name

Position

Representative of

1. Mr. Mitsuji Konoshita

Chairman of the Board of Directors

Shareholder (APF Management)

2. Mr. Samart Chiradamrong

Vice Chairman of the Board of
Directors and Managing Director

Shareholder & Management

3. Mr. Muneo Tashiro

Director

Shareholder (Engine Holdings
Asia Pte.Ltd.)

3. Mr. Surasak Khemthongkum

Director

Management

4. Mr. Deepong Sahachartsiri

Director

Shareholder (APF Management)

5. Mr. Chatchai Chotanakarn
6. Mr. Satit Rungkasiri
7. Ms. Jaranya Sangsukdee

Chairman of the Audit committee
and Independent Director
Audit Committee /Independent
Director
Audit Committee /Independent
Director

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
และขอบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย ดวยความซื่อสัตย
สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท โดยสรุปอํานาจหนาที่ ที่สําคัญไดดังนี้
1. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุด
รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
3. จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริษัท

ซึ่งผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว

และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณา

อนุมัติ
4. คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการผูจัดการ

หรือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นใดให

ดําเนินกิจการของบริษัท ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจ
เพื่ อ ให บุ ค คลดั ง กล า วมี อํ า นาจตามที่ ค ณะกรรมการเห็ น สมควรและภายในเวลาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือ
แกไขอํานาจดังกลาวได

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบอํานาจใหกรรมการ

ผูจัดการหรือบุคคลอื่นทําหนาที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ การ
มอบอํานาจดังกลาวตองเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการ
อิสระหรือกรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม และ หากกรรมการอิสระหรือ
กรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบคัดคานการมอบอํานาจนั้น ตองบันทึกความเห็นของ
กรรมการดังกลาวในรายงานการประชุมใหชัดเจน
5. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทควบคุมกํากับ
ดู แ ลการบริ ห ารและการจั ด การของคณะผู บ ริ ห ารให เ ป น ไปตามนโยบายที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้ คณะกรรมการตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ
หุนกอนการดําเนินการ อันไดแก เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด
หรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปน
ของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน
6. นอกจากนี้ ค ณะกรรมการยั ง มี ข อบเขตหน า ที่ ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลให บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
อาทิเชน

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย

การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายทรัพยสินที่สําคัญ

ตาม

กฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของ
บริษัท
7. พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน

แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

ผูจัดการทั่วไป และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
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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.
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8. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง
9. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน

และเปนการแขงขันกับ

กิจการของบริษัท หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ

หรือเปนหุนสวนไม

จํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัท
อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท
ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือเพื่อประโยชนผูอื่น

เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือ

หุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
10. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดย
ออมในสัญญาที่บริษัททําขึ้นหรือถือหุน หรือหุนกูเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท
ทั้งนี้

การมอบอํานาจหนาที่ดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการ

จะไมรวมถึงการมอบ

อํานาจที่ทําใหคณะกรรมการหรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชนในลักษณะอื่นใดที่ขัดแยงกับบริษัทหรือบริษัทยอย หรือ
ลักษณะอื่นใดที่เปนไปตามที่กําหนด ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติ
รายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ / หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
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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 2552 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้
รายชื่อ

ตําแหนง

1.

นายฉัตรชัย

โชตนาการ

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2.

นายสาธิต

รังคสิริ

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

3.

นางสาวจรัญญา

แสงสุขดี

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ข อบเขตหน า ที่

ตามที่ ไ ด รั บ มอบหมายจาก

คณะกรรมการ รวมทั้งการรายงานตอคณะกรรมการ ดังตอไปนี้
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน และให
ความเห็ น ชอบในการพิ จ ารณาแตง ตั้ ง โยกย า ย หรื อ เลิ ก จา งหั ว หนา หนว ยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทและเสนอคาตอบแทนสําหรับบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมรวมกับผูสอบบัญชี
โดยไมมีฝายจัดการ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไป
ตามกฏหมายและขอกําหนด ของตลาดหลักทรัพย
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Audit Committee
As of December 31, 2009 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.
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6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมู
ลอยางนอยดังตอไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย หรือกฏหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
• จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต
ละทาน
• ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎ
บัตร
•

รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ

ภายใตขอบเขตหนาที่และความ

รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.

ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ
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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 2552 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 6 คนดังนี้
รายชื่อ

ตําแหนง

1.

นายสามารถ

จิระดํารง

กรรมการผูจด
ั การ

2.

นายสุรศักดิ์

เข็มทองคํา

ผูจัดการฝายสินเชื่อเละการตลาด

3.

นายวันชัย

บุญธรรม

ผูจัดการฝายบริการเรียกเก็บ

4.

น.ส.วัชราภรณ

เมรุทอง

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

5.

นายสมคิด

จารุไพบูลยพน
ั ธ

ผูจัดการฝายบุคคลและธุรการ

6.

นายทศพร

เลิศพันธ

ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
1. ดําเนินการและบริหารจัดการการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท
2. ติดตามและดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและนโยบายที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
3. อนุมัติการใชจายในวงเงินหรืองบประมาณรายจายประจําปที่ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท
4. พิจารณาการวาจางและบรรจุในตําแหนง การแตงตั้ง โยกยาย การพนจากการเปนพนักงาน
และการเปลี่ยนแปลงคาจางพนักงาน
5. เปนผูรับมอบอํานาจบริษัทในการบริหารงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ขอกําหนด
คําสั่ง
6. ดําเนินการตกลงผูกพันในการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท

โดยสามารถพิจารณาอนุมัติการ

ดําเนินงานตาง ๆ ของบริษัทในวงเงินไมเกินที่กําหนดในอํานาจดําเนินการของบริษัท ซึ่งผาน
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

แลวมอบอํานาจหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นใดที่

กรรมการผูจัดการเห็นสมควรทําหนาที่แทนในเรื่องที่จําเปนและสมควร โดยใหอยูในดุลพินิจ
ของกรรมการผูจัดการ ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมาย
และกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท
ทั้งนี้ การมอบอํานาจหนาที่ดังกลาวขางตนใหแกกรรมการผูจัดการ จะไมรวมถึงการมอบ
อํ า นาจที่ ทํ า ให ก รรมการผู จั ด การ หรื อ ผู รั บ มอบอํ า นาจจากกรรมการผู จั ด การสามารถอนุ มั ติ
รายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชนในลักษณะอื่นใดที่
ขัดแยงกับบริษัทหรือบริษัทยอย

หรือลักษณะอื่นใดที่เปนไปตามที่กําหนด ตามกฎเกณฑของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ

/

หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการ

ดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
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Management
As of December 31, 2009 there were 6 members of management as follows
Management Name

Position

1.

Mr. Samart

Chiradamrong

Managing Director

2.

Mr. Surasak

Khemthongkum

Credit and Marketing Manager

3.

Mr. Wanchai

Boontham

Collection Manager

4.

Ms. Watcharaporn

Meruthong

Accounting and Finance Manager

5.

Mr. Somkid

Charupaiboonphan

Administration and Personnel Manager

6.

Mr. Thosaporn

Lerdbhan

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 2552
นายมิทซึจิ โคโนชิตะ
อายุ
ตําแหนง
คุณวุฒิการศึกษา

42 ป
ประธานกรรมการ
ปริญญาตรี และปริญญาโท (สาขากฏหมาย) Osaka University ประเทศญี่ปุน

การถือหุนในบริษัท
- ไมมี ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงกรรมการ

3 ป

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ ผูบริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน
จํานวน 1 บริษท
ั คือ บริษท
ั หลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
ไมใชบริษท
ั จดทะเบียน
จํานวน 6 บริษท
ั
กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
- ไมมี –
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษท
ั ในป 2552 จํานวนทั้งสิ้น 8/12 ครั้ง
ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ถึงปจจุบัน
ป 2552 – ปจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษท
ั เอ.พี.เอฟ. อินเตอรเนชั่นแนล อินชัวรันส จํากัด
ป 2552 – ปจจุบัน
กรรมการ บริษท
ั พี.พี. คอรัล รีสอรท จํากัด
ป 2550 - ปจจุบัน
กรรมการ บริษท
ั เอ.พี.เอฟ. ฮอสพิทอลลิตี้ จํากัด
ป 2550 - ปจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษท
ั กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
ป 2549 - ปจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษท
ั หลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
ป 2548 – ปจจุบัน
กรรมการ บริษท
ั เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส จํากัด
ป 2547 - ปจจุบัน
กรรมการ บริษท
ั ซันวา เทคโน จํากัด
ป 2543 – ปจจุบัน
กรรมการ บริษท
ั ซันวา เวิลด
 เซอรวิส จํากัด

นายสามารถ จิระดํารง
อายุ
ตําแหนง
คุณวุฒิการศึกษา

57 ป
รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ
 ัดการ
Master of Science in Management Engineering,
Saint Louis University, Philippines.
Five Month Computer Science Course.
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) วันที1
่ 8 พ.ค.47

การถือหุนในบริษัท
จํานวนหุนสามัญ 5,380,219 หุน คิดเปนรอยละ 9.58
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
20 ป
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ ผูบริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน
- ไมมี ไมใชบริษท
ั จดทะเบียน
จํานวน 1 บริษท
ั
กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
- ไมมี –
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษท
ั ในป 2552 จํานวนทั้งสิ้น 12/12 ครั้ง
ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ถึงปจจุบัน
ป 2550 – ปจจุบัน
รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ
 ัดการ บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
ป 2548 – 2550
ประธานกรรมการ บริษท
ั กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
ป 2533 – 2548
กรรมการผูจ
 ัดการ บริษท
ั กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
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Board of Directors, Management and Authorized persons' information
as at 31 December 2009
Mr. Mitsuji Konoshita
age
Position
Education

42 years
Chairman of the Board of Director
Master and Bachelor of Law, Osaka University, Japan

Shareholding
Year of Directorship

- none –
3 years

Positions as Director/ Management in other companies
Other Listed Companies 1 company : United Securities Public Co., Ltd.
Non-Listed Companies 6 companies
Connected Business that may cause conflict of interest
- none The number of attendance the Board of Directors’ meeting in 2009 : 8/12
Work Experience last 5 years :
2008 – Present
Chairman of the Board of Director, A.P.F. International Insurance Co. Ltd.
2008 – Present
Director, P.P. Coral Resort Co.,Ltd.
2007- Present
Director, A.P.F. Hospitality Co., Ltd.
2007 - Present
Chairman of the Board of Directors, Group Lease Public Co., Ltd.
2006 – Present
Chairman of the Board of Directors, United Securities Public Co., Ltd.
2005 - Present
Director, A.P.F Holdings Co., Ltd.
2004 – Present
Director, Sanwa Techno Co., Ltd.
2000 - Present
Director, Sanwa World Services Co., Ltd

Mr. Samart Chiradamrong
age
Position
Education

57 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
Year of Directorship

5,380,219 ordinary shares or 9.58%
20 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 2009 : 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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นายมุเนะโอะ ทาชิโร
อายุ
ตําแหนง
คุณวุฒิการศึกษา

37 ป
กรรมการ
Osaka University, Faculty of Literature (1997)

การถือหุนในบริษัท
- ไมมี ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
1 ป
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ ผูบริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน
Wedge Holdings Co., Ltd. as CEO
(Osaka Stock Exchange)
ไมใชบริษท
ั จดทะเบียน
จํานวน 5 บริษัท
กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
- ไมมี –
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษท
ั ในป 2552 จํานวนทั้งสิ้น 7/8 ครั้ง (เขาดํารงตําแหนง 22 เมษายน 2552)
ประวัติการทํางาน
ป 2550 - ปจจุบัน
Asukano Holdings and Wedge Holdings Co., Ltd.
ป 2545 - 2550
Works Applications Co., Ltd
ป 2544 - 2545
NOC - Nippon Outsourcing Corporation Co., Ltd
ป 2540 - 2545
Pasona Inc.

นายสุรศักดิ์ เข็มทองคํา
อายุ
ตําแหนง
คุณวุฒิการศึกษา

44 ป
กรรมการ และ ผูจด
ั การฝายสินเชื่อและการตลาด
ปริญญาตรี (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Mini M.B.A มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) วันที่ 15 มิ.ย. 50

การถือหุนในบริษัท
จํานวนหุนสามัญ 54,600 หุน คิดเปนรอยละ 0.10
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
3 ป
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ ผูบริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน
- ไมมี ไมใชบริษท
ั จดทะเบียน
- ไมมี กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
- ไมมี –
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษท
ั ในป 2552 จํานวนทั้งสิ้น 12/12 ครั้ง
ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ถึงปจจุบัน
ป 2550 – ปจจุบัน
กรรมการ บริษท
ั กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
ป 2546 – ปจจุบัน
ผูจด
ั การฝายสินเชื่อและการตลาด บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
ป 2539 - 2545
หัวหนาสวนสินเชื่อ บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
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Mr. Muneo Tashiro
age
Position
Education

37 years
Director
Osaka University, Faculty of Literature (1997)

Shareholding
Year of Directorship

- none –
1 year

Positions as Director/ Management in other companies
Other Listed Companies : Wedge Holdings Co.,Ltd (Osaka Stock Exchange) as CEO
Non-Listed Companies : 5 companies
Connected Business that may cause conflict of interest
- none The number of attendance the Board of Directors’ meeting in 2009 : 7/8
(positioned as director from 22 April 2009)
Work Experience last 5 years :
2007 - Present
Asukano Holdings and Wedge Holdings Co., Ltd.
2002 - 2007
Works Applications Co.,Ltd.
2001 - 2002
NOC Nippon Outsoucing Corporation Co.,Ltd.
1997 - 2002
Pasona Inc.

Mr. Surasak Khemthongkum
age
Position
Education

44 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
Year of Directorship

54,600 ordinary shares or 0.10%
3 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
Work Experience last 5 years :
2007 – Present
2003 - Present
1996 - 2002

Board of Directors’ meeting in 2009 : 12/12
Director , Group Lease Public Co., Ltd.
Marketing and Credit Manager, Group Lease Public Co., Ltd.
Head of Credit Division, Group Lease Public Co., Ltd.
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นายดีพงศ สหะชาติศิริ
อายุ
ตําแหนง
คุณวุฒิการศึกษา

36 ป
กรรมการ
ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาตรี (สถาปตยกรรมศาสตร) พระจอมเกลาฯ ลาดกระบัง
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) วันที่ 27 เม.ย. 50

การถือหุนในบริษัท
- ไมมี ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงกรรมการ

3 ป

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ ผูบริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน
- ไมมี ไมใชบริษท
ั จดทะเบียน
- ไมมี กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
- ไมมี –
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษท
ั ในป 2552 จํานวนทั้งสิ้น 12/12 ครั้ง
ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ถึงปจจุบัน
ป 2550 – ปจจุบัน
กรรมการ บริษท
ั กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
ป 2548 – 2550
ผูจด
ั การผลิตภัณฑ บริษัท มหพันธ ไฟเบอรซเี มนต จํากัด (มหาชน)
ป 2546 – 2548
ผูชวยผูจัดการฝายการตลาด บริษัท ซันวูด อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

นายฉัตรชัย โชตนาการ
อายุ
ตําแหนง
คุณวุฒิการศึกษา

57 ป
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ปริญญาโท (วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร) Florida Institute of Technology
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท (วิทยาศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) วันที่ 27 เม.ย. 50

การถือหุนในบริษัท
- ไมมี –
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงกรรมการ

3 ป

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ ผูบริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน
- ไมมี ไมใชบริษท
ั จดทะเบียน
- ไมมี กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
- ไมมี –
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษท
ั ในป 2552 จํานวนทั้งสิ้น 11/12 ครั้ง
ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ถึงปจจุบัน
ป 2550 – ปจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
ป 2544 – ปจจุบัน
ผูอํานวยการอาวุโสสายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)
ป 2541 – 2544
ผูอํานวยแผนกฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ องคการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)
ป 2537 – 2541
ผูอํานวยการฝายปฏิบต
ั ิการและคอมพิวเตอร บริษัท เซฟโก โฮลเซลล จํากัด
ป 2530 – 2537
หัวหนาโครงการ ธนาคารแหงประเทศไทย
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Mr. Deepong Sahachartsiri
age
Position
Education

36 years
Director
Master of Business Administration, Thammasart University
Bachelor of Architecture, Kingmongkut Institue of Technology,
Ladkrabang
Directors Accreditation Program (DAP) April 27th, 2007.

Shareholding
Year of Directorship

- none –
3 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
Work Experience last 5 years :
2007 – Present
2005 - 2007
2003 - 2005

Board of Directors’ meeting in 2009 : 12/12
Director , Group Lease Public Co., Ltd.
Product Manager, Mahaphant Fibre Cement Public Co., Ltd.
Assistant Marketing Manager, Sun Wood Industries Public Co., Ltd.

Mr. Chatchai Chotanakarn
age
Position
Education

57 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
Year of Directorship

- none –
3 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 2009 : 11/12
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
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นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
อายุ
ตําแหนง
คุณวุฒิการศึกษา

45 ป
การตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
หลักสูตร Audit Committee Continuing Development Program
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
- Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR)
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM)

การถือหุนในบริษัท
- ไมมี ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงกรรมการ

3 ป

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ ผูบริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 บริษัท ไดแก บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเมนท จํากัด (มหาชน)
ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ไมใชบริษท
ั จดทะเบียน จํานวน 2 บริษัท
กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
- ไมมี –
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษท
ั ในป 2552 จํานวนทั้งสิ้น 10/12 ครั้ง
ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ถึงปจจุบัน
ป 2550 - ปจจุบัน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษท
ั กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
ป 2550 - ปจจุบัน
กรรมการผูจ
 ัดการ บริษท
ั แทกซสเปเชี่ยลลิสท จํากัด
ป 2550 - ปจจุบัน
กรรมการผูจ
 ัดการ บริษท
ั 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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Ms. Jaranya Sangsukdee
age
Position
Education

45 years
Audit Committee and Independent Director
Executive MBA Kasetsart University
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.
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
- Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR)
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM)

Shareholding
Year of Directorship

- none –
3 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 2009 : 10/12
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
อายุ
ตําแหนง
คุณวุฒิการศึกษา

50 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

การถือหุนในบริษัท
จํานวนหุนสามัญ 48,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.09
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
6 ป
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ ผูบริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 บริษัท ไดแก บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)
ตําแหนง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ไมใชบริษท
ั จดทะเบียน
- ไมมี กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
- ไมมี –
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษท
ั ในป 2552 จํานวนทั้งสิ้น 7/12 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 การพาณิชย และ
อุตสาหกรรม วุฒิสภา
ป 2527 - ปจจุบัน
อาจารยพิเศษดานกฎหมายและบัญชีภาษีอากรระดับปริญญาโท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยหอการคาและอื่น ๆ
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Mr. Satit Rungkasiri
age
Position
Education

50 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
Year of Directorship

48,000 ordinary shares or 0.09%
6 years

Positions as Director/ Management in other companies
Other Listed Companies 1 companies : Thai Wah Food Product 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 2009 : 7/12
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 PCL.
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
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา

51 ป
Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การถือหุนในบริษัท
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวนหุนสามัญ 48,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.09
ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ถึงปจจุบัน
ป 2546 – ปจจุบัน
ผูจัดการฝายบริการเรียกเก็บ, บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)

นางสาววัชราภรณ เมรุทอง
อายุ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

41 ป
ปริญญาตรี การบัญชี, มหาวิทยาลัยเกริก
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป, สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
Micro MBA. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การถือหุนในบริษัท
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวนหุนสามัญ 55,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.10
ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ถึงปจจุบัน
ป 2547 - ปจจุบัน
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน, บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)

นายสมคิด จารุไพบูลยพันธ
อายุ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

47 ป
ปริญญาตรี สาขาภาษาและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางแสน ชลบุรี

การถือหุนในบริษัท
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวนหุนสามัญ 58,700 หุน คิดเปนรอยละ 0.10
ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ถึงปจจุบัน
ป 2539 - ปจจุบัน
ผูจัดการฝายบุคคลและธุรการ บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)

นายทศพร เลิศพันธ
อายุ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

42 ป
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก

การถือหุนในบริษัท
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวนหุนสามัญ 55,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.10
ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ถึงปจจุบัน
ป 2547 - ปจจุบัน
ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
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Mr. Wanchai Boontham
age
Education

51 years
Mini M.B.A., Rungsit University ,Thailand. (RMM II)
B.A. Law Ramkhamhaeng University, Thailand.

Shareholding
48,000 ordinary shares or 0.09%
Work Experience last 5 years :
2003 - Present
Collection Manager, Group Lease Public Co., Ltd.

Ms. Watcharaporn Meruthong
age
Education

41 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

Shareholding
55,000 ordinary shares or 0.10%
Work Experience last 5 years :
2004 - Present
Accounting and Finance Manager, Group Lease Public Co., Ltd.

Mr. Somkid Jarupaiboonphan
age
Education

47 years
Bachelor of Arts (B.A.)
Major Subject Thai Language and Literature,
Srinakharinwirot University, Chonburi

Shareholding
58,700 ordinary shares or 0.10%
Work Experience last 5 years :
1996 - Present
Personnel and Administration Manager, Group Lease Public Co., Ltd.

Mr. Thosaporn Lerdbhan
age
Education

42 years
B.B.A. (Accounting) Institute of Social Technology, Bangkok , Thailand

Shareholding
55,000 ordinary shares or 0.10%
Work Experience last 5 years :
2004 – Present
Information Technology Manager, Group Lease Public Co., Ltd.
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การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการ
บริษัทไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา
บุคคลที่จะแตงตั้งเปนคณะกรรมการบริษัท

(Nominating Committee) ในการคัดเลือก

ซึ่งในการแตงตั้งกรรมการของบริษัท คณะกรรมการจะ

พิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ วิสัยทัศน และความนาเชื่อถือ และนําเสนอตอผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติ
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง

ขอบังคับของบริษัท

กําหนดใหกรรมการออกจาก

ตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะออกแบงใหลงเปนสามสวน
ไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนง

ในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังตอ ๆ ไป
ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจ
ถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
การประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ จะเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมาก โดยใหถือวาผูถือหุนแตละ
คนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2. ใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได

แตจะ

แบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
เทาจํ านวนกรรมการที่ พึงมี หรือ จะพึ งเลื อกตั้ งในครั้ง นั้น

ในกรณีที่ บุคคลซึ่ง ไดรั บ

เลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานที่ประชุมออกเสียงไดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เปนเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและมีวาระการดํารงตําแหนงคราว
ละ 2 ป
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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 renominated.
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*

หนวย: บาท

กรรมการ

ป 2552

ป 2551

1. นายมิทซึจิ โคโนชิตะ

150,000

180,000

2. นายสามารถ จิระดํารง

190,000

200,000

3. นายมุเนะโอะ ทาชิโร

150,000

-

3. นายสุรศักดิ์ เข็มทองคํา

190,000

200,000

4. นายดีพงศ สหะชาติศิริ

190,000

200,000

5. นายฉัตรชัย โชตนาการ

220,000

230,000

6. นายสาธิต รังคสิริ

140,000

170,000

7. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

210,000

250,000

รวม

1,440,000

1,430,000

หมายเหตุ : นายมุเนะโอะ ทาชิโร เริ่มเปนกรรมการ ณ. วันที่ 22 เมษายน 2552
*เบี้ยประชุม และโบนัส

จํานวนผูบริหารและคาตอบแทน

ป 2552

ป 2551

จํานวนผูบริหาร (คน)

6

6

เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
และคาตอบแทนอื่น (ลานบาท)

12.15

11.31

50

ANNUAL REPORT 2009 : GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED

Remuneration of Directors and the management
Remuneration in terms of money*

(Unit : Baht)

Directors’ Name

2009

2008

1. Mr. Mitsuji Konoshita

150,000

180,000

2. Mr. Samart Chiradamrong

190,000

200,000

3. Mr. Muneo Tashiro

150,000

-

3. Mr. Surasak Khemthongkum

190,000

200,000

4. Mr. Deepong Sahachartsiri

190,000

200,000

5. Mr. Chatchai Chotanakarn

220,000

230,000

6. Mr. Satit Rangkasiri

140,000

170,000

7. Ms. Jaranya Sangsukdee

210,000

250,000

1,440,000

1,430,000

Total

Remark : Mr. Muneo Tashiro positioned as director on April 22nd, 2009.
* Attendance allowance and Bonus

Number of Management and their
remuneration
Number of Management (person)

2009

2008

6

6

12.15

11.31

Salary, Bonus, Provident fund, and other
remuneration (million Baht)
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การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการของบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํ ากับดูแลกิจการให เปนไปตามระเบีย บ
ขอบังคับของบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยจัดใหมีกระบวนการ
ควบคุม เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ และสรางความสามารถในการแขงขันเพื่อรักษาเงินทุน
และเพิ่มมูลคาบริษัท เพื่อประโยชนของผูถือหุนในระยะยาว ภายใตกรอบจริยธรรมอันดี โดยคํานึงถึงผูมีสวน
ไดเสียของบริษัทและสังคมโดยรวม การปฏิบัติและผลจากการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวในปที่ผานมา มี
รายละเอียดตามหัวขอตางๆ ดังนี้
สิทธิของผูถือหุน
นโยบาย CG ที่เกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2550 ซึ่ง
ประกอบดวยคณะกรรมการและกรรมการอิสระ ไดปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทและกําหนดเปนหลักการกวางๆ ประกาศไวใน website

ของบริษัท อยางไรก็ดี

รายละเอี ย ดในทางปฏิ บั ติ บริ ษั ท ใช “หลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี สํ า หรั บ บริ ษั ท จด
ทะเบียน ป 2549”

โดยตลาดหลักทรัพย เปนแนวทาง แตดวยปจจัยบางประการ เชน

จํานวนผูถือหุน จํานวนพนักงาน และขนาดของบริษัท ทําใหแนวปฏิบัติบางประการอาจยัง
ไม มี ค วามจํ า เป น เช น การแต ง ตั้ ง กรรมการชุ ด ย อ ยเพื่ อ ดู แ ลด า นการสรรหา เป น ต น (ดู
รายละเอียดนโยบายใน website ของบริษัท)
สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน
บริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต อ ผู ถื อ หุ น ทุ ก รายอย า งเท า เที ย มกั น ไม ว า จะเป น การให ข อ มู ล
เกี่ยวกับบริษัท

การจัดประชุมผูถือหุน

หรือ

การใหสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ บริษัทยังอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันในการเขา
รวมประชุมผูถือหุน และเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญเกี่ยวกับการประชุม โดยระบุสถานที่ วัน
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะนําเสนอตอที่ประชุมซึ่งมีรายละเอียดตามสมควร
และจัดสงใหแกผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม (หรือ 14 วันลวงหนาสําหรับการ
ประชุมซึ่งมีวาระสําคัญ)
การประชุมผูถือหุน
ในป 2552 บริ ษั ท จั ด ประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ในวั น ที่ 22 เมษายน 2552 ณ.
สํานักงานใหญของบริษัท ซึ่งอยูในกรุงเทพมหานคร บริษัทไดดําเนินการแจงใหผูถือหุน
ทราบ วัน เวลา และสถานที่ ตลอดจนรายละเอียดวาระการประชุมอยางเพียงพอ รวมถึง
เผยแพรขอมูลดังกลาวไวใน website ของบริษัทลวงหนา นอกจากนี้ยังจัดใหมีเวลาการ
ประชุมอยางเหมาะสมที่เพียงพอ ใหโอกาสผูถือหุนผูถือหุนสอบถาม แสดงความเห็น และ
ขอเสนอแนะตาง ๆ ใหแกคณะกรรมการไดอยางเต็มที่
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Good Corporate Governance Report for the year 2009
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 2009, the company arranged an Annual General Shareholders
Meeting on April 22nd, 2009 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.
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การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
การปฏิบัติตอผูถือหุนสวนนอย
•

บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอวาระประชุม และรายชื่อกรรมการลวงหนา
เปนเวลา 2 เดือนครึ่ง ผานทาง website ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการไดมีการ
กําหนดเกณฑที่เหมาะสมเพื่อทําการคัดเลือก

เพื่อนําเสนอในที่ประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2553 ซึ่งไดมีการประกาศใหผถ
ู ือหุนทราบบน website ของบริษัท และระบบ
การเผยแพรขาวสารของตลาดหลักทรัพย (ELCID) โดยผูถือหุนสามารถเสนอชื่อและ
วาระไดตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม 2552 – 31 ธันวาคม 2552 อยางไรก็ดี ไมมีผถ
ู ือหุน
เสนอรายชื่อและวาระลวงหนา สําหรับการประชุมในปนี้
•

ในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ ใชหนังสือมอบฉันทะซึ่งระบุชื่อกรรมการอิสระ 3 ทาน
เพื่อสะดวกในการมอบฉันทะและเปนธรรมตอผูถือหุน

และบริษัทฯ

กําหนดวิธีการ

ลงคะแนนเสียงในทุกวาระโดยใชบัตรลงคะแนนเพื่อความโปรงใส และตรวจสอบได
•

บริษัทฯ ไมมีการเพิ่มวาระประชุมที่ไมไดแจงลวงหนา

•

ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผูถือหุนสามารถใชสิทธิเลือกไดเปนรายบุคคล

•

หลังการประชุม

บริษัทฯ

ไดจัดเก็บรายงานการประชุมผูถือหุนที่ผานการรับรองจากที่

ประชุมผูถือหุนไวอยางเปนระเบียบและปลอดภัย งายตอการตรวจสอบ

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
กลุมผูมีสวนไดเสีย
บริษัทใหความสําคัญกับกลุมผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท เพื่อ สนับสนุนให เกิดความรวมมื อกันระหวา งบริษั ทและผูมีส วนได เสียในการสรา ง
ความมั่นคง สรางงาน และสรางกิจการใหมีฐานะการเงินที่มั่นคง โดยไดแยกแนวทางในการ
ปฏิบัติกับผูมีสวนไดเสียแตละกลุมดังนี้
o

กลุมผูบริหารและพนักงาน บริษัทฯ ปฏิบัติตอผูบริหารและพนักงานอยางเทาเทียมกัน
เปนธรรม และ ใหผลตอบแทนที่เหมาะสม

o

กลุมคูคา บริษัทฯ ปฏิบัติตอคูคาตามเงื่อนไขทางการและ/หรือสัญญาที่ไดมีการลงนาม
กันอยางเปนธรรม

o

กลุมลูกคา บริษัทฯ ใหความเอาใจใสและสนองตอบความตองการของลูกคา โดยเนน
การใหความสําคัญของคุณภาพของบริการในราคาที่เหมาะสม

o

กลุมบริษัทที่ดําเนินธุรกิจแบบเดียวกัน บริษัทฯ ปฏิบัติตอบริษัทอื่นๆ ที่ดําเนินธุรกิจ
ลักษณะเดียวกัน อยางเปนธรรม ตลอดจนมีการรวมกลุม
 เพื่อชวยเหลือกันในบางโอกาส

o

สังคมและชุมชน ธุรกิจของบริษัทฯ เปนการดําเนินการที่ไมกระทบตอสิ่งแวดลอมของ
ชุมชนและสังคม
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Rights and equitable treatment of shareholders
Minority shareholders treatment
•

The company facilitate minority shareholders to propose 2 and a half months
in advance of the agenda and the candidates to be nominated as director for
consideration on AGM 2010, declaration was on the company website and
SET information disclosure system (ELCID), shareholders can propose the
name and agendas from October 16 – December 31, 2009. The board of
directors have a pre-determined 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 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.

•

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.
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การแจงเบาะแส
บริษัทโดยคณะกรรมการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสีย

สามารถแจงเบาะแสตอ

คณะกรรมการในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับการรักษาผลประโยชนของทุกกลุม ไมวาจะ
เปนประเด็นเกี่ยวกับการทําผิดกฎหมาย ความถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุม
ภายใน หรือการผิดจรรยาบรรณ

นอกจากนั้นยังใหความสําคัญกับการคุมครองสิทธิของผู

แจงเบาะแส เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและเปนธรรม โดยสามารถแจงเบาะแสผานทาง email ตามประกาศที่หนา website ซึ่งจะสงตรงไปยังตัวแทนคณะกรรมการ
นโยบายในการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคม
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯนั้น ไมมีผลกระทบใดๆ ตอสิ่งแวดลอม
สําหรับในดานสังคม บริษัทฯ มีนโยบายซึ่งมุงเนนการสงเสริมและพัฒนาการศึกษา โดยในป
2552 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนดานการศึกษาในหลายๆ โครงการ เชน ให
ทุนการศึกษาแกบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดีเดน

บริจาครถจักรยานยนตใหกองสงเสริม

อาชีพ สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เพื่อใชในการเรียนการสอน บริจาคคอมพิวเตอร
และเครื่องฉายภาพ ใหแกหองสมุดกองทัพภาคที่สอง จังหวัดนครราชสีมา

และรวมกับ

บริษัทอื่นๆ ในเครือ APF จัดกิจกรรมตอบแทนสังคมเพื่อการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมในภาค
อีสาน “ฮูบแตม” ณ. วัดหนาพระธาตุ จังหวัดนครราชสีมา โดยเชิญจิตรกรไทย และญี่ปุน
มาทํากิจกรรมรวมกับนักเรียนที่ไดรัรบการคัดเลือกจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกลเคียง
นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเพือ
่ สังคมอื่นๆ ไดแก การบริจาครถจักรยานยนตใหแก
สถานีตํารวจภูธรในหลายพืน
้ ที่เพื่อใชในงานราชการ การสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ของสถานี
ตํารวจนครบาล และ สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย สนับสนุนการประชุม The 2nd
International Conference on Disaster Preparedness for Persons with Disabilities
ของสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย รวมสมทบทุนเพื่อเด็กกําพราและดอยโอกาส ของ
มูลนิธิตางๆ เปนตน
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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 2009
the company had supported

many education projects such as Scholarship

Program for employee’s child who can study well, donate used-motorcycle as a
teaching material to career promotion division of social development department
: BMA, donate computers and projector to the library of royal Thai Army region 2
at Nakornrachasrima, Together with other APF group companies arranged CSR
activity to preserve North – East region’s culture and Arts “Hoop-Tam” at Na Pra
Tart Temple, Nakornrachasrima inviting Thai and Japanese artist to instruct the
students who was qualified from the local school.
Other CSR activities such as donate motorcycles to some local police
stations in the upcountry, supporting child - day activities for the metropolitan
police station and Protection and disaster relief agencies, to support The 2nd
International Conference on Disaster Preparedness for Persons with Disabilities
by Thailand Association of the Blind, support funding for orphan and
underprivileged child.
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การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
ชองทางการเผยแพรขอมูล
ในป 2552 บริษัทฯ ไดพัฒนาปรับปรุง website ของบริษัทฯ และ update อยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหเปนศูนยกลางการเผยแพรขอมูลที่รวดเร็ว โดยนําเสนอทั้งภาษาไทยและ
อังกฤษ นอกเหนือจากชองทางอื่นๆ เชน แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (56-1) รายงาน
ประจําป และการเผยแพรขาวสารผานทางระบบของตลาดทรัพย (ELCID)
บริษัทฯ มีหนวยงานที่ดูแลขอมูลของบริษัทฯ ทั้งขอมูลทางการเงินหรือขอมูลดาน
อื่นๆ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน ชัดเจน และทันเวลา เพื่อใหผูลงทุน
ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย สามารถนําขอมูลเหลานั้นไปใชในการตัดสินใจ เรียกหนวยงานนั้น
ว า นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ โดยสามารถติ ด ต อ ได ที่ โ ทรศั พ ท 0-2580-7555 ต อ 5023 หรื อ
สอบถามไดจากหนา website ของบริษัท www.grouplease.co.th
รายงานของคณะกรรมการ
•

คณะกรรมการของบริษัทมีหนาที่รับผิดชอบตอการรายงานงบการเงินและ
สารสนเทศทางการเงินที่จะปรากฏในรายงานประจําป วางบการเงินและผลการ
ดําเนินการดังกลาวไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ไดรับการรับรองทั่วไป
ในประเทศไทย

โดยมีการใชนโยบายทางบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยาง

สม่ําเสมอ ขอมูลที่จัดทําขึ้นมีความถูกตอง ครบถวน เปนจริงและสมเหตุสมผล
และขอมูลตางๆ
การเงิน

ไดรับการเปดเผยอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ

คณะกรรมการไดกําหนดใหมก
ี ารเปดเผยขอมูลตางๆ

ไวในรายงาน

ประจําปของบริษัทพรอมกับรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ
รายงานทางการเงินควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําป

ซึ่ง

บริษัทจะทําการจัดสงรายงานประจําปของคณะกรรมการดังกลาว ใหแกผูถือหุน
พรอมหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป
•

คณะกรรมการไดเปดเผยบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ

และคณะกรรมการ

ชุดยอย จํานวนครั้งของการประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวม
ประชุมในปที่ผานมา และความเห็นจากการทําหนาที่ ในรายงานประจําป
•

คณะกรรมการไดทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ

และรายงานผลการ

ปฏิบัติ เผยแพรผานทาง website ของบริษัท (ดูรายละเอียดใน website)
•

บริษัทกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคม

และรายงานผล

การปฏิบัติผานทาง website ของบริษัท (ดูรายละเอียดใน website)
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Disclosure and Transparency
Disclosure Channel
In 2009 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 8 คนโดย
แบงเปนกรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 2 คน กรรมการที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 6 คน
ซึ่งเปนกรรมการอิสระจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 37.5 ของกรรมการทั้งหมด

และ

เพื่อเปนการถวงดุลอํานาจของกรรมการทั้งหมดนั้น กรรมการของบริษัททั้ง 3 กลุม จึง
ไมมีอํานาจในการตัดสินใจเพียงบุคคลใดบุคคลเดียว
•

วาระการดํารงตําแหนง มีการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการอยาง
ชัดเจนในขอบังคับของบริษัท โดยใหกรรมการที่ดํารงตําแหนงนานที่สุดสามทาน ตอง
ลาออก แต ก็ มี โ อกาสได รั บ การเสนอชื่ อ เพื่ อ เลื อ กตั้ ง กลั บ เข า มาใหม

สํ า หรั บ

คณะกรรมการตรวจสอบใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป
•

คุณสมบัติกรรมการอิสระ บริษัทกําหนดไวตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. โดยมีคุณสมบัติ
ดังนี้
o ถือหุนไมเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ(1) บริษัท
โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดย
ยอย(2) บริษัทรวม(3) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง(4)
ผูเกี่ยวของดวย
o ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงานลูกจาง /พนักงาน /ลูกจาง /ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือน
ประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอย
ลํา ดั บ เดี ย วกั น หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง (ป จ จุ บั น และช ว ง 2 ป ก อ นได รั บ การ
แตงตั้ง)
o ไมมีค วามสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบีย นในลักษณะที่เปนบิด า มารดา คู
สมรส พี่น อง และบุต ร รวมทั้งคูส มรสของบุ ต ร กับผูบริห าร ผูถือ หุน รายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทยอย
o ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระ และไม
มีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นไดอยางอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริษัท

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 แตไมเกิน
รอยละ 50 (4) นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง หมายรวมถึง ผูถือหุนในบริษัทมากกวารอยละ 10

กรรมการอิสระทั้ง 3 ทานของบริษัทมีคุณสมบัติตามประกาศวาดวยคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระ

และดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบดวย ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตาม

ขอกําหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวสอบ ที่ กลต.ก.(ว)

32/2551

ของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2551
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Responsibilities of the Board
Board Structure
•

Number and Ratio The Board of Directors consists of 8 members as 3
persons for Executive Director, 6 persons for non-executive Directors, and 2
persons for Independent Directors. The ratio of independent directors is
37.5% 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 in
accordance with the SEC notification korlortor.kor.(wor) 32/2551 at June 5th,
2008.
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•

การดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการในบริ ษั ท อื่ น คณะกรรมการกํ า หนดให จํ า นวนบริ ษั ท ซึ่ ง
กรรมการแตละทานจะสามารถดํารงตําแหนงกรรมการไดไมควรเกิน 8 บริษัท

สําหรับ

กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง ไมไดจํากัดจํานวนบริษัท เนื่องจากทุกทานตอง
ปฏิบัติงานประจําอยูที่บริษัท จํานวนบริษัทที่กรรมการแตละทานดํารงตําแหนงกรรมการ
เปนดังนี้

รายชื่อกรรมการ

ตําแหนง

จํานวนบริษัท
ที่ดํารงตําแหนงกรรมการ

นายมิทซึจิ โคโนชิตะ

ประธานกรรมการ

8

นายสามารถ จิระดํารง

รองประธานกรรมการ / กรรมการผูจัดการ

2

นายมุเนะโอะ ทาชิโร

กรรมการ

7

นายสุรศักดิ์ เข็มทองคํา

กรรมการ

1

นายดีพงศ สหะชาติศิริ

กรรมการ

1

นายฉัตรชัย โชตนาการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

1

นายสาธิต รังคสิริ

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

2

นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

4

•

การดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ ประธานกรรมการของบริษัท
ไมไดเปนบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ บริษัทไดมีการกําหนดการแยกอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระไวอยาง
ชัดเจน ซึ่งจะทําหนาที่ในการถวงดุลและสอบทานการบริหารงานของผูบริหารอีกดวย
คณะกรรมการมิไดเลือกใหกรรมการอิสระดํารงตําแหนงประธานกรรมการ

•

เลขานุการบริษัท บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งทําหนาที่ประสานงานใหมีการปฏิบัติ
ตามมติคณะกรรมการ ตลอดจนเก็บรวบรวมเอกสารสําคัญเกี่ยวกับการประชุมและมติที่
ประชุม

โดยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2551 ณ. วันที่ 19 มีนาคม 2551 มีมติ

แตงตั้งเลขานุการบริษัทอยางเปนทางการ เพื่อใหสอดคลองกับพ.ร.บ. หลักทรัพยฉบับ
ใหม
คณะกรรมการชุดยอย
ในปจจุบัน

บริษัทไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอยไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งจะชวยสนับสนุนในสวนของการกํากับดูแลกิจการ อยางไรก็ตาม บริษัทยังไมมีนโยบาย
ในการจัดตั้งคณะอนุกรรมการนอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบในอนาคตอันใกล
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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 :

Number of Board
Directors’ Name

Title

Positions including
every company

Mr. Mitsuji Konoshita

Chairman of the Board of Directors

6

Mr. Samart Chiradamrong

Vice Chairman/ Managing Director

2

Mr. Muneo Tashiro

Director

7

Mr. Surasak Khemthongkum

Director

1

Mr. Deepong Sahachartsiri

Director

1

Mr. Chatchai Chotanakarn

President of Audit Committee/ Independent Director

1

Mr. Satit Rangkasiri

Audit Committee/ Independent Director

3

Ms. Jaranya Sangsukdee

Audit Committee/ Independent Director

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 คณะกรรมการของบริษัทมีสวนรวมในการ
กําหนดกลยุทธ เปาหมายแผนธุรกิจ นโยบายในการดําเนินการ และงบประมาณของ
บริษัทตลอดจนใหคํา แนะนํ า ควบคุมดูแลใหฝ ายจัด การดํา เนินงานตามนโยบายและ
แผนที่กําหนดไว

•

นโยบายการกํ ากั บ ดู แลกิ จ การ คณะกรรมการจั ด ใหมี น โยบายเป นลายลั กษณ อั ก ษร
และใหความเห็นชอบนโยบายดังกลาว ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 12/2550 ณ.
วันที่ 25 ตุลาคม 2550 และสําหรับการพิจารณาผลการปฏิบัติตามนโยบายในป 2551
นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2552 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2552 ได
พิ จ ารณาและเห็ น ชอบให จั ด ทํ า รายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ
ดังกลาว เพื่อเผยแพรในรายงานประจําป และบน website ของบริษัท

•

จรรยาบรรณธุ ร กิ จ บริ ษั ท ได จั ด ทํ า แนวทางเกี่ ย วกั บ ข อ ควรปฏิ บั ติ ข องกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงาน ตามจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of Ethics or
Statement of Business Conduct) เปนลายลักษณอักษรกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานทุกคนรับทราบและไดปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไว
หนังสือขอบังคับที่ตองปฏิบัติเกี่ยวกับการทํางาน
แนวทางปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย

ทั้งนี้บริษัทไดจัดทํา

เพื่อใหพนักงานบริษัทยึดถือเปน

และมีระเบียบวินัยที่ดี

รวมทั้งมีการกําหนด

บทลงโทษหากมีการฝาฝนไมปฏิบัติตามดวย
•

การพิจารณาเรื่องความขัดแยงของผลประโยชน คณะกรรมการไดนําเสนอแนวทางใน
การปองกันความขัดแยงของผลประโยชนใหแกผูบริหารและผูถือหุนดวยความรอบคอบ
ซื่อสัตยสุจริต อยางมีเหตุมีผลและเปนอิสระภายในกรอบจริยธรรมอันดี เพื่อประโยชน
โดยรวมของบริษัทเปนสําคัญ โดยมีแนวทางการปองกันในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
o การทํารายการระหวางกันระหวางบริษัทกับบุคคลที่มีความขัดแยง ตองมีกรรมการตรวจสอบ
เขารวมประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการทํารายการระหวางกันดวย

โดยตองปฏิบัติให

เปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง
หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งผูที่อาจมีความขัดแยงหรือมีสวน
ไดเสียในการทํารายการระหวางกันจะไมมีสิทธิออกเสียงลงมติในการทํารายการระหวางกัน
นั้น
o ทําการเปด เผยรายการระหวา งกันที่เกิด ขึ้น ใหแกผูถือหุนรับทราบ

และจัด ใหมีก ารให

ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบหรื อ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระเกี่ ย วกั บ รายการ
ระหวางกันที่เกิดขึ้นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการ
ระหวางกันดวย
o คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายหามมิใหกรรมการและผูบริหารของบริษัท นําขอมูลของ
บริษัทไปใชไมวาทางตรงหรือทางออมในการหาผลประโยชน สวนตน
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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
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o ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8 ณ. วันที่ 21 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการมีมติอนุมัติ
ในหลั ก การให ฝ า ยจั ด การสามารถอนุ มัติ ก ารทํา ธุ ร กรรมดั ง กล า วหากธุ ร กรรมเหล า นั้น มี
ข อ ตกลงทางการค า ในลั ก ษณะเดี ย วกั บ ที่ วิ ญ ู ช นจะพึ ง กระทํ า กั บ คู สั ญ ญาทั่ ว ไปใน
สถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะ
เปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทํารายงานสรุปการ
ทําธุรกรรมที่มีขนาดเกินกวา 1 ลานบาท เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเปน
การดํ า เนิ น การตามข อ แนะนํ า ของ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลัก ทรั พย ในหนังสื อที่ กลต.จ.(ว) 38/2551 เรื่ อง คํา แนะนํ า ในการปฏิบั ติต ามมาตรา
89/12 (1) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

•

ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในทุกระดับเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการดําเนินงาน

และไดมีการตรวจสอบวามีความเพียงพอและเหมาะสมกับ

ขั้นตอนการทํางานในแตละระบบ ดังนั้นบริษัทจึงไดมีการวาจาง บริษัท แท็กซ สเป
เชียลลิสท จํากัด เปนที่ปรึกษาเพื่อทําการวางระบบการควบคุมภายในจากที่มีอยูใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในป 2551 บริษัท แท็กซ สเปเชียลลิสท จํากัด ไดเขามา
ดําเนินการศึกษาและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อจะไดดําเนินการ
จัดวางระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป โดยที่ผานมาบริษัทกําหนด
ภาระหนาที่

อํานาจในการดําเนินงาน

รวมถึงอํานาจในการเขาถึงขอมูลภายในของ

ผูปฏิบัติงานและผูบริหารในระดับตาง ๆ ไว และยังไดมีการใชรหัสพนักงานในการเขาสู
ระบบขอมูล

ซึ่งพนักงานแตละคนตางมีขอบเขตในการเขาสูฐานขอมูลของบริษัท

ตางกัน นอกจากนี้บริษัทยังไดแบงหนาที่ของผูปฏิบัติงานและผูประเมินผลออกจากกัน
อยางเดนชัด

สําหรับการควบคุมในสายการเงินนั้น

บริษัทไดกําหนดขั้นตอนการ

ตรวจสอบของการควบคุมทางการเงินโดยจัดใหมีระบบการรายงานทางการเงินเสนอ
ใหแกผูบริหารในสายงานที่รับผิดชอบเปนประจําทุกเดือน และบริษัท ยังจัดใหมีการ
ประชุ ม คณะผู บ ริ ห ารเมื่ อ ได รั บ รายงานประจํ า เดื อ นเพื่ อ พิ จ ารณาและปรั บ ปรุ ง แก ไ ข
ขอผิดพลาดที่ไดพบจากรายงานดังกลาว นอกจากนี้บริษัทยังจัดใหมีการควบคุมการ
บริหารความเสี่ยง
เดือน

โดยกําหนดใหมีการจัดทํารายงานการบริหารลูกหนี้เปนประจําทุก

โดยมีการจัดกลุมลูกหนี้ตามประวัติในการชําระหนี้

และจัดใหมีเจาหนาที่

รับผิดชอบตามกลุมของลูกหนี้ดังกลาว คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมกันเพื่อทํา
การประเมินการบริหารลูกหนี้รวมกับผูบริหารเปนประจําทุกเดือน
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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.

•

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.
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•

นโยบายด า นการบริ ห ารความเสี่ ย ง บริ ษั ท มี น โยบายที่ ใ ห ทุ ก หน ว ยงานปฏิ บั ติ ต าม
กฎเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของ

ไดมีการกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน

ตลอดจนอํานาจในการดําเนินงานตางๆ ไดมีการกําหนดเปนลายลักษณอักษรและมีการ
ปรับปรุงใหสอดคลองกับการดําเนินงาน

บริษัทไดจางที่ปรึกษาภายนอกทําการศึกษา

และประเมินความเสี่ยงในการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ

ที่อาจมีผลกระทบตอ

บริษัท เสนอรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร พิจารณาเปน
แนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

และกําหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อ

จัดการกับความเสี่ยงที่พบในรายงานการประเมินดังกลาว

การประชุมคณะกรรมการ
ตามขอบังคับของบริษัทไดมีการกําหนดใหบริษัททําการจัดการประชุมกรรมการ
อยางนอย 3 เดือนตอครั้ง ในปจจุบัน บริษัทไดจัดใหมีการประชุมกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง
และจัดใหมีการประชุมกรรมการตรวจสอบเดือนเวนเดือน

และอาจมีการกําหนดใหมีการ

ประชุมพิเศษตามความจําเปน โดยบริษัทจะตองดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอม
ระเบียบวาระการประชุมพรอมทั้งเอกสารประกอบกอนการประชุมลวงหนา 7 วัน เพื่อให
คณะกรรมการไดมีเวลาในการศึกษาขอมูลอยางเพียงพอในการเขารวมประชุมทุกครั้ง
ในป 2552 นั้น บริษัทไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการเปนจํานวนทั้งสิ้น 12
ครั้ง โดยกรรมการแตละคนไดเขารวมการประชุมดังนี้
รายชื่อกรรมการ

จํานวนครั้งที่เขาประชุมในป 2552

นายมิทซึจิ โคโนชิตะ

8/12

นายสามารถ จิระดํารง

12/12

นายมุเนะโอะ ทาชิโร*

7/8

นายสุรศักดิ์ เข็มทองคํา

12/12

นายดีพงศ สหะชาติศิริ

12/12

นายฉัตรชัย โชตนาการ

11/12

นายสาธิต รังคสิริ

7/12

นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

10/12

*
* เขาดํารงตําแหนงกรรมการ 22 เมษายน 2552
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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 2009, 12 meetings were held and the directors who attended the
meetings, were named as follows :

Directors’ name

Number of BOD attending

Mr. Mitsuji Konoshita

8/12

Mr. Samart Chiradamrong

12/12

Mr. Muneo Tashiro

7/8

Mr. Surasak Khemthongkum

12/12

Mr. Deepong Sahachartsiri

12/12

Mr. Chatchai Chotanakarn

11/12

Mr. Satit Rangkasiri

7/12

*Ms.

Jaranya Sangsukdee

10/12

*
*positioned as director on April 22nd, 2009
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2553

เมื่อวันที่ 17

กุมภาพันธ

2553 มีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการ ประจําป 2552 ที่บริษัทไดเสนอเพื่อใช
ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Self Assessment) โดยมุงเนนการนําผล
ประเมินไปใชประโยชนเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวย
หัวขอดังนี้
1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทําหนาที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธกับฝายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร
ซึ่งจากการประเมินในภาพรวมเห็นวา

การดําเนินการสวนใหญมีการปฏิบัติ

ครบถวน และบริษัทจะดําเนินการปรับปรุงในหัวขอที่ยังปฏิบัติไดไมสมบูรณ
คาตอบแทน
•

บริษัทมี นโยบายจา ยคาตอบแทนกรรมการให อยูในระดับที่ ใกลเ คียงกับ อุตสาหกรรม
และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ

แตในขณะเดียวกันก็ตอง

คํานึงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทดวย ปจจุบันบริษัทจายคาตอบแทนกรรมการแยก
เปนคาเบี้ยประชุม โดยจายตามจํานวนครั้งที่เขาประชุม โดยกรรมการทุกทานไดรับเบี้ย
ประชุมเทากันคือทานละ 10,000

บาท สวนคาบําเหน็จกรรมการนั้น

บริษัทจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทเปนสําคัญ
เสนออนุมัติจายประมาณ

2

คณะกรรมการ

โดยคาบําเหน็จจะขอ

เทาของคาบําเหน็จพนักงาน (เชน ถาพนักงานไดรับ 2

เดือน กรรมการจะไดรับ 4 เดือน)
•

กรรมการที่ไดรับหนาที่เปนกรรมการตรวจสอบ จะไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามภารกิจที่
ไดรับมอบหมาย โดยทุกทานจะไดรับคาเบี้ยประชุมตอครั้ง เปนจํานวนเงิน

10,000

บาท เทากัน
•

บริษัทจะนําเสนอจํานวนคาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบตอที่ประชุมผูถือ
หุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติเสมอมาทุกป

70

ANNUAL REPORT 2009 : GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED

Board Self Assessment
The Board Meeting no. 2/2010 on 17 February 2010 resolved to approve
the self-assessment of the Board that evaluated the performance of the Board
for 2009 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.
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การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
•

การฝกอบรม คณะกรรมการ สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการ
ใหความรูแกผเู กี่ยวของในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนเสริมสราง
ความรูความเขาใจในการบริหารงานบริษัทฯ สําหรับทั้งกรรมการ กรรมการตรวจสอบ
ผูบริหาร เลขานุการบริษัท ตลอดจนพนักงานของบริษัท โดยการฝกอบรมมีทั้งภายใน
บริษัท และโดยสถาบันภายนอก ทั้งการสัมนาฝกอบรมที่จัดขึ้นโดยหนวยงานเฉพาะ
ทางวิชาชีพ เชน สภาวิชาชีพบัญชี หรือกรมสรรพากร ตลอดจนหนวยงานที่กํากับดูแล
บริษัท เชน ตลาดหลักทรัพย และกลต. เปนตน

•

ั เอกสารและขอมูลสรุป เพื่อ
การเตรียมการสําหรับกรรมการใหม ฝายจัดการไดจด
แนะนําธุรกิจและแนวทางดําเนินธุรกิจของบริษัทใหแกกรรมการใหม

•

แผนพัฒนาและสืบทอดงาน กรรมการผูจัดการไดรายงานใหทราบเปนประจําถึง
แผนพัฒนาและสืบทอดงาน ในกรณีที่ตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได

•

โครงการสําหรับพัฒนาผูบริหาร คณะกรรมการไดจัดใหมีโครงการสําหรับพัฒนา
ผูบริหาร โดยใหกรรมการผูจ
 ัดการรรายงานเปนประจําทุกป ถึงสิ่งที่ไดทําไปในระหวางป
ซึ่งจะพิจารณาควบคูกับแผนสืบทอดงาน

การดูแลการใชขอมูลภายใน
บริษัทไดกําหนดนโยบายในการควบคุมบุคลากรของบริษัทในการนําขอมูลภายในองคกรที่
ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะชนไปเปดเผยแกบุคคลภายนอก
โดยกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ

รวมทั้งเพื่อผลประโยชนสวนตน

ผูบริหารรวมทั้งพนักงานที่รับทราบขอมูลของ

บริษัทไดมีการกําหนดบทลงโทษสําหรับบุคคลที่ใชขอมูลภายใน เพื่อประโยชนสวนตนหรือทําการ
เปดเผยขอมูลดังกลาวแกบุคคลอื่นไวในขอบังคับการทํางานของบริษัท

โดยบริษัทจะแตงตั้ง

คณะกรรมการ ประกอบดวย ผูจัดการฝายตาง ๆ และกรรมการผูจัดการ พิจารณาการลงโทษ โดย
แบงเปนการวากลาวตักเตือนเปนลายลักษณอักษร ในกรณีที่พนักงานกระทําผิดประมาทเลินเลอ และ
พิจารณาใหออกจากบริษัท ในกรณีที่กระทําผิดโดยเจตนาและสรางความเสียหายอยางรายแรงใหกับ
บริษัท ตามนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ นอกจากนี้ บริษัทยังไดดําเนินการแจงใหแกผูบริหาร
ฝายตาง ๆ เขาใจถึงภาระหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทของตนเอง และรวมไปถึงคู
สมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอ กลต.
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
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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 by professional association training such as
accounting association or revenue department and also the regulated office
such as SET and SEC.
•

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.

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 judge. 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.
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การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2553 โดยคณะกรรมการ
บริษัท รวมกับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายในโดยใหฝายบริหาร
ของบริษัทไดอธิบายชี้แจงระบบตาง ๆ ที่ใชในการบริหารงานและควบคุมภายใน รวมทั้งใหคณะกรรมการได
ซักถามขอมูลจากฝายบริหาร แลวสรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตาง ๆ
5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม

การบริหารความเสี่ยง

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษท
ั เห็นวา บริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในเพียงพอแลวดังนี้
•

ดานสภาพแวดลอมภายในองคกรของการควบคุม
บริษัทมีการจัดการโครงสรางขององคกร

ขอบเขตอํานาจของฝายบริหารตางๆ เปนลายลักษณ

อักษรอยางชัดเจน และไดกําหนดเปาหมายของบริษัทในการดําเนินธุรกิจในอนาคตไวเพื่อใหฝายบริหารและ
พนักงานในระดับตาง ๆ ไดรวมกันทํางานเพื่อไปสูเปาหมายรวมกัน โดยเนนในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตตอ
หนาที่

ความจงรักภักดีตอองคกร

ความมีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารจัดการ

ซึ่งประกอบดวย

ขอกําหนดการหามฝายบริหารและพนักงานกระทําการใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
กับบริษัทเปนลายลักษณอักษร พรอมบทลงโทษหากมีการฝาฝนขอกําหนดดังกลาว
•

ดานการประเมินความเสี่ยง
ฝายบริหารไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเปนอยางมาก เนื่องจากธุรกิจของบริษัท

เปนธุรกิจที่เกี่ยวของโดยตรงกับความเสี่ยง จึงเพิ่มความรอบคอบและระมัดระวังในการบริหารจัดการทางดาน
การพิจารณาอนุมัติใหสินเชื่อแกลูกคา

โดยมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและกําหนด

มาตรการการปอ งกันและการจัด การความเสี่ ยง

มีการประเมิ นความเสี่ยงในด านการจัด การฐานขอมู ล

การเงิน

สารสนเทศซึ่งเปนหัวใจสําคัญในการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ และไดกําหนดมาตรการในการปองกัน
ความเสี่ยงดังกลาวไดอยางรัดกุม รวมถึงการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของบริษัทอยางสม่ําเสมอ
•

ดานกิจกรรมการควบคุม
บริษัทไดจัดใหมีโครงสรางองคกรของฝายบริหารและขอบเขตอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบไวเปน

ลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีระบบการตรวจสอบระหวางหนวยงานในแตละขั้นตอนการปฏิบัติ จึงมั่นใจได
วาฝายบริหารไดปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท
•

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัทใหความสําคัญในดานระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล

เพื่อใหการรวบรวมขอมูลและ

ประมวลผลขอมูลไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง ทันเวลา และมีการกําหนดรูปแบบมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
เพื่อใหพนักงานสามารถรับรูขอมูลขาวสารอยางถูกตองชัดเจน

รวมถึงมีระบบชวยในการตัดสินใจของ

ผูบริหารและคณะกรรมการบริษัทไดรับทราบเพื่อใหสามารถตัดสินใจไดอยางถูกตองรวดเร็ว ทั้งในดานการ
แกไขปญหาและวางแผนงานในอนาคต โดยเฉพาะขอมูลทางดานบัญชีและการเงิน
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Internal Controls
In the minutes of the company's Board of Directors of 2/2010, held on February
17th, 2010 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.
•

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.
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•

ดานระบบการติดตาม
บริษัทไดจัดใหมีระบบการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหบริษัทสามารถ

บรรลุเปาหมายที่วางไว โดยมีการจัดการประชุมคณะผูบริหารเพื่อรายงานผลการดําเนินงานเปนประจําอยาง
นอยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดการประชุมเพื่อแกไขปญหาเรงดวน เฉพาะในกรณีที่มีปจจัยอื่นที่สําคัญซึ่ง
อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท
นอกจากนี้บริษัทไดจัดทําสัญญาจางบริษัท แท็กซ สเปเชียลลิสท จํากัดเปนที่ปรึกษาตรวจสอบ
ภายใน

ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญดานการตรวจสอบภายในโดยเฉพาะจากภายนอกองคกรซึ่งมีความอิสระในการ

ปฏิบัติงาน

มาใหคําแนะนําและเสนอแนวทาง

โดยเนนในดานความเสี่ยงของธุรกิจและระบบควบคุมการ

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงคดังนี้
1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทและรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผูบริหาร
2) เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการควบคุมดูแลการใชสินทรัพยของบริษัทใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
3) เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบและผูบริหารทราบถึงปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

เพื่อดําเนินการ

ปองกันไดทันตอเหตุการณ
4) เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและพนักงานมีการปฏิบัติงานตาม
ระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว

นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 จากกําไรสุทธิ
หลั ง หั ก ภาษี และเงิ น สํ า รองต า งๆ ตามกฎหมาย ทั้ ง นี้ ก ารจ า ยเงิ น ป น ผล ให นํ า ป จ จั ย อื่ น ๆ มาพิ จ ารณา
ประกอบ เชน ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคลองของบริษัทฯ โดยการจายเงิน
ปนผลขางตน จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตจะเปนการจายเงินปนผลระหวางกาล
ซึ่ง ได รับอนุ มัติ จากคณะกรรมการบริ ษัท ฯ แล ว โดยต องแจ งใหแ กที่ ป ระชุม ผูถื อหุ นคราวต อไปเพื่อ ทราบ
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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 2552 มีรายการระหวางกัน
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ดังนี้
รายการระหวางกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
บุคคลที่มค
ี วามเกี่ยวโยงกัน

นายสามารถ จิระดํารง

ลักษณะความสัมพันธ

เปนผูถือหุนใหญของบริษัทถือหุนรอยละ 9.58 และกรรมการบริษท
ั

1. ลักษณะของรายการ

เงินกูยืมจากกรรมการในรูปของตั๋วสัญญาใชเงินชนิดใชคืนเมื่อทวงถาม
โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR ตอป

ระหวางงวด

10 ลานบาท มีดอกเบี้ยจายคิดเปนจํานวนเงิน 0.02 ลานบาท

ยอดคงคาง

0 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดสอบทานและพิจารณา รายการดังกลาวแลวเห็นวา บริษัทมีความจําเปนตองทํา
การกูยืมเงินจากกรรมการดังกลาวเพิ่อเสริมสภาพคลองในการดําเนินกิจการ เนื่องจากในขณะนั้น อยูระหวาง
การขออนุมัติสน
ิ เชื่อวงเงินใหมจากธนาคาร เนื่องจากวงเงินกูที่ใชอยูในขณะนั้น ไดถูกกูยืมเพื่อนําไปขยาย
ธุรกิจจนเต็มวงเงินแลว นอกจากนี้รายการกูยม
ื เงินจากกรรมการดังกลาวใชอัตราดอกเบี้ยอางอิงจากอัตรา
ดอกเบี้ยปกติซงึ่ บริษัทกูย
 ืมจากธนาคารที่รอยละ MLR ตอป ซึ่งรายการดังกลาวเปนไปตามลักษณะการ
ประกอบธุรกิจโดยทั่วไปและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและมีความสมเหตุสมผลของอัตราดอกเบีย
้
ณ. ปจจุบันไมมีการทํารายการในลักษณะดังกลาวอีก

รายการระหวางกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
บุคคลที่มค
ี วามเกี่ยวโยงกัน
ลักษณะความสัมพันธ
1. ลักษณะของรายการ

บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
บริษัทที่มีกรรมการรวมกันคือ คุณมิทซึจิ โคโนชิตะ และ บริษัท เอ.พี.
เอฟ.โฮลดิ้งส จํากัด เปนผูถือหุนรอยละ 78.59
ตั๋วแลกเงินชนิดไมมีห ลักประกัน
จํา นวน 3
ฉบับ ออกใหกับบริษัท
หลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนเงินกูหมุนเวียนโดยบริษัทจะ
กูยืมเงินดังกลาวตอไปในวันเดียวกับการชําระคืน และมีอัตราดอกเบี้ยรอย
ละ 7.0 ตอป ซึ่งเทียบไดกับอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย + 0.15 ตอป

ระหวางงวด

30.00 ลานบาท มีดอกเบี้ยจายคิดเปนจํานวน 1.542 ลานบาท

ยอดคงคาง

0 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดสอบทานและพิจารณารายการดังกลาวแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนไปตาม
ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษท
ั และมีความสมเหตุสมผลของอัตรา
ดอกเบี้ยเนื่องจากเปนเงินกูที่ไมมีหลักประกัน และเปนเงินกูดอ
 ยสิทธิ (Sub Debt) ซึ่งมีลําดับการจะไดรับการ
ชําระหนี้คืนหลังจากเจาหนี้หลักไดรับการชําระหนี้คืนแลว นอกจากนั้นยังเปนหนี้สินที่ไมมค
ี าธรรมเนียมการ
กูยืม
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Related Party Transactions
The financial statement of Group Lease Public Company Limited as of December 31,
2009 presents related transaction as follows :
Related party transactions as at December 31, 2009
Related Company
Relationship
1. Transaction

Mr. Samart Chiradamrong
Director and a major shareholder who hold 9.58% of total paid up
capital
Loan from director as on-call promissory note with the interest
rate MLR

Interim

10 million Baht, interest paid amount 0.02 million Baht

Outstanding

0 Baht

The Audit Committee has reviewed and validated this transaction, and gave the opinion that this
transaction is needed to support the operating cash flow because that time the company was on
the process to get approval for new long-term loan from the Bank while existing loan was
completely draw down. The interest rate is referred to the normal rate which the company get
from the bank at MLR. This case classified as a general business transaction for the highest
benefit of the company with the reasonable interest rate. No more this kind of transaction in the
present day.

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 and APF Holding Co.,
Ltd. hold 78.59% of total shares.
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 1.542 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
non-collateral sub-debt which has an inferior priority for repayment compare to other main debt
and also do not have loan fee.
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บุคคลที่มค
ี วามเกี่ยวโยงกัน
ลักษณะความสัมพันธ
2. ลักษณะของรายการ

บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
บริษัทที่มีกรรมการรวมกันคือ คุณมิทซึจิ โคโนชิตะ และ บริษัท เอ.พี.
เอฟ.โฮลดิ้งส จํากัด เปนผูถือหุนรอยละ 78.59
คา ที่ ปรึ กษาทางการเงิน ในการออกหุ นสามัญ เพิ่ มทุ น ให แ ก ผูถือ หุน ตาม
สัดสวนการถือหุน

ระหวางงวด

0.5 ลานบาท

ยอดคงคาง

0 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดสอบทานและพิจารณา รายการดังกลาวแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนไปตาม
ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษท
ั และมีความสมเหตุสมผลของราคา
ซึ่งเปนอัตราปกติทั่วไปของธุรกิจ

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
การทํารายการระหวางกันเปนความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพื่อกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นวา เปนไปตามลักษณะของการดําเนิน
ธุรกิจโดยทั่วไป และบริษัทไดจายคาตอบแทนในราคายุติธรรม
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
หากบริษัทมีการทํารายการระหวางกันโดยขึ้นอยูกับเหตุผลและความจําเปนของบริษัท จะตองมีการ
เสนอรายละเอี ย ดของรายการระหว า งกั น ดั ง กล า วให ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณา โดยต อ งมี
คณะกรรมการตรวจสอบเขารว มประชุ มเพื่อ พิจารณาและอนุมัติ การทํ ารายการระหวา งกันดวย ซึ่งรายการ
ระหวางกันดังกลาวตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ
ประกาศ คํ า สั่ ง หรื อ ข อ กํ า หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย ซึ่ ง ผู ที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนหรือมีสวนไดสวนเสียในการทํารายการระหวางกันจะไมมีสิทธิในการออกเสียงลงมติในการทํา
รายการระหวางกันนั้น ๆ
นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกัน
คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงผลกระทบของการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน และพยายามจะลดการทํารายการดังกลาวลง โดยจะอนุมัติการทํารายการดังกลาว
เฉพาะรายการที่มีความจําเปนและเปนไปเพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเทานั้น
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Related Company
Relationship
2. Transaction

United Securities Public Company Limited
has the same director : Mr. Mitsuji Konoshita and APF Holding Co.,
Ltd. hold 78.59% of total shares.
Financial Advisor Fee for the increasing capital by issuance of new
ordinary shares according to the shareholding ratio.

Interim

0.5 million Baht

Outstanding

0 Baht

The Audit Committee has reviewed and validate this transaction, and gave the opinion that this
transaction is a general business transaction for the company highest benefit with the reasonable
fee for this kind of service.

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.
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สํ า หรั บ รายการระหว า งกั น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตนั้ น บริ ษั ท ต อ งกํ า หนดเงื่ อ นไขให เ ป น ไปตาม
ลักษณะการคาโดยทั่วไปโดยอางอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการจะตองปฏิบัติตาม
ระเบียบตางๆ ที่ไดกําหนดขึ้นรวมทั้งจะตองไมอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใ นลั ก ษณะอื่น ใดกับ บริ ษั ทและจะต อ งเป ด เผยรายการดั ง กล าวต อ คณะกรรมการบริ ษัท เพื่ อ
พิจารณาและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ
คําสั่ง หรือขอกําหนดของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ / หรือ ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยง และการ
ไดมาหรือจําหนายทรัพยสินของบริษัท
หากมีรายการระหวางกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนได
เสี ย หรื อ อาจมี ค วามขั ด แย ง ทางผลประโยชน ใ นอนาคต บริ ษั ท จะให ค ณะกรรมการตรวจสอบเป น ผู ใ ห
ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราคาตอบแทน รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมของรายการที่จะเกิดขึ้น ใน
กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะใช
ผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัท เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนํา
ความเห็ น ไปประกอบการตั ด สิ น ใจของคณะกรรมการ หรื อ ผู ถื อ หุ น ตามแต ก รณี ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท จะเป ด เผย
รายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท
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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.
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.

83

ANNUAL REPORT 2009 : GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED

ฐานะการเงินและผลการดําเนินการ
Financial Position and Operating Results

งบการเงิน
สรุปรายงานการสอบบัญชี
ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษัทตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ไดใหความเห็น
ในรายงานการตรวจสอบของบริษัทสามารถสรุปไดดังนี้
งบการเงิน

บริษท
ั

ผูสอบบัญชี

ผูสอบบัญชีรบ
ั

ความเห็นของ

อนุญาตเลขที่

ผูสอบบัญชี

นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล

3516

ไมมีเงื่อนไข

นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล

3516

ไมมีเงื่อนไข

นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล

3516

ไมมีเงื่อนไข

ตรวจสอบ
ป 2552

บริษัท สํานักงาน เอินสท
แอนด ยัง จํากัด

ป 2551

บริษัท สํานักงาน เอินสท
แอนด ยัง จํากัด

ป 2550

บริษัท สํานักงาน เอินสท
แอนด ยัง จํากัด

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

Company

Auditors’ Name

CPA No.

Opinion

Ms.Rungnapa Lertsuwankul

3516

Unqualified

Ms.Rungnapa Lertsuwankul

3516

Unqualified

Ms.Rungnapa Lertsuwankul

3516

Unqualified

Statement
2009

Ernst and
Young Office Limited

2008

Ernst and
Young Office Limited

2007

Ernst and
Young Office Limited
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งบดุลของบริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
Financial Statement of Group Lease Public Co., Ltd.
หนวย : ลานบาท
unit : million Baht

ป 2552
2009
จํานวนเงิน รอยละ
amount
%
สินทรัพย
Assets
สินทรัพยหมุนเวียน
Current Assets
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
Cash and cash equivalents
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและขายผอน
ชําระทีถ
่ ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
–
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
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและขายผอน
ชําระทีถ
่ ึงกําหนด 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

ป 2551
2008
จํานวนเงิน รอยละ
amount
%

ป 2550
2007
จํานวนเงิน รอยละ
amount
%

1.77

0.09

2.92

0.13

0.94

0.06

1,040.01

50.42

1,088.31

47.79

779.45

48.66

7.39

0.36

7.97

0.35

11.06

0.69

0.00

0.00

0.40

0.02

2.40

0.15

39.98

1.94

38.04

1.67

30.32

1.89

1,089.15

52.81

1,137.62

49.95

824.18

51.45

0.27

0.01

0.26

0.01

0.25

0.02

0.06

0.00

0.04

0.00

0.04

0.00

2.00

0.10

2.00

0.09

2.0

0.12

861.55

41.77

1,042.56

45.78

696.99

43.51

50.36

2.44

50.66

2.22

39.32

2.45

35.35

1.71

23.53

1.03

24.49

1.53

23.79

1.15

20.79

0.91

14.61

0.91

973.38

47.19

1,139.84

50.05

777.71

48.55

2,062.53

100

2,277.47

100

1,601.88

100
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หนวย : ลานบาท
unit : million Baht

ป 2552
2009
จํานวนเงิน
รอยละ
Amount
%
หนี้สิน
Liabilities
หนี้สินหมุนเวียน
Current Liabilities
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
Bank overdrafts and short-term
loans from financial institutions
ตั๋วแลกเงิน
Bills of exchange
เจาหนี้การคา
Trade accounts payable
เงินกูยืมระยะยาวทีถ
่ ึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
Current portion of long-term loans
เงินกูยืมจากกรรมการ
Loan from Director
ภาษีเงินไดนิตบ
ิ ุคคลคางจาย
Corporate income tax payable
เจาหนี้คาเบี้ยประกัน
Insurance payables
คาใชจายคางจาย
Accrued expenses
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
Other Current Liabilities
รวมหนี้สินหมุนเวียน
Total Current liabilities
หนี้สินไมหมุนเวียน
Non-current liabilities
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป
Long-term loans, net of current
portion
เงินประกันความเสียหายตามสัญญาเชา
ซื้อ
Cash guarantee for damage on hire
purchase agreements
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
Total non-current liabilities
รวมหนี้สิน
Total Liabilities

ป 2551
2008
จํานวนเงิน รอยละ
Amount
%

ป 2550
2007
จํานวนเงิน
รอยละ
Amount
%

25.35

1.23

145.00

6.37

21.10

1.32

0.00

0.00

0.00

0.00

99.95

6.24

1.50

0.07

0.82

0.04

1.65

0.1

746.98

36.22

752.23

33.03

677.03

42.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36.76

1.78

33.38

1.47

21.51

1.34

15.22

0.74

13.53

0.59

14.84

0.93

9.73

0.47

11.55

0.51

18.60

1.16

15.96

0.77

9.32

0.41

6.10

0.38

851.50

41.29

965.83

42.41

860.79

53.74

289.86

14.05

529.06

23.23

155.67

9.72

7.00

0.34

17.75

0.78

24.97

1.56

296.86

14.39

546.81

24.01

180.64

11.28

1,148.36

55.68

1,512.64

66.42

1,041.43

65.01
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หนวย : ลานบาท
unit : million Baht

ป 2552
2009
จํานวนเงิน
รอยละ
Amount
%
สวนของผูถ
 ือหุน
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
ยังไมไดจด
ั สรร
Un-appropriated
รวมสวนของผูถอ
ื หุน
Total shareholders' equity
รวมหนี้สินและสวนของผูถอ
ื หุน
Total liabilities and
shareholders' equity

ป 2551
2008
จํานวนเงิน
รอยละ
Amount
%

ป 2550
2007
จํานวนเงิน
รอยละ
Amount
%

280.84

13.62

270.00

11.86

225.00

14.05

187.66

9.10

148.20

6.51

78.00

4.87

4.43

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

39.95

1.94

36.82

1.62

22.35

1.4

401.30

19.46

309.80

13.60

235.11

14.68

914.18

44.32

764.82

33.58

560.45

34.99

2,062.53

100

2,277.47

100

1,601.88

100
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งบกําไรขาดทุน ของบริษท
ั กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
Income Statements of Group Lease Public Co., Ltd.
หนวย : ลานบาท
unit : million Baht

ป 2552
2009
จํานวนเงิน
Amount
รายไดจากการดําเนินงาน
Revenues
รายไดดอกผลเชาซื้อและขายผอน
ชําระ
Hire purchase interest and
installment sales income
รายไดดอกเบี้ยจากสินเชื่อเงินสด
Interest Income from Personal
Loan
รายไดอื่น
Other income
รวมรายได
Total Revenues
คาใชจายในการดําเนินงาน
Expenses
คาใชจายในการใหบริการและ
บริหาร
Service and administrative
expenses
หนี้สูญและหนีส
้ งสัยจะสูญ
Bad debts and doubtful
accounts
ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย
รอการขาย
Loss on disposals of foreclosed
assets
รวมคาใชจา
 ย
Total Expenses
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและ
ภาษีเงินได
Income before finance cost and
income tax
คาใชจายทางการเงิน
Finance cost
ภาษีเงินไดนิตบ
ิ ุคคล
Corporate income tax
กําไรสุทธิสา
ํ หรับงวด
Net income for the year
กําไรตอหุนขัน
้ พื้นฐาน (บาท)
Basis earnings per share
(Baht)

742.16

ป 2551
2008

รอยละ
%

92.75

จํานวนเงิน
Amount

695.32

ป 2550
2007

รอยละ
%

92.96

จํานวนเงิน
Amount

492.82

รอยละ
%

90.91
-

58.05

7.25

52.66

7.04

49.26

9.09

800.21

100

747.98

100

542.08

100

131.26

16.40

130.37

17.43

189.39

34.94

125.15

15.64

102.19

13.66

43.86

8.09

217.59

27.19

182.30

24.37

95.52

17.62

474.00

59.23

414.86

55.46

328.77

60.65

326.21

40.77

333.12

44.54

213.30

39.35

(84.73)

(10.59)

(88.43)

(11.82)

(70.09)

(12.93)

(60.36)

(7.54)

(61.01)

(8.16)

(35.81)

(6.61)

181.13

22.64

183.67

24.56

107.41

19.81

3.29

3.46
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อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
Financial Ratio
2009
2552

2008
2551

2007
2550

2006
2549

อัตราดอกเบี้ยรับ (%)
Yield Rate

36.81

38.55

39.81

39.75

อัตราดอกเบี้ยจาย (%)
Interest Rate

6.81

6.59

6.92

7.58

สวนตางอัตราดอกเบี้ย (%)
Net Yield Rate

30.00

31.96

32.89

32.17

อัตรากําไรสุทธิ (%)
Net Profit Rate

22.64

24.56

19.81

18.24

อัตราผลตอบแทนผูถ
 ือหุน (%)
Return on Equity

21.58

27.72

21.20

18.37

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
Return on Total Assets

8.35

9.47

93

7.20

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
Total Assets Turn Over Ratio (Times)

0.37

0.39

0.40

0.39

อัตราสวนหนีส
้ น
ิ ตอสวนผูถือหุน
 (เทา)
Ratio of Liability to Equity (times)

1.26

1.98

1.86

1.45

อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกู (เทา)
Ratio of Total Receivable to Loan from (times)

1.62

1.52

1.59

1.60

อัตราการจายเงินปนผล (%)
Dividend Rate

69.77

7.35

75.41

N.A.

อัตราสวนคาเผือ
่ หนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวม (%)
Ratio of Allowance for Doubtful Debt to Total
Receivable

8.92

5.96

5.22

7.81

อัตราสวนหนีส
้ ญ
ู ตอสินเชื่อรวม (%)
Ratio of Bad Debt to Total Receivable

3.42

2.13

3.10

4.63

อัตราสวนเงินใหสินเชื่อที่หยุดรับรูร ายไดตอสินเชื่อรวม (%)
Ratio of Non performing loan to Total Receivable

4.37

3.91

3.03

5.38

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
Profitability Ratio

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
Efficiency Ratio

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายการเงิน
Financial Policy Ratio

อัตราสวนคุณภาพสินทรัพย
Asset Quality Ratio
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คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

ภาพรวมผลการดําเนินงาน
บริษัทประกอบธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพฯ

และปริมณฑล

ตลอดจนจังหวัดใกลเคียง ซึ่งรายไดหลักมาจากการใหเชาซื้อรถจักรยานยนตซึ่งมีระยะเวลาการผอนชําระคา
งวดรถจักรยานยนตตามสัญญาเชาซื้อเฉลี่ยประมาณ 27 เดือน และรายไดดังกลาวขึ้นอยูกับแนวโนมยอด
จําหนายรถจักรยานยนต ซึ่ งเมื่อพิจารณายอดจําหนา ยรถจักรยานยนตในป 2551 จะพบวายอดจําหนา ย
รถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก 366,290 คันในป 2550 เปน
371,491 คัน คิดเปนรอยละ 1.4 ซึ่งการเติบโตแบบชะลอตัวเปนผลจากปจจัยตางๆ โดยเฉพาะราคาน้ํามัน
และ สถานการณทางการเมือง ในป 2552 จํานวนรถจักรยานยนตที่จดทะเบียนใหมในกรุงเทพมหานครและ
ปริ ม ณฑล มี จํ า นวน 329,476 คั น โดยหดตั ว ร อ ยละ 11.31 จากป 2551 เนื่ อ งจากผลกระทบของวิ ก ฤติ
เศรษฐกิจโลก สําหรับป 2553 มีแนวโนมจะฟนตัวตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโดยรวม และนโยบายการ
กระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ อยางไรก็ตาม ความรวดเร็ว และอัตราการฟนตัวยังเปนสิ่งที่คาดการณไดยาก
แตสถานการณนาจะดีกวาปที่ผานมา
แม ใ นช ว ง 2 – 3 ป ที่ ผ า นมา ภาวะเศรษฐกิ จ โลก ตลอดจนสถานการณ ต า งๆ ในประเทศ ไม
เอื้ออํานวยใหตลาดรถจักรยานยนตขยายตัว แตเมื่อพิจารณาฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษัท ในปที่ผานมาพบวายังคงสามารถรักษาความสามารถในการทํากําไรไวได แมวาจะชะลอการขยาย
สินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต

โดยในป 2551 บริษัทมีลูกหนี้สินเชื่อเชาซื้อสุทธิ 2,130.86

เพิ่มขึ้นจากป 2550 ซึ่งลูกหนี้สินเชื่อเชาซื้อสุทธิเทากับ 1,476.44

ลานบาท

ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ

44.32 ในป 2552 บริษัทมีลูกหนี้สินเชื่อเชาซื้อสุทธิเทากับ 1,901.56 ลานบาทลดลงจากสิ้นป 2551 คิดเปน
รอยละ 10.76 นอกจากนี้บริษัทยังมีรายไดที่เติบโตอยางตอเนื่องเชนกัน โดยในป 2551 บริษัทมีรายไดรวม
เทากับ 747.98 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550 ซึ่งรายไดรวมเทากับ 542.08 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ
37.98 สําหรับป 2552 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 800.21 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2551 คิดเปนรอยละ
6.98
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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 2008 the motorcycles sales in Bangkok and vicinity area
slightly increase from 366,290 units in the year 2007 to 371,491 units or 1.4%, the slow growth
resulting from many factors especially oil price and political situations.

In the year 2009

number of motorcycle registration in Bangkok and vicinity area is 329,476 units or decreasing
11.31% from the year 2008 which is the impact from the world economic crisis. In the year
2010, the motorcycle industry has tendency to be recover in accordance with overall economic
situation and government’s economic stimulant policy. However speed and recovery rate is
hard to predict, anyway the situation should be better than the last year.
Although for these past 2-3 years, the world economic and internal situation is not fit for
motorcycle market growth but the company’s financial status and operating result last year, still
can keep the profitability even slow down the hire-purchase receivable growth. In the year
2008, the company had net hire-purchase receivable amount 2,130.86 million Baht increasing
from 1,476.44 million Baht on the year 2007 44.32%. In the year 2009, the company has net
hire-purchase receivable 1,901.56 million Baht decreasing from the year 2008 10.76%. The
company also have the revenue growth continuously from 542.08 million Baht in the year 2007
to 747.98 million Baht in 2008 or increasing 37.98%. For the year 2009 the company has total
revenue 800.21 million Baht increasing 6.98% from the year 2008.
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รายได
รายไดของบริษัท
รายไดดอกผลเชาซื้อและ
ขายผอนชําระ
รายไดอื่น
รวม

ป 2552
รอยละของ
ลานบาท
รายไดรวม
742.16
92.75
58.05
800.21

7.25
100.00

ป 2551
รอยละของ
ลานบาท
รายไดรวม
695.32
92.96
52.66
747.98

7.04
100.00

ป 2550
รอยละของ
ลานบาท
รายไดรวม
492.82
90.91
49.26
542.08

9.09
100.00

จากโครงสรางรายไดของบริษัทประมาณรอยละ 90 เปนรายไดดอกผลเชาซื้อและขายผอนชําระ ใน
ป 2551 รายไดดอกผลเชาซื้อและขายผอนชําระ (คิดเปนรอยละ 92.96 ของรายไดรวม) เทากับ 695.32
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550 ซึ่งรายไดดอกผลเชาซื้อและขายผอนชําระเทากับ 492.81 ลานบาท (คิดเปน
รอยละ 90.91 ของรายไดรวม) หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 41.09 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการปลอย
สินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตจากการขยายธุรกิจไปยังจังหวัดใกลเคียง
สําหรับป 2552 รายไดดอกผลเชาซื้อและขายผอนชําระเทากับ 742.16 ลานบาท (คิดเปนรอยละ
92.75 ของรายไดรวม) เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากป 2551 ซึ่งรายไดดอกผลเชาซื้อและขายผอนชําระ เทากับ
695.32

ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ

6.74

จากการควบคุมปริมาณลูกหนี้เชาซื้อใหอยูในระดับ

ใกลเคียงกับปที่ผานมา
ในป 2551 บริษัทมีรายไดอื่นๆ เทากับ 52.66 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550 ซึ่งรายไดอื่น ๆ
เทากับ 49.26 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 6.89 สําหรับป 2552 บริษัทมีรายไดอื่นๆ เทากับ 58.05 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากป 2551 คิดเปนรอยละ 10.24 โดยการเพิ่มขึ้นของรายไดอื่นๆ ตั้งแตป 2551 นั้น สวนหนึ่ง
เกิดจากประสิทธิภาพในการติดตามลูกหนี้ที่ปรับตัวดีขึ้นในทิศทางเดียวกันกับการขยายตัวของการปลอย
สินเชื่อ
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Revenues
Company’s Revenue
Hire purchase interest
and installment sales
income
Other Incomes
Total

2009
% of total
Million Baht
revenue
742.16
92.75
58.05
800.21

7.25
100.00

2008
% of total
revenue
695.32
92.96

Million Baht

52.66
747.98

7.04
100.00

2007
% of total
Million Baht
revenue
492.82
90.91
49.26
542.08

9.09
100.00

From the revenues structure, around 90% come from hire purchase interest and
installment sales incomes.

In the year 2008, hire purchase interest and installment sales

incomes (92.96% of total revenue) amount 695.32 million Baht increase from 492.81 million
Baht in the year 2007 (90.91% of total revenue) or 41.09% increasing from the expansion of
motorcycle hire-purchase receivable on the upcountry.
In the year 2009, hire purchase interest and installment sales incomes amount 742.16
million Baht (or 92.75% of total revenue) slightly increasing from the year 2008 6.74%
resulting from hire-purchase portfolio control to the same amount as last year.
Other incomes in the year 2008 amount 52.66 million Baht increase from 49.26 million
Baht of the year 2007 or 6.89%. For the year 2009 other incomes amount 58.05 million Baht
or increase from the year 2008 10.24%. The increasing of other incomes from the year 2007
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
คาใชจายกอนดอกเบี้ยและภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลของบริษท
ั
คาใชจายในการบริการและบริหาร
คาใชจายหนีส
้ ญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสินรอการ
ขาย
รวม

ป 2552
รอยละ
ของ
ลานบาท
รายได
รวม
131.26
16.40
125.15
15.64
217.59
27.19
474.00

59.23

ป 2551
รอยละ
ของ
ลานบาท
รายได
รวม
130.37
17.43
102.19
13.66
182.30
24.37
414.86

คาใชจายกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล
คาใชจายในการบริการและบริหาร

55.46

ประกอบดวย

คาใชจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

ป 2550
รอยละ
ของ
ลานบาท
รายได
รวม
189.39
34.94
43.86
8.09
95.52
17.62
328.77

3

60.65

สวนหลักไดแก

และขาดทุนจากการจําหนาย

ทรัพยสินรอการขาย ในป 2551 บริษัทมีคาใชจายกอนดอกเบี้ยและภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับ 414.86
ลานบาท (คิดเปนรอยละ 55.46 ของรายไดรวม) เพิ่มขึ้นจากป 2550 ซึ่งคาใชจายกอนดอกเบี้ยและภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลรวมเทากับ 328.77 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 60.65 ของรายไดรวม) หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ
26.19 เมื่อพิจารณารายละเอียดการเพิ่มขึ้นของคาใชจายกอนดอกเบี้ยและภาษีเงินไดนิติบุคคลในป 2551
พบวามาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และการขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย
รอการขาย
สําหรับป 2552

บริษัทมีคาใชจายกอนคาใชจายทางการเงิน และภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับ

474.00 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 59.23 ของรายไดรวม) เพิ่มขึ้นจากป 2551 ซึ่งคาใชจายกอนคาใชจาย
ทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับ 414.86 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 14.26 การเพิ่มขึ้น
ของคาใชจายกอนคาใชจายทางการเงิน และภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 2552 มีสาเหตุมาจาก
–

ค า ใช จ า ยหนี้ สู ญ และหนี้ ส งสั ย จะสู ญ ซึ่ ง ประกอบด ว ย หนี้ สู ญ และค า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ที่ ตั้ ง
เพิ่มขึ้นระหวางงวด โดยคาใชจายดังกลาวเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่สูงกวาการเพิ่มขึ้นของรายไดรวม
เมื่อเทียบกับป 2551 อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตราสวนคาใชจายหนี้สูญตอลูกหนี้เชาซื้อ
และผ อ นชํ า ระของป 2552 อยู ที่ ป ระมาณร อ ยละ 6.58 ซึ่ ง สู ง กว า เมื่ อ เที ย บกั บ ป ก อ นที่ ร อ ยละ
4.80
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Expenses
Expense before finance cost
and income tax

2009

2008

2007

% of total
revenue

Million
Baht

% of total
revenue

% of
total
revenue

131.26
125.15
217.59

16.40
15.64
27.19

130.37
102.19
182.30

17.43
13.66
24.37

189.39
43.86
95.52

34.94
8.09
17.62

474.00

59.23

414.86

55.46

328.77

60.65

Service and administrative
expenses
Bad debts and doubtful accounts
Loss on disposals of foreclosed
assets
Total Expenses

Million
Baht

% of
total
revenue

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 2008, the company had service and administrative expenses 414.86 million
Baht (55.46% total revenues) increasing from 328.77 million Baht of the year 2007 (60.65% of
total revenues) or increasing 26.19%.

The increasing of expenses before interest and

corporate income tax in the year 2008 is resulting from bad debts and doubtful accounts and
loss on disposals of foreclosed assets.
In the year 2009, the company has expenses before finance cost and corporate income
tax 474.00 million Baht (59.23% of total revenue) increasing from 414.86 million Baht of the
year 2008 or 14.26%. 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 2008.

However the ratio of allowance for doubtful debt to total

receivable of the year 2009 is 6.58% which higher than 4.80% of the same period
last year.
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–

ขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย ซึ่งเกิดจากมูลคาทรัพยสินยึดคืนรอการขายหักดวย
มูลคาทรัพยสินจากการประมูลขายทอดตลาด เพิ่มขึ้นในสัดสวนที่สูงกวาการเพิ่มขึ้นของรายได
รวมจากการขยายตัวของการปลอยสินเชื่ออยางตอเนื่องเมื่อเทียบกับป 2551 อยางไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาอัตราสวนการขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสินรอการขายตอลูกหนี้เชาซื้อและผอน
ชําระ พบวาสําหรับป 2552 เทากับรอยละ

11.44

เพิ่มจาก ป 2551 ซึ่งเทากับรอยละ

8.56

และเมื่ อ พิ จ ารณาสัด ส ว นลู ก หนี้ ร ถยึ ดต อ จํ า นวนลู ก หนี้ ทั้ งหมดพบว า ป 2552 สั ด ส ว นดั ง กล า ว
เทากับรอยละ 0.53

ซึ่งลดลงจากสัดสวนดังกลาวในป 2551

ซึ่งมีคาเทากับรอยละ 0.77

นอกจากนี้บริษัทจัดใหมีการจําหนายรถยึดออกไปในแตละรอบบัญชี โดยไมใหคงคางในบริษัท
เพื่อไมใหมีผลใหเกิดการขาดทุนมากขึ้น ซึ่งหากพิจารณาอัตราสวนการจําหนายสินทรัพยที่ยึด
ตอรถยึดที่รอการขายในแตละรอบบัญชีพบวาอัตราสวนทรงตัวที่คาเฉลี่ยประมาณรอยละ 94 -98
สามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี้
อัตราสวนการจําหนายสินทรัพยทย
ี่ ึดตอรถยึดที่รอการขาย
หนวย: คัน

ป 2552

ทรัพยสินยกมาตนงวด

454

539

ทรัพยสินเพิ่มขึน
้ ระหวางงวด

15,858

12,855

ทรัพยสินยึดคืนรอการขาย

16,312

13,394

ทรัพยสินที่ขายได

16,011

12,940

301

454

98%

97%

ทรัพยสินปลายงวด
อัตราสวนการจําหนายสินทรัพยทย
ี่ ึดตอ
รถยึดที่รอการขาย

–

ป 2551

ป 2550
202
8,970
9,172
8,633
539
94%

คาใชจายในการบริการและบริหารเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยในป 2552 เมื่อเทียบกับป 2551 ขณะที่
รายไดรวมในป 2552 ก็เพิ่มขึ้นจากป 2551 ไมมากนัก เมื่อพิจารณาสัดสวนของคาใชจายในการ
บริการและบริหารตอรายไดรวมลดลงจากรอยละ 17.43
2552
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-

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 2008. However the ratio of loss on
disposals of foreclosed assets to total hire purchase receivable on the year 2009 is
11.44% increasing from 8.56% of the year 2008.

And the ratio of motorcycle

foreclosed receivable to total receivable, in the year 2009 is 0.53% which decreased
from 0.77% of the year 2008. 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 – 98% detail is as follows :
The Ratio of the selling of foreclosed asset to foreclosed asset for sell
Unit : Unit

2009

2007

454

539

Unit increasing in the period

15,858

12,855

Foreclosed Asset for Sales

16,312

13,394

Units Sold

16,011

12,940

301

454

98%

97%

Balance at the beginning of period

Balance at the end of period
the ratio of foreclosed asset to
foreclosed asset for sell

–

2008

202
8,970
9,172
8,633
539
94%

Services and administrative expenses have not much increasing in the year 2009
compare to the year 2008. The ratio of services and administrative expenses to
total revenue decreased from 17.43% in the year 2008 to 16.40% in the year 2009.
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ดอกเบี้ยจาย
ในป 2551 บริษัทมีดอกเบี้ยจายเทากับ 78.43 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550 ซึ่งดอกเบี้ยจายเทากับ
54.08 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 45.03 เนื่องจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นเปน 1,281
ลานบาทจาก 833 ลานบาทเพื่อรองรับการการขยายฐานลูกคาสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตในตลาดใหมใน
พื้นที่จังหวัดใกลเคียง อยางไรก็ตามตนทุนการกูยืมจากสถาบันการเงินเฉลี่ยเทากับรอยละ 6.59 ลดลงจากป
2550 ซึ่งตนทุนการกูยืมจากสถาบันการเงินเฉลี่ยเทากับรอยละ 6.92
สําหรับป 2552 บริษัทมีดอกเบี้ยจายเทากับ 70.73 ลานบาท ลดลงจากป 2551 ซึ่งดอกเบี้ยจาย
เทากับ 78.43 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9.82 เนื่องจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ลดลงเปน
1,037 ลานบาทจาก 1,281 ลานบาท จากการชะลอการขยายสินเชื่อ
กําไรสุทธิ
ในป 2551 บริษัทมีกําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดเทากับ 333.12 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากป
2550 ซึ่งดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดเทากับ 213.30 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 56.17 และในป
2551 บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 183.67 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากป 2550 ซึ่งกําไรสุทธิเทากับ

107.41 ลาน

บาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 71.00 เนื่องจากการเพิ่มของรายไดหลักคือรายไดจากการใหเชาซื้อและขาย
ผอนชําระสูงกวาการเพิ่มของคาใชจา ยหลัก ซึ่งไดแกคาใชจายในการบริการและบริหาร นอกจากนั้นยังไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี โดยคาใชจายสงเสริมการขายเมือ
่ เริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการให
เชาซื้อ สําหรับสัญญาเชาซื้อที่ทําขึ้น ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 รับรูเปนคาใชจายโดยการปนสวนทยอย
รับรูตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงและแสดงหักจากรายไดดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญาเชาซื้อ

แตกตาง

จากการคํานวณคานายหนาและคาใชจายทางตรงเมื่อเริม
่ แรกที่เกิดขึ้นจากการใหเชาซื้อสําหรับสัญญาเชา
ซื้อที่ทําขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม 2551 ซึ่งรับรูเปนคาใชจายทันทีเมื่อเกิดรายการ
สําหรับป 2552 บริษัทมีกําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดเทากับ 326.21 ลานบาท
ลดลงเล็กนอยจากป 2551 ซึ่งกําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดเทากับ 333.12 ลานบาท หรือ
ลดลงคิดเปนรอยละ 2.07 และสําหรับป 2552 บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ181.13 ลานบาท ลดลงจากป 2551
ซึ่งกําไรสุทธิเทากับ 183.67 ลานบาทหรือลดลงคิดเปนรอยละ 1.38 เนื่องจากการเพิ่มของรายไดหลักคือ
รายไดดอกผลเชาซื้อและขายผอนชําระ

นอยกวาการเพิ่มของคาใชจายโดยเฉพาะการขาดทุนจากการ

จําหนายสินทรัพยรอการขาย ซึ่งในชวงสามไตรมาสแรกไดรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจเปนอยางมาก
ในป 2552 บริษัทมีตนทุนการกูยืมจากสถาบันการเงินเฉลี่ยรอยละ 6.81 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 6.59 ใน
ป 2551 ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยรับลดลงเหลือ 36.81 ในป 2552 ลดลงจากรอยละ 38.55 ในป 2551 ทํา
ใหสวนตางของอัตราดอกเบี้ยลดลงเพียงเล็กนอยจากรอยละ 31.96 เปนรอยละ 30.00
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Interest Expenses
In the year 2008, the interest expenses is 78.43 million Baht increased from 54.08
million Baht in the year 2007 or 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.
For the year 2009, the company has interest expense 70.73 million Baht decrease
from 78.43 million Baht in the year 2008 or 9.82% due to long-term loan from financial
institute decrease from 1,281 million Baht in the year 2008 to 1,037 million Baht in the year
2009 due to portfolio expansion slow down.
Net Income
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.
In the year 2009, the company has net income before finance cost and income tax
326.21 million Baht, slightly decrease 2.07% from 333.12 million Baht in the year 2008. The
company has net income 181.13 million Baht, slightly decrease 1.38% from 183.67 million
Baht in the year 2008 due to an increase of interest and installment sales income less than
increasing expense, especially loss on disposals of foreclosed assets which had strong impact
from the economic crisis on the first 3 quarters.
In the year 2009 the company has loan interest rate average 6.81%, increasing from
6.59% in the year 2008 while yield rate is 36.81%, decreasing from 38.55% in the year
2008 resulting to the net yield rate just slightly decreased from 31.96% to 30.00%.
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อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร
หนวย : รอยละ
Effective Interest Rate

ป 2552

อัตราดอกเบี้ยรับ
อัตราดอกเบี้ยจาย
สวนตางอัตราดอกเบี้ย
อัตรากําไรสุทธิ

ป 2551

ป 2550

36.81

38.55

39.81

6.81

6.59

6.92

30.00

31.96

32.89

22.64

24.56

19.81

กําไรสุทธิตอหุน
ในป 2551 บริษัทมีกําไรสุทธิหลังภาษีจํานวน 183.67 ลานบาท มีหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระ
แลวเต็มจํานวน 54.00 ลานหุน มูลคาหุน
 ละ 5.00 บาท กําไรตอหุนคิดเปน 3.46 บาทตอหุน (จํานวนหุน
สามัญถัวเฉลี่ยเทากับ 53.11 ลานหุน) เพิ่มขึ้นรอยละ 44.77 เมื่อเปรียบเทียบกับในป 2550
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2551 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 ไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจด
ทะเบียน โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 10 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท แบงเปนจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 9 ลานหุน ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนในอัตราสวน 5 หุนสามัญเดิมตอ 1
หุนสามัญใหม และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1 ลานหุน รองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญของบริษัท โดยกรรมการและพนักงาน หรือโครงการ ESOP ครั้งที่ 1 และเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม
2551 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้ง 2/2551 ไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 24.8 ลานหุน มูล
คาที่ตราไวหน
ุ ละ 5 บาท โดยจํานวน 24.3 ลานหุน จัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ออกใหผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน ในอัตราสวน 20 หุนเดิมตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 9 หนวย ระยะเวลา
ใชสิทธิ 3 ป ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 และจัดสรรหุนที่เหลือ 5 แสนหุนเพื่อรองรับการใช
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท

โดยกรรมการและพนักงานตามโครงการ

ESOP

ครั้งที่ 2
สําหรับป 2552 บริษัทมีกําไรสุทธิหลังภาษีจํานวน 181.13 ลานบาท มีหุนสามัญที่ออกและเรียก
ชําระแลวเต็มจํานวน 56.17 ลานหุน มูลคาหุนละ 5.00 บาท กําไรตอหุนคิดเปน 3.29 บาทตอหุน (จํานวน
หุนสามัญถัวเฉลี่ยเทากับ 55.10 ลานหุน) ลดลงรอยละ 4.91 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2551
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Profitability Ratio
unit : %
Effective Interest Rate

2009

2008

2007

Yield Rate

36.81

38.55

39.81

Interest Rate

6.81

6.59

6.92

Net Yield Rate

30.00

31.96

32.89

Net Profit rate

22.64

24.56

19.81

Earnings per share
In the year 2008, the company has net income 183.67 million Baht. Number of issued
and paid-up 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.
In the year 2009, the company has net income 181.13 million Baht. Number of issued
and paid-up ordinary share 56.17

million shares of 5 Baht each, earnings per share 3.29

(average ordinary share 55.10 million shares) decreasing 4.91 % compare to the year 2008.
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ฐานะทางการเงิน
สินทรัพยรวม
ณ สิ้นป 2551 บริษัทมีสินทรัพยรวม เปนจํานวน 2,277.47 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2550 ซึ่งมี
สินทรัพยรวม 1,601.88 ลานบาทเปนจํานวน 675.59 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 42.17โดยมีลูกหนี้
ตามสัญญาเชาซื้อและขายผอนชําระเปนสินทรัพยหลักเปนจํานวน 2,130.86

ลานบาท (คิดเปนรอยละ

93.56 ของสินทรัพยรวม) เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2550 ซึ่งลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและขายผอนชําระสุทธิเทากับ
1,476.44 ลานบาทเปนจํานวน 654.09 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 44.29 เนื่องจากการขยายตัวใน
การปลอยสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตอยางตอเนื่อง
ณ สิ้นป 2552 บริษัทมีสินทรัพยรวม เปนจํานวน 2,062.53 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2551 ซึ่งมี
สินทรัพยรวม 2,277.47 ลานบาทเปนจํานวน 214.93 ลานบาทหรือลดลงคิดเปนรอยละ 4.26 โดยมีลูกหนี้
ตามสัญญาเชาซื้อและขายผอนชําระเปนสินทรัพยหลักเปนจํานวน

1,901.56

ลานบาท

(คิดเปนรอยละ

92.20 ของสินทรัพยรวม) ลดลงจากสิ้นป 2551 ซึ่งลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและขายผอนชําระสุทธิเทากับ
2,130.86 ลานบาทเปนจํานวน 229.30 ลานบาทหรือลดลงคิดเปนรอยละ 10.76 เนื่องจากการชะลอการ
ปลอยสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต
คุณภาพลูกหนี้และการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เชาซื้อและขายผอนชําระซึ่งเปนลูกหนี้ของการดําเนิน
ธุรกิจหลักของบริษัท ณ. สิ้นป 2552 2551 และ 2550 ดังตอไปนี้
ลูกหนี้เชาซื้อและขายผอนชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
อายุของลูกหนีค
้ างชําระ

ยอดลูกหนีแ
้ ละรายได
คางรับหลังหักดอกผล
เชาซื้อและขายผอน
ชําระภาษีมล
ู คาเพิ่ม
และเงินประกันความ
เสียหาย
(ลานบาท)

ลูกหนี้คางชําระไมเกิน 1 งวด

1,741.88

คางชําระ 2-3 งวด

คาเผื่อหนีส
้ งสัยจะ
สูญ
(ลานบาท)

อัตรารอยละของคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

83.43

16.83

1.00

176.56

8.46

3.45

2.00

คางชําระ 4-6 งวด

99.57

4.77

97.56

100.00

คางชําระ 7-12 งวด

53.17

2.55

51.94

100.00

คางชําระมากกวา 12 งวด

16.69

0.80

16.51

100.00

2,087.86

100.00

186.30

8.92

รวม
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Financial Position
Assets
On December 31, 2008 the company had total assets 2,277.47 million Baht which is
increase from 1,601.88 million Baht in the year 2007, increasing amount 675.59 million Baht or
42.17%.

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% due to the
continuously business expansion.
At the end of the year 2009, the total assets is 2,062.53 million Baht decreasing amount
214.93 million Baht or 4.26% from the year 2008. Motorcycle hire purchase and installment
sales receivable 1,901.56 million Baht (92.20% of total assets), decreasing amount 229.30
million Baht or 10.76% from the year 2008 due to the portfolio expansion slowdown.
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 2009, 2008, and 2007 as follow :
Accounts Receivable- Hire Purchase as of December 31, 2009
Aging of Hire – Purchase
Accounts Receivable

Accounts Receivable
and Accrued Income
after deducting hire
purchase Interest
income, VAT and
Deposit for loss from
customer
(million Baht)
1,741.88

83.43

16.83

1.00

Past due 2-3 installments

176.56

8.46

3.45

2.00

Past due 4-6 installments

99.57

4.77

97.56

100.00

Past due 7-12 installments

53.17

2.55

51.94

100.00

Past due over 12
installments
Total

16.69

0.80

16.51

100.00

2,087.86

100.00

186.30

8.92

Not exceed one installment
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ลูกหนี้เชาซื้อและขายผอนชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
อายุของลูกหนีค
้ างชําระ

ยอดลูกหนีแ
้ ละรายได
คางรับหลังหักดอกผล
เชาซื้อและขายผอน
ชําระภาษีมล
ู คาเพิ่ม
และเงินประกันความ
เสียหาย
(ลานบาท)

ลูกหนี้คางชําระไมเกิน 1 งวด

1,974.84

คางชําระ 2-3 งวด

คาเผื่อหนีส
้ งสัยจะ
สูญ
(ลานบาท)

อัตรารอยละของคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

87.15

19.03

1.00

177.98

7.85

3.47

2.00

คางชําระ 4-6 งวด

75.20

3.32

74.74

100.00

คางชําระ 7-12 งวด

31.29

1.38

31.21

100.00

6.71

0.30

6.71

100.00

2,266.03

100.00

135.16

5.96

คาเผื่อหนีส
้ งสัยจะ
สูญ
(ลานบาท)

อัตรารอยละของคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

คางชําระมากกวา 12 งวด
รวม

รอยละ

ลูกหนี้เชาซื้อและขายผอนชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
อายุของลูกหนีค
้ างชําระ

ยอดลูกหนีแ
้ ละรายได
คางรับหลังหักดอกผล
เชาซื้อและขายผอน
ชําระภาษีมล
ู คาเพิ่ม
และเงินประกันความ
เสียหาย
(ลานบาท)

ลูกหนี้คางชําระไมเกิน 1 งวด

1,385.96

88.97

13.62

1.00

คางชําระ 2-3 งวด

106.21

6.82

2.1

2.00

คางชําระ 4-6 งวด

46.63

2.99

46.63

100.00

คางชําระ 7-12 งวด

15.06

0.97

15.06

100.00

3.95

0.25

3.95

100.00

1,557.81

100.00

81.37

5.22

คางชําระมากกวา 12 งวด
รวม
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Accounts Receivable- Hire Purchase as of December 31, 2008
Aging of Hire – Purchase
Accounts Receivable

Accounts Receivable
and Accrued Income
after deducting hire
purchase Interest
income, VAT and
Deposit for loss
from customer
(million Baht)
1,974.84

87.15

19.03

1.00

177.98

7.85

3.47

2.00

Past due 4-6 installments

75.20

3.32

74.74

100.00

Past due 7-12 installments

31.29

1.38

31.21

100.00

6.71

0.30

6.71

100.00

2,266.03

100.00

135.16

5.96

Not exceed one
installment
Past due 2-3 installments

Past due over 12
installments
Total

%

Allowance for
doubtful debt
(Million Baht)

% Allowance for
doubtful debt

Accounts Receivable- Hire Purchase as of December 31, 2007
Aging of Hire – Purchase
Accounts Receivable

Accounts Receivable
and Accrued Income
after deducting hire
purchase Interest
income, VAT and
Deposit for loss
from customer
(million Baht)
1,385.96

88.97

13.62

1.00

106.21

6.82

2.1

2.00

Past due 4-6 installments

46.63

2.99

46.63

100.00

Past due 7-12 installments

15.06

0.97

15.06

100.00

3.95

0.25

3.95

100.00

1,557.81

100.00

81.37

5.22

Not exceed one
installment
Past due 2-3 installments

Past due over 12
installments
Total
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ความเหมาะสมของการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทมีนโยบายในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทยหนังสือที่

สน.111/2547

โดยใชหลักเกณฑของสมาคมบัญชีและผูสอบ
เรื่องการตั้งคาเผือ
่ หนี้สงสัยจะสูญของธุรกิจ

Consumer finance ในการตั้งคาเผื่อหนีส
้ งสัยจะสูญ
อายุของลูกหนี้คางชําระ
เมื่อเปรียบเทียบ ณ สิ้นป 2550 และ 2551 สัดสวนของลูกหนี้เชาซื้อและขายผอนชําระ เปนหนี้ที่
คางชําระไมเกิน 1 งวด ลดลงจากรอยละ 88.97 เปนรอยละ 87.15 หนี้ที่คางชําระ 2 – 3 งวด เพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 6.82 เปนรอยละ 7.85 หนี้ที่คางตั้งแต 4 งวดขึ้นไปเพิ่มขึ้นจากรอยละ 4.21 เปนรอยละ 5.00
เมื่อเปรียบเทียบ ณ สิ้นป 2551 และ 2552 สัดสวนของลูกหนี้เชาซื้อและขายผอนชําระ เปนหนี้ที่
คางชําระไมเกิน 1 งวด ลดลงจากรอยละ 87.15 เปนรอยละ 83.43 หนี้ที่คางชําระ 2 – 3 งวด เพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 7.85 เปนรอยละ 8.46 หนี้ที่คางตั้งแต 4 งวดขึ้นไปเพิ่มขึ้นจากรอยละ 5.00 เปนรอยละ 8.12
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ สิ้นป 2552 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเทากับ 186.30 ลานบาทเพิ่มขึ้นจาก 135.16 ลานบาทหรือ
คิดเปนรอยละ 37.83 เนื่องจากการลดลงของลูกหนี้เชาซื้อและขายผอนชําระไมเกิน 1 งวดซึ่งมีสัดสวน
เทียบกับยอดลูกหนี้เชาซื้อและขายผอนชําระทั้งหมดคิดเปนกวารอยละ
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ประกอบกับสัดสวนคาเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญตอยอดลูกหนี้เชาซื้อและขายผอนชําระเทากับรอยละ 9.80 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 6.34 ณ สิ้นป
2551

หนี้สิน
ณ สิ้นป 2551 บริษัทมีหนี้สินรวมเปนจํานวน 1,512.64 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2550 ซึ่งมีหนี้สิน
รวมเทากับ 1,041.43 ลานบาทเปนจํานวน 471.21 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 45.25 เนื่องจาก
บริษัทมีปลอยสินเชื่อเชาซื้อในปริมาณที่มากขึ้นโดยหนี้สวนใหญมาจากเงินกูยืมระยะยาวของสถาบันการเงิน
ณ สิ้นป 2552 บริษัทมีหนี้สินรวมเปนจํานวน 1,148.36 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2551 ซึ่งมีหนี้สิน
รวมเทากับ 1,512.64 ลานบาทเปนจํานวน 364.28 ลานบาทหรือลดลงคิดเปนรอยละ 24.08 เนื่องจาก
บริษัทชะลอการปลอยสินเชื่อ โดยหนี้สวนใหญมาจากเงินกูยืมระยะยาวของสถาบันการเงิน
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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, 2007 and 2008 hire purchase and installment sales receivables
ratio - past due not exceeding one installment increased 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% in 2007 to 5.00% respectively.
As of December 31, 2008 and 2009 hire purchase and installment sales receivables
ratio - past due not exceeding one installment decreased from 87.15 % to 83.43%, past due
over two-three installments increased from 7.85% to 8.46% and past due over four
installments increased from 5.00% to 8.12% respectively.
Allowance for doubtful debt
As of December 31, 2009 allowance for doubtful debt is 186.30 million Baht
increased from 135.16 million Baht or 37.83% in the year 2008 due to the decreasing in past
due not exceeding one installment which the portion is more than 83% 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 9.80% from 6.34% at the end of the
year 2008.

Liabilities
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.
As of the end of the year 2009 the company's liabilities 1,148.36 million Baht decreased
from 1,512.64 million baht in 2008, decreasing amount 364.28 million baht or 24.08% due to
portfolio expansion slowdown. The major liabilities come from long term loans from financial
institutions.
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สวนของผูถือหุน
ณ สิ้นป 2551 สวนของผูถือหุนเทากับ 764.82 ลานบาท ประกอบดวยทุนที่ออกและชําระแลว
เทากับ 270 ลานบาท สวนเกินมูลคาหุน 148.20 ลานบาทและกําไรสะสม 346.62 ลานบาท โดยรวมสวน
ของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากป 2550 เปนจํานวน 204.37 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 36.47 เปนผลมา
จากการเพิ่มขึน
้ ของทุนที่ออกและชําระแลว 45 ลานบาทจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 9 ลานหุน
ใหแกผูถือหุนเดิมโดยมีมูลคาที่ตราไวหน
ุ ละ 5 บาท สวนเกินมูลคาหุนเพิ่มขึ้น 70.20 ลานบาท และกําไร
สะสมเพิ่มขึ้น 89.16 ลานบาท บริษัทมีกําไรสะสมทั้งสิ้น 309.80 บาท หลังจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําป 2550 จํานวน 81 ลานบาท และจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิในงวด 6 เดือนแรกของป
2551 แลว เปนจํานวน 13.50 ลานบาท
ณ สิ้นป 2552 สวนของผูถือหุนเทากับ 914.18 ลานบาท ประกอบดวยทุนที่ออกและชําระแลว
เทากับ 280.84 ลานบาท สวนเกินมูลคาหุน 187.66 ลานบาท ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 4.43 ลาน
บาท และกําไรสะสม 441.25 ลานบาท โดยรวมสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากป 2551 เปนจํานวน 149.35
ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 19.53 เปนผลมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยทําใหทุนที่
ออกและชําระแลวเพิ่มขึ้น 10.84 ลานบาท และทําใหสวนเกินมูลคาหุนสามัญเพิ่มขึ้น 39.46 ลานบาท
นอกจากนั้นยังเปนผลมาจากกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้น 94.63 ลานบาท จากกําไรสุทธิ 181.13 ลานบาท หักออก
ดวยเงินปนผลจายระหวางกาลของผลการดําเนินงานในสามไตรมาสแรกของป 2552 จํานวน 86.50 ลาน
บาท

สภาพคลอง
สําหรับป 2551 บริษัทมีเงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 473.75 ลานบาท โดยเปน
กําไรสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินจํานวน 614.91 ลานบาท และ
ใชไปในการขยายธุรกิจเชาซื้อรถจักรยานยนต โดยมีลูกหนี้เพิ่มขึ้น 756.56 ลานบาท และทรัพยสินรอการ
ขายเพิ่มขึ้น 180.39 บริษัทมีเงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 17.46 ลานบาท โดยใชไปในการ
ซื้อสินทรัพยถาวร บริษัทมีเงินสดสุทธิ ไดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 493.19 ลานบาท โดยไดรับจาก
เงินกูระยะยาวจํานวน 1,575.00 ลานบาท จายคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 1,126.41 ลานบาท ทํา
ใหเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดใน,ป 2551 ไดรับสุทธิ 1.97 ลานบาทซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบกับงวด
เดียวกันของปกอน
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Shareholders’ Equity
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.
As of the end of the year 2009 the shareholders' equity increased to 914.18 million Baht
comprise of issued and paid-up capital 280.84 million Baht, share premium 187.66 million Baht,
warrant to buy ordinary share 4.43 million Baht and retained earning 441.25 million Baht.
Totally increased from the year 2008 149.35 million Baht or 19.53%. This was due to the
exercising of warrant resulting issued and paid-up capital increased 10.84 Baht and share
premium increased 39.46 million Baht.

Including retained earning which increased 94.63

million Baht from the net profit 181.13 million Baht deduct interim dividend payment from the
1Q – 3Q of the year 2009 amount 86.50 million Baht.
Liquidity
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.
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สําหรับป 2552 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 401.14 ลานบาท โดยเปนกําไร
สุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินจํานวน 655.90 ลานบาท และมี
ลูกหนี้ลดลงจากการชะลอการขยายสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต 106.81 ลานบาท และทรัพยสินรอการ
ขายเพิ่มขึ้น 211.27 ลานบาท บริษัทมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 6.42 ลานบาท โดยใชไป
ในการซื้อสินทรัพยถาวร บริษัทมีเงินสดสุทธิ ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 395.87 ลานบาท โดยชําระ
คืนเงินกูระยะยาว 864.44 ลานบาท

และไดรับเงินจากการกูยืมระยะยาว 620 ลานบาท ทําใหเงินสดและ

รายการเทียบเทาเงินสดในป 2552 ลดลงสุทธิ 1,147.59 ลานบาท ทําใหเงินสดและรายการเทียบเทาเงิน
สดปลายปเหลือเปนจํานวน 1,768.32 ลานบาท

โครงสรางเงินทุน
โครงสรางเงินทุนของบริษัท ณ สิ้น ป 2552, 2551 และ 2550 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของ
ผูถือหุนเปน 1.26 เทา 1.98 เทา และ 1.86 เทา และ ตามลําดับ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนลดลง
ในป 2552 จากการชะลอการขยายสินเชื่อเชาซื้อจักรยานยนต โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.

การกูยืมเงินจากแหลงเงินทุนภายนอกลดลง ไดแก เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใชเงิน และ
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร ซึ่งใชเงินคืนเปนงวดๆ ตามที่ระบุในสัญญา โดยมีอัตราดอกเบีย
้
ลอยตัวใกลเคียงกับ MLR และบางสวนเปนดอกเบี้ยคงที่ 6.60 – 6.85 ตอป โดยบริษัทไดนํา
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบนที่ดิน เปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืม
1,512.64

บริษัทมีหนี้สิน ลดลงจาก

ลานบาท ในป 2551 เปน 1,148.36 ลานบาท ณ สิ้นป 2552 โดยลดลง 364.28

ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.08
2. การเพิ่มขึ้นของแหลงเงินทุนภายในในสวนของผูถือหุนสําหรับป 2552 สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น
จาก 764.82 ลานบาท ในป 2551 เปน 914.18 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 145.39 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 19.53 โดยทุนที่ออกและชําระแลวเพิ่มขึ้น 10.84 ลานบาท และสวนเกินมูลคาหุน
สามัญเพิ่มขึ้น

39.46

ลานบาท

จากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

และกําไรสะสมที่

เพิ่มขึ้น 94.63 ลานบาท จากกําไรสุทธิ 181.13 ลานบาท หักออกดวยเงินปนผลจายระหวาง
กาลของผลการดําเนินงานในสามไตรมาสแรกของป 2552 จํานวน 86.50 ลานบาท
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As of the year 2009, the net cash flows received from operating activities 401.14 million
Baht by received Income from operating activities before changes in operating assets and
liabilities 655.90 million Baht and for portfolio expansion slowdown resulting motorcycle hire
purchase receivable decreased 106.81 million Baht and assets foreclosed increased 211.27
million Baht. The company has net cash flows used in investing activities amount 6.42 million
Baht from the acquisitions of property, plant and equipment 17.64 million Baht. The company
used net cash flows for financing activities 395.87 million Baht by repayment of long term loans
864.44 million Baht and had cash receipt from long-term loans 620 million Baht. So net cash
and cash equivalents decreased 1,147.59 million Baht resulting at the end of the year 2009,
cash and cash equivalents balance is 1,768.32 million Baht.
Capital Structure
The company's capital structure at the end of the year 2009, 2008 and 2007 has debt to
equity is 1.26 times, 1.98 times and 1.86 times respectively. That ratio decreased in 2009 due
to the hire-purchase portfolio expansion slowdown with the details as follow :
1. Decreasing in outsource funding which are long term loans such as bank overdrafts
and loans from the Bank, repayment as in the facility agreement with partially fixed interest
rate 6.60 – 6.85% per annum or floating rate close to MLR. The company used land and
buildings for collateral. Loans decreased from 1,512.64 million baht in 2008 to 1,148.36 million
baht in 2009, decreasing amount 364.28 million baht or 24.08%.
2. Increases in internal capital in 2009 from the increase of shareholders equity from
764.82 million Baht in 2008 to 914.18 million Baht, increasing amount 145.39 million Baht or
19.53% due to the increased of issued and paid up capital 10.84 million Baht and share
premium increased 39.46 million Baht from warrant exercise, and from an increase of retained
earning 94.63 million Baht from the net profit 181.13 million Baht deduct interim dividend
payment from the operation result 1Q – 3Q of the year 2009 86.50 million Baht
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
ทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจําป
รับรองทั่วไปในประเทศไทย

เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินและสารสนเทศ

โดยงบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเปนที่

โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม

ตลอดจนการประมาณการที่ผานการ

พิจารณาอยางรอบคอบและสอดคลองกับความเปนจริงในการดําเนินธุรกิจ นอกจากนั้นยังมีการเปดเผยขอมูล
อยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคํานึงถึงขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย งบการเงินดังกลาวไดผานการตรวจสอบ
และใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่เปนอิสระ
คณะกรรมการไดจัดใหมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง
ครบถวนเพียงพอและเพื่อปองกันความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ผิดพลาด
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการอิสระ
รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

ทั้งนี้คณะกรรมการไดแตงตั้ง

เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ

โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไดแสดงไวใน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งอยูในรายงานประจําปฉบับนี้
คณะกรรมการจึงมีความเห็นวางบการเงิน ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัท กรุปลีส จํากัด
(มหาชน) สามารถใหขอมูลทางการเงินที่มีความโปรงใส และเปนประโยชนตอผูถือหุน ตลอดจนผูมีสวนได
เสียฝายตางๆ

คณะกรรมการ
บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
17 กุมภาพันธ 2553
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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 2009 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, 2010

113

 ก  ก ()
   ก
31 !" 2552   2551

114

   
%&'%()*+,%*-% ก  ก ()
-*.*/*&!% 0 !1 31 !" 2552   2551 ก/- ก
 1 '!-%()*+,%* ก 23!!ก-%&'  2-%
ก  ก () 451()*-%กก 6()*(%&'%"!+)ก&*% "+*!-%-*%)
7ก '3 '!-*.* 6()*(%7ก"!8&'%กก '!ก( ก
&!%-%-*.*
-*.*/* 9&&!%&&:ก%;1%1!/ 451ก7*-*.*&*%
!(  9&.,1%7*/*"!,1%1%'&( !'ก-*%) 1-&'%-*%8
% 6";,%/' ก&!%!+5ก7*! ก% ก: ก%ก31
 6! ก <(-*%) 7ก ก "!-% กก;1
กก7*  0กก1!กกก1 6";451()* 6()*-53
& %ก +5"!-%กก1%7ก=! -*.*
,1%!'ก&!%ก '!7*-*% 1 6ก0>?%'7ก"!8-%-*.*
-*.*8!' ก-*&*3:ก 0 !1 31 !" 2552   2551 ( ก
 ก 23!!ก-%&'  2-% ก  ก ()
=+)ก&*%&1"!7";& กก;1%1!/

*@  A!0ก
()*%;%;&  - 3516
 ก %? %?  ก
ก.C: 12 ก@. ? 2553

115

 ก  ก ()

  31   2552 # $ 2551
 

%&'
%&'(&
 ก     
%ก& '(( ) *+&,- .,)/  01 2ก/ 
)/ 3 42056 -  8
 ':;,ก -  -  8
%ก&ก : ก
 ':; ,+0 -  8
%&'(&
%&')*(&
< ก5=/ 0 3 >&/ 5ก'
%ก&4?ก%?+ ก:'ก 
  
%ก& '(( ) *+&,- .,)/  012 ก/ 
)/ กก 2056 -  8
0 , > ,5ก@; -  8
 ':;3 AB?,' '()
 ':;B  ,+0 -  8
%&')*(&
%&'

2,915,902

1,040,009,933
7,391,398
39,983,983
1,089,153,631

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

9

265,311
57,513
2,000,000

259,507
39,915
2,000,000

6
10
11

861,550,360
50,358,361
35,354,300
23,793,585
973,379,430
2,062,533,061

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

8

116

)

1,768,317
6
7

 5ก,  ก 5C20-, ก &

2552

(:
2551

 ก  ก ()
 (+*,)
  31   2552 # $ 2551
 

-# $*.,/0123,1
-(&
 กก '()ก%?+ '&= ก1 'ก 
=? &ก >?
ก%?+   012ก/ )/ 3 42056
3 AB? >>>? = 
=? &>  &5ก'
> 4)?= >? = 
& ,+0
-(&
-)*(&
ก%?+   -  8= ก 012ก/ 
)/ 3 42056
5ก'>   '(( ) *+&,
-)*(&
-

12
14

14

 5ก,  ก 5C20-, ก &

117

2552

(:
2551

)

25,346,459
1,496,375
746,981,184
36,760,097
15,220,848
9,732,745
15,963,361
851,501,069

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

289,857,816
6,998,135
296,855,951
1,148,357,020

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

 ก  ก ()
 (+*,)
  31   2552 # $ 2551
 

*.,/0123,1
+,?
=  
? '( 79,800,000 ? %> ? 5
 0,,ก)/ ?
? '( 56,167,890 ? %> ? 5
(2551: ? '( 54,000,000 ? %> ? 5
ก %> ? '(
4 / >'( 8*+&,? '(
ก/ B
='? - / , กD 
'B B?='
*.,/0123,1
-# $*.,/0123,1

2552

(:
2551

)

15

)
15
13, 16
18

 5ก,  ก 5C20-, ก &

ก ก 

118

399,000,000

399,000,000

280,839,450
187,655,598
4,426,422

270,000,000
148,200,000
-

39,954,571
401,300,000
914,176,041
2,062,533,061
0

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

 ก  ก ()
ก).
 4- 31   2552 # $ 2551
 

&)1
 B?,ก.) *+&,- .,)/ 
 B?,+0
&)1
*51*&
> 4)?= 4ก  ก   
> ,  ก ก .%?  
&%(&'=%(
-  = กก =/   ':;,ก - 
 *51*&
ก)ก*, *51*&ก(# $6()1+
> 4)?=  ก 
ก)ก*,6()1+
3 AB? >>
ก) 4

6

13
11

ก)+*,1
ก/ B,?-'&:+&E 
ก/ B 8
=/ ? '(1'G01&/ 'ก (?)

2552

(:
2551

)

742,158,854
58,048,282
800,207,136

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

117,665,588
13,592,695
125,152,114
217,585,998
473,996,395
326,210,741
(84,726,200)
241,484,541
(60,355,784)
181,128,757

118,026,358
12,341,795
102,191,891
182,301,875
414,861,919
333,115,938
(88,433,818)
244,682,120
(61,011,921)
183,670,199

3.29
55,098,794

3.46
53,107,129

3.25
55,691,915

3.42
53,677,483

20

ก/ B,?5' 
ก/ B 8
=/ ? '(1'G01&/ 'ก (?)
 5ก,  ก 5C20-, ก &

119

 ก  ก ()
ก$#(
 4- 31   2552 # $ 2551
2552

ก$#(กกก(
ก/ B 8ก,3 A
 ก 5' ก ,ก/ B 8ก,3 A5C' (= )
= กก=ก /  
> +0,  >
&%(&'=%(
ก/ B= กก =/   0 , > ,5ก@;
-  = กก =/   ':;,ก - 
.-  = กก  %>  ':;,ก -  (H,ก'  ก )
'Iก' '()
> 4)?= ,ก &
ก/ B= กก /  ก,ก 5054 ':;
&/  
%&'( ((%.7-)  
%ก& '(( ) *+&,- .,)/ 
 ':;,ก - 
%ก&ก : ก
 ':; ,+0
 ':;B  ,+0
-((%.7- (  )
=? &ก >?
=? &>  &5ก'
> 4)?= >? = 
& ,+0
5ก'>   '(( ) *+&,
= ก (4)?B54) ก=ก /  
= ,ก &
= 3 AB?
(ก (51) 5) กก(
 5ก,  ก 5C20-, ก &

120

(:
2551

)

241,484,541

244,682,120

7,069,310
125,152,114
(374,030)
217,585,998
(5,739,715)
70,726,200

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

655,904,418

614,911,339

106,806,141
(211,266,124)
395,912
(4,603,990)
(2,999,190)

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

674,915
1,693,800
(1,390,209)
6,620,745
(10,755,147)
541,081,271
(71,155,450)
(68,783,280)
401,142,541

(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)

 ก  ก ()
ก$#( (+*,)
 4- 31   2552 # $ 2551

ก$#(กกก 
< ก5=/ 0 3 >&/ 5ก':0 -2&
%ก&4?ก%?+ ก:'ก  (:0 -2&) 
' = กก =/   0 , > ,5ก@;
= *+&, 0 , > ,5ก@;
(51) 5กก 
ก$#(กกก(
 กก '()ก%?+ '&= ก1 'ก :0 -2& ()
' = ก'Iก
)/ >+'Iก
' = กก%?+  
)/ >+ก%?+  
' = กก :0 ? '(
' = กก 4)? 8*+&,? '( 4 / >'( 8
' = กก ,,ก4 / >'( 8*+&,? '(
= 5J.
(ก (51) 5) กก(
(# $&ก(&(*((%.7- (  ) 
 ก     ?56
(# $&ก(&(*( & 4
-?, %5ก, ก:0 
 ก  0 4)
? '( 0,,ก 56= กก 4)? 8 4 / >'( 8
 5ก,  ก 5C20-, ก &

121

2552

(:
2551

)

(5,804)
(17,598)
725,390
(7,117,159)
(6,415,171)

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

(119,653,541)
620,000,000
(864,444,333)
49,861,470
4,860,000
(86,498,551)
(395,874,955)
(1,147,585)
2,915,902
1,768,317
-

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
-

433,578

-

 ก  ก ()
 กก
 !" 31 %!& 2552 )  2551
1.

+,- "!.
 ก  ก () ()  !" #$ %&' "( %")
*+ ,ก ก -./- ก(0ก"/1-"23/-4ก++5 6+1-+'21
%"+-+'21" 1 63 3-+ 1 4") (0 $ 9 +9 " ก ก":.
;'04/-0+(<2 -./- Engine Holdings Asia Pte. Ltd. (( %").6 5) $ %
 "-.:."-M. $""05 ก (( %")*+) 3!14/-0 -(-0-+ %
47.90 $ %0-+ % 32.60   6+ Wedge Holdings Co., Ltd. (( %")<1 V) " #
(<2 -ก 2

2.

ก/012กก
ก" !Wก<1ก(:%<<9:< :.). 2547
+ก"90*0Wก<%92 %") Y1 12 "/1- &"*0 (IAS No.12
Income Taxes) 4/- a09+ "/1-ก+*2ก %ก)(0Wก< -*+(
"/1-
ก$+ก(ก"*0 !":/1-(0" #*  0-ก( %ก)ก:b,ก
ก.0 91 30 ก. 2552 --ก.9(:%<<ก< :.). 2543
ก"Y&*+" #ก"Y1(0" #กกc+ ก"Y
&-กd$ กก"Y&*+ก 29
ก"*0 !6+(0"กef5.""90$2%*0" g";+" #-+2-/1(6++ก
<

122

1

3.

ก ก32,4ก526
("/-4+ 2552 &9:<*0--ก %ก)&9:< Y1 12/2552 "/1-
ก" %YWก< -*+(0Wก<%92 %") ก
-0  -  " Wก <  ( ก"   * 0 4/ - a     %ก)&9   :  < 
Yก 29
&9: < *0 --ก %ก)&9  : < Y 1 86/2551 $ %Y 1 16/2552 (0 (0
Wก< Wก+ก" $ %$9 aก<(22-* 

3.1 4ก5 4กก ) )! 7ก5"8 &2,
2  9
$2ก< (   2550)
Wก<Y1 36 (   2550) ก0-+.2 -:+5
Wก+ก"Y1 5
:+5* 2"9+ 14/-*90":/1- +$ %ก
(   2550)
"1+ก" ก
$9 aก<ก!ก,ก"2
$9 aก<ก9,ก&+(0ก.9."+9ก
Wก< Wก+ก" $ %$9 aก< 004/- a
กก"-%+%"9 <1"1(/- 91 1 ก. 2552 " #0* jV+
 -*0 %"$ 09"k92Wก+ก"Y1 5 (  
2550) $ %$9 aก<ก9,ก&+(0ก.9."+9ก*2"ก1+9"/1-ก
,ก - 29$2ก< (   2550) Wก<Y1 36 (  
2550) $ %$9 a ก<  ก!ก ,ก "2 *2; ก%-+2" #
%.<2-ก" l m
3.2 4ก5".68 &2,2  9

Wก<Y1 20 ก<"-กW
$ %ก" g  ";+ 0 - ' "ก1 + 9ก  .9
29+" /-กW
Wก<Y1 24 ก" g  ";+ 0 - ' "ก1 + 9ก   .. / (   2550)
กก1"ก1+9 0-ก
Wก<Y1 40 -:+5":/1-ก 
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91; .(0
1 ก. 2555

1 ก. 2554
1 ก. 2554
2

-+2*กk กก4Wก<Y1 24 (   2550) $ %Wก
<Y1 40 4/- aก2-ก*0
jV+ -*0 %"$ 09"k92Wก<Y1 20 $ %Wก<
Y1 40 *2"ก1+9"/1-ก,ก - 29Wก<Y1 24 (   2550)
%*2; ก%-+2" #%.<2-ก" l1"1(0Wก<ก 29
4.

;ก5"&5

4.1 ก-,.,
ก)

+*0-ก; "23/-$ % +;2-%
'0+*0-ก; "23/-$ % +;2-%6+ก m29-ก; "23/- -
%+%"9  -<<9,--ก"+1$0 6+%'0(914!ก%.2
9 *292%"กk"*0/-*2 -+2*กk %+'0+*0"/1- 'ก.0%
.29"กก92 4 9

)

+*0ก.2  20
+*0ก.2  20'0" #+*091*0

.)

+*0.2,"+-/1
.2,"+1"ก1+9 0-ก<<"23/-'0" #+*0"กef5..0

)

-ก"+
-ก"+4/-" #+*0"กef5..06+.!4!-; -$1$0

4.2 ก-,&62,6
ก)

-ก"+2+
-ก"+2+4/-" #.2(02+"กef5..0 (กe1-ก"+*0.9-+'2(n9"2+
$ 09 -ก"+%2+" #.2(02+"Y 1+"2 o ก --+ -n9"

)

.2+0$ %.2(02+กก(0"23/'0.2+0$ %.2(02+"/1-"1$กกก(0"23/- 6+ก m29
+-+'09,--ก"+ 1$0 $ %$ก ก+*0-ก; "23/-$ % +
;2-% --+ -<<
+*0-ก; "23/-1+*24/-" #+*0$,ก.2+0$ %.2(02+
"/1-"1$ก -ก"23/124
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4.3 ) ก6
"$ %+ก"+"2" +4! "$ %"jก,. $ %" %+%1
&:. 2-' 3!14!ก2+./&+(%+%"9 *2"ก 3 "/- ก91*0$ %*2
0-ก(ก"ก(0
4.4

-ก556<=) +86
'ก<<"23/-$ % +;2-%$' .29' .2,1%*0 -ก;
"23/-$ %-ก"+1+*24/-" #+*0$" #+กกก 'ก<<"23/-$ % +
;2-% !ก.2";/1-+%'<(-0-+ % -+- 'ก1.0%,ก
+*0-ก; "23/-$ % +;2-%1+*24/-" #+*0 6+.!4!9"/-1.0%

4.5 >1ก+
:+5-ก +" #:+53!1*0+!ก 'ก"23/-$ % +;2-% $ %*0$*90
(. (3!129(<2 %ก-09+.291.0%,) /-' .2,1.92% +*0
$ 09$2.(%1ก92 6+ก.2";/1-ก ' .2:+51+!./
4.6  
" (1%4/-.ก$' .29,.2+ 
<29"ก/291ก92' .2--ก"+1$0 3!1912+%
$" #+ก ก-ก"+
(09,49"Y 1+429ก(ก.9e0 -" 
4.7 " &)  ก/1 / &6="&
1$' .2. -.$ %- กe5$' .2.ก09+.2"/1-.
%$ %.2";/1-ก0-+.2 (40) .2"/1-. --.$ %- กe5.9eก. -
:+56+9,"0-+ก(06+ %e2-* 
-.
29  -.$ %41"2
"./1-ก$2$ %"./1-(0ก

20
10
5

l
l
l

.-: 9 "-5 $ %- กe5 $ %+:%.  9e.2  "/1 - .9 , ; 9  9 l  
%+%"9  3 - 5 l
.2"/1-.9-+'2(ก.9e; ก"
*2ก..2"/1-.1
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4.8 ก%กก&& =กก"ก"!+,ก
.. /-กก1"ก1+9 0-กก +4! .. /-กก1-.9.
/-4'ก .9. 6+  *292  %" # 6+/--0- / --+'2&+(0ก .9. 
"+9กก
-กก .. /-กก1"ก1+9 0-ก++94!29$ %.. 3!1-,: -+2
" #%.<ก ;'0.< กก/-:ก -1-(ก
9$;$ %.9.ก" -
4.9 ก,&6+>1
 ก9 1(    % ก %" 92  0 -2   -ก0 -+.2 -1  -.$ %
- กe5/-:+51*29-/1 -/-*2 ก 0-2 -ก0-+.2 %
ก %e' .21.92%*0./ -:+5 ก:92.< -:+5
' .2'ก92' .21.92%*0./ $92:+5ก 29"กก0-+.2 % 
' .2 -:+5 (0"2ก' .21.92%*0./  ' .21.92%*0./+4!
' .2+,ก0(ก + -:+5/-' .2กก(0:+5$ 09$2.(%
'ก92 (ก %"' .2กก(0:+5  %eกก%$"(-.1
กก.92%*0ก:+5$ %.9e. " #' .2 m6+(0-. ก2-
&1%0-4!ก %".9"1+(&:  m -"%+%"9 $ %.9
"1+3!1" # กe%"Y:% -:+51ก :e-+'2 (ก %"' .2+ , ก
0(ก + (0$ -ก %"' .2113!1"%ก:+5 3!1
%0-4!9"1กก4%*0กก2+:+5ก09+0(ก
2+ 6+ก2+;'03/-ก;'0 +.9-'0$ %"k((ก$ ก" 1+$ %4
2--.ก*0-+2" #-%( กe% -;'01*2.9"ก1+9 0-ก
%'0+ก กก0-+.2(ก* 
4.10 8 ;1>ก
  '0 " "/- .2 0  6 $ %"ก-  %ก .$ %ก-  -
" +:" #.2(02+"/1-"ก+ก
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4.11 E.,
ก) E.,))ก
!ก&"*06+.9eกก*,&กc+&-ก
+) E.,ก5
&"*0-ก<. 9e !ก; $ก2 19.9%92 .< -
:+5$ % e 91( กW& -:+5$ % 6+(0-
&1; .(0 e 91(
'0&"*0-ก<; $ก219.910-"+& $ %
'0:+5&"*0-ก<; $ก219.91(0ก& 9;
&1+*2*0(0 %'0:+5&"*0-ก<กk2-"/1. 9" #  * *0 .2 -  0  $2 1     % ก *& ( -.": + :-    ;
$ก219.91(0ก&$ %; &1+*2*0(0
 %9' .2< -:+5&"*0-ก< e  ก91( 
 $ %%  ' .2<ก 29"/1-.9" #* *0.2- 0$292%
*2ก*&":+:-2-ก:+5&"*0-ก</-29
(0 %6+5
4.12 55) ก "ก
'09, --ก"+1*0ก/2+(0$ก2.'2<<<<$ ก" 1+-
-ก"+" #+*0/.2(02+(ก* "กef5..0
4.13 /ก
%!ก %eก*90(<"/1-&%;'ก:3!1" #; ก"กe5(-
*0"ก !$ 09$ %.9" #* *0.2- 0$2-92%"+:+ก"")Wก*
":/1 - " / - &%;' ก :    $ %   4 %e' .2  &%;' ก :    *0 - +2  
2"/1-4/-
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5.

ก2, >)  /ก5"&5
(กก"Wก<1-19* jV+" #0-(0 +:
$ %ก %e("/1-1.9*2$2-"- ก(0 +:$ %ก %eกก 29
2 ; ก%2-  9" 1$ (ก" $ %2- 0-' 1$ (+" %ก-
ก" ; 1"ก !!-$ก2* ก91 %eก*90 ก(0 +:$ %ก
%eก<1.<

5.1 556
(ก:e %"& -<<"2 92 " #<<"2  "/-<<"2 ก"
jV + *0( 0 +:  (ก %" "/1 -* $ %+ %"-+  -< <":/1- : e92 
*06-/-6-.9"1+$ %; %6+5(:+51"2ก 29$ 09/-*2
5.2 &68="-5+ -ก
(ก %e.2";/1-+%'< - 'ก jV+% %e-.2";/1-+%
'< - 'ก$2 %-+ 6+:e 0-' 42 o (- %ก-กก %".9"1+
- 'ก กe% - ก %ก $ %; "++1"ก !ก 'ก(- 6++! ก
.9%%9" #.<
5.3 &68="ก - &6>1ก+
(ก %e.2";/1-ก ' .2:+5-ก + jV+" #0-(0 +:(ก
%eก; 1.92%"ก !ก:+5-ก +$2 %+ก 6+.!4!ก
9".%5' .2+, -:+51.92% +*0 ก(0 %eกก 0-' 4ก +
(- -+ -:+5-ก +..0$ %&9%")Wก1" #-+'2( e%
5.4 >1E.,5
%'0:+5&"*0-<(<"/1-.9" #* *0.2- 0$2-92
%ก*&(-.":+:-1%(0 %6+5ก:+5&"*0 (ก
jV+" #0- %eก92.9'09:+5&"*0-<" #
9"2( 6+:e4!9ก*1.92%"ก(-.($2 %29"9 
5.5 " &)  ก/1 ) &6="&
(ก.9e.2"/1-. --.$ %- กe5 jV+" #0-ก %e-+ก(0
$ %' .23ก"/1-" ก(0 --.$ %- กe5 $ %0-9-+ก(0$ %' .2
3ก(2กก" 1+$ "2"ก !
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-กกjV+" #0--ก0-+.2 -1 -.$ %- กe5($2 %29"9 
$ %!ก กก0-+.2ก.92' .21.92%*0./1ก92' .2< -
:+5 (กjV+" #0-(0 +:1"ก1+9 0-กก.กe5+*0$ %
.2(02+(-.3!1"ก1+9"/1-ก:+5
6.

-ก556<=) +86

6.1 e 91 31 ,9. 2552 $ % 2551 'ก<<"23/-$ % +;2-% %ก-09+
(29+: )
'ก<<"23/$ % +;2-%2914!
ก%&+(!1 l
2551
2552

-ก ก
'ก<<"23/-$ % +;2-%
-ก; "23/-$ % +;2-%.0
ก: -ก; "23/-$ % +;2-%
1+*24/-" #+*0 - ,
! -ก ก
-กก ก55
'ก"23/-$ % +;2-%
-ก; "23/-$ % +;2-%.0
ก: -ก; "23/-$ % +;2-%

1+*24/-" #+*0 - ,
! -กก ก55
! -ก

ก: &68="-5

-ก556<=) +86 - %

'ก<<"23/$ % +;2-%14!
ก%"กก92!1 l
2551
2552

9

2552

2551

1,646,245,667
51,392,906

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

1,145,563,571
-

1,383,145,496
-

2,791,809,238
51,392,906

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

(591,543,821)
1,106,094,752

(673,943,485)
1,127,836,994

(265,384,989)
880,178,582

(333,540,962)
1,049,604,534

(856,928,810)
1,986,273,334

(1,007,484,447)
2,177,441,528

84,505,281
10,285,462

71,048,139
8,042,790

49,268,158
-

47,755,719
-

133,773,439
10,285,462

118,803,858
8,042,790

(29,166,648)
65,624,095

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

(13,305,042)
35,963,116

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

(42,471,690)
101,587,211

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

1,171,718,847
(131,708,914)
1,040,009,933

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

916,141,698
(54,591,338)
861,550,360

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

2,087,860,545
(186,300,252)
1,901,560,293

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

6.2 e 91 31 ,9. 2552 $ % 2551 'ก<<"23/-$ % +;2-% (,ก-ก;
"23/-1+*24/-" #+*0) $ %.2";/1-+%'<$ก-+.0%*0
(29+: )
' .2 'ก
<<"23/$ % +;2-%
%+%"9 .0%
2551
2552
-ก556<=) +86
+*24!ก% 1,582,237,016 1,781,383,209
.0%
1 "/-
159,639,047
193,458,706
2 - 3 "/-
176,556,465
177,983,785
4 - 6 "/-
99,571,067
75,198,604
7 - 12 "/-
53,166,436
31,292,910
6,710,909
16,690,514
12 "/- !*
2,087,860,545 2,266,028,123
9

-0-+ %
1
.2";/1-
+%'<
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.2";/1-+%'<
2551
2552

' .2 'ก
<<"23/$ % +;2-% - ,
2551
2552

1

15,276,234

17,149,336

1,566,960,782

1,764,233,873

1
2
100
100
100

1,557,722
3,454,969
97,561,187
51,938,077
16,512,063
186,300,252

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

158,081,325
173,101,496
2,009,880
1,228,359
178,451
1,901,560,293

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

8

6.3 e 91 31 ,9. 2552 $ % 2551 ; 9 -"  0<<"23/-$ %' .2
m -9" 11 'ก 0-2+<<"23/-$*0
(29+: )

%+%"9 *2"ก!1 l
%+%"9 1"ก!1 l$2*2"ก0 l
9

ก: -ก; "23/-1+*24/-" #+*0
' .2 m -9" 110-2+

2552
' .2 m -
"  0
9" 1
10-2+
<<"23/1,792,429,316
1,171,718,847
916,141,698
1,194,831,729
2,987,261,045
2,087,860,545

(899,400,500)
2,087,860,545

2551
' .2 m -
"  0 9" 1
10-2+
<<"23/1,880,871,408
1,181,254,074
1,084,774,049
1,430,901,215
2,266,028,123
3,311,772,623

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

6.4 <<"23/- -%+%"9 (ก"2<<6+ %e 1 - 3 l $ %.2"2ก
(-.1 --+<<"2
6.5 e 91 31 ,9. 2552  *06- ,"+ ก0-( 'ก<<"2 3/- (ก2-ก
-ก; "23/-1+*24/-" #+*0) 9 4,162 0 (2551: 3,416 0) ":/1. %ก9""/1-1*0ก,.:e+51ก 29*90(+" 12 $ % 14
6.6 "/1-91 30 "+ 2547 .ก<$ %;'0-<-<$2 %")*+6+.9
"k- -ก.e%กกกก ก:+5$ %  ก:+5*0ก$9 a
ก<,ก"/1-":/1-ก- 6&.6&. (Consumer Finance) 6++'0+*0
 'ก.0%.29"กก92 3 9 -+2*กk $9 aก 29*0(0" /-ก*90
6+ก("k92$9 a*2"%(0" g";+$91(0:0-";
%ก- 6++(ก+'0+*0 'ก<<"23/-1.0%
.29"กก92 4 9 3!1 ก0- a$9ก 29  0- '0+*0
 l91 31 ,9. 2552 $ % 2551  " #9" %e 5.79 0
$ % 3.52 0   "/1-ก!ก.2";/1-+%'<"k9
 'ก.0%"กก92 3 9$ 09 ก+'0+*0 'ก<<"2
3/-1.0%.29"กก92 4 9 !*2; ก%-+2" #%.<2-ก*, l
-
e 91 31 ,9. 2552 $ % 2551 +-." /- - 'ก<<"23/-1.0%.29
"กก92 3 9$2+.'0+*0" #9" %e 77.52 0 $ % 49.46
0  
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7.

>1ก+
e 91 31 ,9. 2552 $ % 2551 :+5-ก +$*0

:+5+!./
ก: .2";/1-ก ' .2
:+5-ก + - ,

8.

2552
6,452,584
24,683,521
10,355,071
863,892
155,365
42,510,433
(2,526,450)
39,983,983

(29+: )
2551
8,470,572
19,307,828
6,532,719
898,832
2,825,130
38,035,081
38,035,081

>1!="

+*0.0
.2(02+2+ 290
'ก-/1 - +:+5-ก +
&3/-1+*24!ก
-/1 o
9
ก: .2";/1-+%'<
:+5"9+-/1 - ,

9.

2552
10,769,995
(3,378,597)
7,391,398

(29+: )
2551
17,089,870
(9,118,312)
7,971,558

Hก "E& ก
+-." /-./-"jก % 3!1  *0 * 9*90ก ,.":/1-. %กก--ก
/-. %กก,.1ก 29*90(+" 22.2

10. " &)  ก/1
(29+: )

1

&
31 ,9. 2551
3/-":1
2+
31 ,9. 2552

30,079,054
299,600
30,378,654

-.

38,475,893
4,345,791
42,821,684

29  
-.$ %
41"2

"./1-ก$2
$ %"./1-(0
ก

.-:9"-5
$ %- กe5

+:%

9

4,729,331
43,501
4,772,832

19,541,274
485,355
(276,701)
19,749,928

8,043,268
1,922,493
(561,576)
9,404,185

14,789,767
20,419
(1,132,058)
13,678,128

115,658,587
7,117,159
(1,970,335)
120,805,411
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(29+: )

-.

29  
-.$ %
41"2

"./1-ก$2
$ %"./1-(0
ก

.-:9"-5
$ %- กe5

+:%

-

29,059,402
1,924,983

4,564,667
78,497

18,721,047
312,684

6,126,522
1,434,969

6,525,077
3,318,177

64,996,715
7,069,310

1

9

&6="&
31 ,9. 2551
.2"/1-. l
.2"/1-.
2912+
31 ,9. 2552
- &6%5
31 ,9. 2551

-

30,984,385

4,643,164

(274,633)
18,759,098

(560,252)
7,001,239

(784,090)
9,059,164

(1,618,975)
70,447,050

30,079,054

9,416,491

164,664

820,227

1,916,746

8,264,690

50,661,872

31 ,9. 2552

30,378,654

11,837,299

129,668

990,830

2,402,946

4,618,964

50,358,361

&6="& 
2551

6,297,395

2552

7,069,310

e 91 31 ,9. 2552 - กe59!13!1.2"/1-.$ 09$2+(0
-+'2 . -- กe5ก 299" %e 28.82 0 (2551: 28.28 0 )
*01:0-1 'ก0' .2,< e 91 31 ,9. 2552 9 29.02
0 (2551: 31.13 0) * . %ก""ก"ก<$ %"ก'0+/%+%ก4
ก" $ %"ก'0+/%+%+91ก 29(+" 12 $ % 14
11. E.,&& />1E.,5
&"*0.. -.9e !(-0-+ % 25 ก* ก9กก 09+
+ก-$ %.2(02+2 o 1*2-<(04/-" #+2+(ก.9e&
&"*0 - l91 31 ,9. 2552 $ % 2551 %ก-09+
(29+: )

&"*01.9eกก*&
:+5&"*0-< (":1 !)  
&"*01$-+'2(ก* 
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2552
72,181,603
(11,825,819)
60,355,784

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

11

29 %ก- -:+5&"*0-<1$-+'2( e 91 31 ,9. 2552
$ % 2551 
(29+: )

2552
; ก%& -+ก3!1*244/-" #.2(02+
.2";/1-+%'<
.2";/1-' .2   -:+5-ก +
.2+0-<
9

49,414,055
844,649
(14,904,404)
35,354,300

2551
35,966,386
2,279,578
(14,717,483)
23,528,481

12. กก5) ก-,=กIก
(29+: )

""ก"ก<,.
"ก'0+/%+%ก4ก"

--ก"+
(0-+ %2- l)
MOR
MLR, MOR

9

2552
346,459
25,000,000
25,346,459

2551

145,000,000
145,000,000

e 91 31 ,9. 2552 $ % 2551 ""ก"ก<$ %"ก'0+/%+%ก4ก" -
. %ก6+ก6-,"+ก0-<<"23/- $ %ก-1:0-1
'ก01-+'2( m$ %1% !(&+0 $ %%"+4ก++5/-$0
ก;'0(0ก'0
13. ก%กกกก"ก"!+,ก
(%92 l  +ก,ก1.<ก .. /-กก1"ก1+9 0-ก +ก,ก
ก 29" #* "/1-* ก.0$ %"กef51ก ก%92$ %.. /กก1"ก1+9 0-ก" 2 3!1" #*  ก,ก6+4 *0
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2551

2552

+ก,กก 1"ก1+9 0-ก
-ก"+2+

.21 !กก"
+ก,กกกก
-ก"+2+

(29+: )
6++กก.

-

24,356

1,542,824 --ก"+0-+ % 9.0, 8.8, 8.5, 7.0
$ % MOR 2- l
500,000 .<<

- --ก"+0-+ % 7.25 $ % MOR
2- l

&6)กก) 8-,

(%92 l91 31 ,9. 2552 *02+""/- 6 .2"+ %$ %"
"k(0$ก2กก$ %;'0" #9" 13.59 0 (2551: 12.34 0)
2&5)%<=,5กก) 8-,

"/1-91 20 :d&. 2551 *0--ก(.<$,3/-0< (GL-WA) (0$ก2
กก$ %;'09 11 2 9 206,300 29+ ." #0-+ % 20.6 -9
(.<$,1%3/-0<1--ก(.
"/1-91 4 ก&:,5 2552 *0--ก(.<$,3/-0< (GL-W1) (0$ก2;'04/0"1" #กก$ %;'09 6 2 9 2,412,996 29+ ." #0-+ % 9.9
-9(.<$,1%3/-0<1--ก(.
"/1-91 10 :d&. 2552 *0--ก(.<$,3/-0< (GL-WB) (0$ก2
กก$ %;'09 11 2 9 118,100 29+ ." #0-+ % 23.6 -9
(.<$,1%3/-0<1--ก(.
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14. ก-,=!
"ก'0+/%+%+93!1*0ก4ก"( %") + %"-+
(29+: )

--ก"+2- l

+-." /-

2552
<<"ก'0 91 26 ก&:,5 2550
1) 9""/1-1 1

2) 9""/1-1 3

"/1-* ก%./"0

2551

-

41,666,666

-0-+ % MLR 2- l

3,000,000
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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 2009 and 2008, 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 2009 and 2008, 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: 12 February 2010
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Group Lease Public Company Limited
Balance sheets
As at 31 December 2009 and 2008
(Unit: Baht)

2009

2008

1,768,317

2,915,902

6

1,040,009,933

1,088,306,450

7

7,391,398

7,971,558

-

395,912

39,983,983

38,035,081

1,089,153,631

1,137,624,903

265,311

259,507

57,513

39,915

2,000,000

2,000,000

6

861,550,360

1,042,557,575

Property, plant and equipment, net

10

50,358,361

50,661,872

Deferred tax assets

11

35,354,300

23,528,481

23,793,585

20,793,829

973,379,430

1,139,841,179

2,062,533,061

2,277,466,082

Note

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents
Current portion of hire purchase and
installment sales receivables, net
Assets foreclosed, net
Revenue Department receivable
8

Other current assets, net
Total current assets
Non-current assets

9

Pledged fixed deposit at financial institution
Accounts receivable and loans to employees
Long-term investments
Hire purchase and installment sales
receivables - long-term portion, net

Other non-current assets, net
Total non-current assets
Total 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 2009 and 2008
(Unit: Baht)
Note

2009

2008

Liabilities and shareholders' equity
Current liabilities
Bank overdrafts and short-term loans from
12

financial institutions

25,346,459

145,000,000

1,496,375

821,460

746,981,184

752,226,666

Corporate income tax payable

36,760,097

33,383,335

Insurance premium payables

15,220,848

13,527,048

9,732,745

11,552,204

15,963,361

9,321,055

851,501,069

965,831,768

289,857,816

529,056,667

6,998,135

17,753,282

296,855,951

546,809,949

1,148,357,020

1,512,641,717

Trade accounts payable
14

Current portion of long-term loans

Accrued expenses
Other current liabilities
Total current liabilities
Non-current liabilities
14

Long-term loans, net of current portion

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 2009 and 2008
(Unit: Baht)
Note

2008

2009

Shareholders' equity
15

Share capital
Registered
79,800,000 ordinary shares of Baht 5 each

399,000,000

399,000,000

280,839,450

270,000,000

187,655,598

148,200,000

13, 16

4,426,422

-

18

39,954,571

36,824,365

401,300,000

309,800,000

914,176,041

764,824,365

2,062,533,061

2,277,466,082

Issued and paid-up
56,167,890 ordinary shares of Baht 5 each
(2008: 54,000,000 ordinary shares of Baht 5 each)
15

Share premium
Warrants
Retained earnings
Appropriated - statutory reserve
Unappropriated
Total shareholders' equity
Total liabilities and shareholders' equity

0
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 2009 and 2008
(Unit: Baht)
Note

2008

2009

Revenues
Hire purchase interest and installment sales income

742,158,854

695,322,592

58,048,282

52,655,265

800,207,136

747,977,857

117,665,588

118,026,358

13,592,695

12,341,795

125,152,114

102,191,891

Loss on disposals of foreclosed assets

217,585,998

182,301,875

Total expenses

473,996,395

414,861,919

326,210,741

333,115,938

(84,726,200)

(88,433,818)

241,484,541

244,682,120

(60,355,784)

(61,011,921)

181,128,757

183,670,199

Other income
Total revenues
Expenses
Selling and administrative expenses
Directors and management benefit expenses
6

Bad debts and doubtful accounts

Income before finance cost and
corporate income tax
13

Finance cost
Income before corporate income tax

11

Corporate income tax
Net income for the year

20

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

3.29

3.46

55,098,794

53,107,129

3.25

3.42

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

55,691,915

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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53,677,483

Group Lease Public Company Limited
Cash flow statements
For the years ended 31 December 2009 and 2008
(Unit: Baht)

2008

2009

Cash flows from operating activities
Net income before tax

241,484,541

244,682,120

7,069,310

6,297,395

125,152,114

102,191,891

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

(374,030)
217,585,998

Loss on diminution in value of assets foreclosed (reversal)

(5,739,715)

Amortisation of discount on bills of exchange
Interest expenses

(180,766)
182,301,875
1,185,006

-

1,542,824

70,726,200

76,890,994

655,904,418

614,911,339

106,806,141

(756,562,252)

(211,266,124)

(180,394,794)

Income from operating activities before changes in
operating assets and liabilities
Operating assets (increase) decrease
Hire purchase and installment sales receivables
Assets foreclosed
Revenue Department receivable

395,912

2,002,507

Other current assets

(4,603,990)

(9,262,934)

Other non-current assets

(2,999,190)

(6,181,219)

Operating liabilities increase (decrease)
Trade accounts payable
Insurance premium payables
Accrued expenses
Other current liabilities
Guarantee for damage from hire purchase agreements
Cash flows from (used in) operating activities

674,915

(829,290)

1,693,800

(1,314,136)

(1,390,209)

(5,628,314)

6,620,745

3,366,774

(10,755,147)

(7,219,630)

541,081,271

(347,111,949)

Cash paid for interest expenses

(71,155,450)

(78,309,227)

Cash paid for corporate income tax

(68,783,280)

(48,330,791)

401,142,541

(473,751,967)

Net cash flows from (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 2009 and 2008
(Unit: Baht)

2008

2009

Cash flows from investing activities
Increase in pledged fixed deposits at financial institutions

(5,804)

(11,507)

(17,598)

1,565

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

725,390

190,037

Acquisitions of property, plant and equipment

(7,117,159)

(17,643,142)

Net cash flows used in investing activities

(6,415,171)

(17,463,047)

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

(119,653,541)

123,900,962

Cash receipts from bills of exchange

-

30,000,000

Repayment of bills of exchange

-

(130,000,000)

Cash receipt from long-term loans
Repayment of long-term loans

620,000,000

1,575,000,000

(864,444,333)

(1,126,413,334)

Cash receipt from share capital increase
Cash receipt from exercise of warrants
Cash receipt from warrant issuance
Dividend paid
Net cash flows from (used in) financing activities
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents

-

115,200,000

49,861,470

-

4,860,000

-

(86,498,551)

(94,500,000)

(395,874,955)

493,187,628

(1,147,585)

1,972,614

Cash and cash equivalents at beginning of year

2,915,902

943,288

Cash and cash equivalents at the end of year

1,768,317

2,915,902

-

-

433,578

-

Supplement cash flows information
Non-cash items
Issuance of ordinary shares during the year
from the exercise of warrants

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 2009 and 2008
1.

General information
Group Lease Public Company Limited (“the Company”) is a public company
incorporated and domiciled in Thailand. The Company is principally engaged in the
hire purchase of motorcycles and its registered address is 63 Soi 1,
Tesabalnimitretai Road, Ladyao, Chatujak, Bangkok.
The major shareholders of the Company are Engine Holdings Asia Pte. Ltd.
(incorporated in Singapore) and A.P.F Management Company Limited (incorporated
in Thailand), which owns 47.90% and 32.60% of the Company’s share capital,
respectively. The parent company of the group is Wedge Holdings Company Limited
(incorporated in Japan).

2.

Basis of preparation
The financial statements have been prepared in accordance with accounting
standards enunciated under the Accounting Professions Act B.E. 2547, except that
International Accounting Standard (IAS) No.12 Income Taxes has been adopted
since no related Thai Accounting Standard has yet been announced.
The presentation of the financial statements has been made in compliance with the
stipulations of the Notification of the Department of Business Development dated
30 January 2009, 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 the Thai language financial statements.
The financial statements have been prepared on a historical cost basis except
where otherwise disclosed in the accounting policies.
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3.

Adoption of new accounting standards
In June 2009, the Federation of Accounting Professions issued Notification No.
12/2552, assigning new numbers to Thai Accounting Standards that match the
corresponding International Accounting Standards. The numbers of Thai Accounting
Standards as referred to in these financial statements reflect such change.
The Federation of Accounting Professions has issued Notification No. 86/2551 and
16/2552, mandating the use of new accounting standards, financial reporting
standard and accounting treatment guidance as follows.

3.1

Accounting standards, financial reporting standard and accounting treatment
guidance which are effective for the current year
Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements
(revised 2007)
TAS 36 (revised 2007)

Impairment of Assets

TFRS 5 (revised 2007)

Non-current Assets Held for Sale and Discontinued
Operations

Accounting Treatment Guidance for Leasehold Right
Accounting Treatment Guidance for Business Combination under Common Control
These accounting standards, financial reporting standard and accounting treatment
guidance became 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 TFRS 5 (revised 2007) and Accounting Treatment
Guidance for Business Combination under Common Control are not relevant to the
business of the Company, while Framework for Preparation and Presentation of
Financial Statements (revised 2007), TAS 36 (revised 2007) and Accounting
Treatment Guidance for leasehold right do not have any significant impact on the
financial statements for the current year.
3.2

Accounting standards which are not effective for the current year
Effective date

TAS 20

Accounting for Government Grants and

1 January 2012

Disclosure of Government Assistance
TAS 24 (revised 2007)

Related Party Disclosures

1 January 2011

TAS 40

Investment Property

1 January 2011
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However, TAS 24 (revised 2007) and TAS 40 allow early adoption by the entity
before the effective date.
The management of the Company has assessed the effect of these standards and
believes that TAS 20 and TAS 40 are not relevant to the business of the Company,
while TAS 24 (revised 2007) will not have any significant impact on the financial
statements for the year in which it is initially applied.
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.
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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 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.
4.3

Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents consist of cash in hand and 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 are 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.
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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. Buildings and equipment are stated at cost less accumulated
depreciation and allowance for loss on impairment of assets (if any). Depreciation of
buildings and equipment is calculated by reference to their costs on the straight-line
basis over the following estimated useful lives:
Buildings

20 years

Building improvement and lease area

10 years

Furniture and office equipment

5 years

Depreciation for computers, 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.
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 associated companies 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.
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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.
4.11 Income tax
a) Current tax
Current income tax is provided in the accounts based on taxable profits
determined in accordance with tax legislation.
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.
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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.
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.
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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.

5.5

Property, plant and equipment/Depreciation
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.
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6.

Hire purchase and installment sales receivables

6.1

As at 31 December 2009 and 2008, 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

Total

2009

2008

2009

2008

2009

2008

1,646,245,667

1,753,230,203

1,145,563,571

1,383,145,496

2,791,809,238

3,136,375,699

51,392,906

48,550,276

-

51,392,906

48,550,276

(591,543,821)

(673,943,485)

Normal receivables
Hire purchase and
installment sales receivables
Accrued hire purchase and installment
sales income

-

Less: Unearned hire purchase and
installment sales income, net

Total normal receivable

(265,384,989)

(333,540,962)

1,049,604,534

1,106,094,752

1,127,836,994

880,178,582

84,505,281

71,048,139

49,268,158

10,285,462

8,042,790

-

(29,166,648)

(25,673,849)

(13,305,042)

65,624,095

53,417,080

35,963,116

1,171,718,847

1,181,254,074

916,141,698

(856,928,810)

(1,007,484,447)

1,986,273,334

2,177,441,528

47,755,719

133,773,439

118,803,858

-

10,285,462

8,042,790

(12,586,204)

(42,471,690)

(38,260,053)

35,169,515

101,587,211

88,586,595

2,087,860,545

2,266,028,123

Terminated 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

(131,708,914)

(92,947,624)

(54,591,338)

1,084,774,049

(42,216,474)

(186,300,252)

(135,164,098)

Hire purchase and installment
sales receivables, net

1,040,009,933

1,088,306,450
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1,042,557,575

1,901,560,293

2,130,864,025
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6.2

As at 31 December 2009 and 2008, 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

2009

2008

2009

2008

2009

2008

15,276,234

17,149,336

1,566,960,782

1,764,233,873

Hire purchase and installment sales receivables
Not yet due

1,582,237,016

1,781,383,209

1

Past due:
1 month

159,639,047

193,458,706

1

1,557,722

1,882,544

158,081,325

191,576,162

2 - 3 months

176,556,465

177,983,785

2

3,454,969

3,474,298

173,101,496

174,509,487

4 - 6 months

99,571,067

75,198,604

100

97,561,187

74,738,910

2,009,880

459,694

7 - 12 months

53,166,436

31,292,910

100

51,938,077

31,208,101

1,228,359

84,809

Over 12 months

16,690,514

6,710,909

100

16,512,063

6,710,909

178,451

-

2,087,860,545

2,266,028,123

186,300,252

135,164,098

1,901,560,293

2,130,864,025

Total

6.3

As at 31 December 2009 and 2008, 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

2009

Within one year

Minimum

Present value

Minimum

Present value

payments

of payments

payments

of payments

receivable

receivable

receivable

receivable

1,792,429,316

1,171,718,847

1,880,871,408

1,181,254,074

1,194,831,729

916,141,698

1,430,901,215

1,084,774,049

2,987,261,045

2,087,860,545

3,311,772,623

2,266,028,123

After one year but not more
than five years

Total minimum lease payments
receivable

Less: Amounts representing
finance charges

(899,400,500)

(1,045,744,500)

Present value of minimum lease
payments

6.4

2,087,860,545

2,266,028,123

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 31 December 2009, the Company had transferred rights of claim under hire
purchase agreements with outstanding balances (before net of unearned hire
purchase interest income) of Baht 4,162 million (2008: Baht 3,416 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 2009 and 2008 would be reduced by Baht 5.79 million
and Baht 3.52 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 2009 and 2008, there are outstanding hire purchase receivable
amounting to approximately Baht 77.52 million and Baht 49.46 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 2009 and 2008, assets foreclosed are presented as follows:
(Unit: Baht)
2009

2008

10,769,995

17,089,870

assets foreclosed

(3,378,597)

(9,118,312)

Assets foreclosed, net

7,391,398

7,971,558

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

Other current assets
(Unit: Baht)

2008

2009

Accrued income

9.

6,452,584

8,470,572

Prepaid expenses

24,683,521

19,307,828

Other receivable - sales of assets foreclosed

10,355,071

6,532,719

Undue input vat

863,892

898,832

Others

155,365

2,825,130

Total

42,510,433

38,035,081

Less: Allowance for doubtful accounts

(2,526,450)

Other current assets, net

39,983,983

-

38,035,081

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

Furniture and

Computers

improvement

office

and

Motor

and lease area

equipment

equipment

vehicles

Total

4,729,331

19,541,274

8,043,268

14,789,767

115,658,587

4,345,791

43,501

485,355

1,922,493

20,419

7,117,159

-

-

-

30,378,654

42,821,684

4,772,832

19,749,928

31 December 2008

-

29,059,402

4,564,667

18,721,047

Depreciation for the year

-

1,924,983

78,497

312,684

Depreciation on disposals

-

-

-

31 December 2009

-

30,984,385

4,643,164

18,759,098

7,001,239

9,059,164

70,447,050

31 December 2008

30,079,054

9,416,491

164,664

820,227

1,916,746

8,264,690

50,661,872

31 December 2009

30,378,654

11,837,299

129,668

990,830

2,402,946

4,618,964

50,358,361

Land

Buildings

30,079,054

38,475,893

Additions

299,600

Disposals

Cost
31 December 2008

31 December 2009

(276,701)

(561,576)

(1,132,058)

(1,970,335)

13,678,128

120,805,411

6,126,522

6,525,077

64,996,715

1,434,969

3,318,177

7,069,310

9,404,185

Accumulated depreciation

(274,633)

(560,252)

(784,090)

(1,618,975)

Net book value

Depreciation for the year
2008

6,297,395

2009

7,069,310
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As at 31 December 2009, 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 28.82 million (2008: Baht 28.28 million).
The Company has mortgaged land and construction thereon with a total net book
value as at 31 December 2009 of Baht 29.02 million (2008: Baht 31.13 million) as
collateral for bank overdrafts and short-term loans from financial institutions and
long-term 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 2009 and
2008 are as follows:
(Unit: Baht)
2009

Income tax on taxable income

72,181,603

(Increase) decrease in deferred income tax assets

Income tax as included in the income statements

(11,825,819)

60,355,784

2008

60,050,625

961,296

61,011,921

The components of deferred tax assets as presented in balance sheets as at
31 December 2009 and 2008 consist of:
(Unit: Baht)
2009

2008

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

Total
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35,966,386

844,649

2,279,578

(14,904,404)

(14,717,483)

35,354,300

23,528,481
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12.

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

2009

(% per annum)

Bank overdrafts

MOR

Short-term loans from financial institutions

MLR, MOR

Total

2008

346,459

-

25,000,000

145,000,000

25,346,459

145,000,000

As at 31 December 2009 and 2008, 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)

Transfer pricing policy

2008

2009

Transactions with related companies

Interest expenses

-

1,542,824

At the rates of 9.0%,
8.8%, 8.5%, 7.0% and
MOR per annum

-

500,000

24,356

-

Advisory fee expenses

Contract price

Transactions with director

Interest expenses

At the rates of 7.25%
and MOR per annum

Directors and management’s benefits

During the year ended 31 December 2009, the Company paid salaries, bonus,
meeting allowance and gratuities to its directors and management totaling Baht
13.59 million (2008: Baht 12.34 million).
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Warrants for directors and management

On 20 May 2008, the Company issued 206,300 warrants (GL-WA) to subscribe to
the Company’s ordinary shares, to be allotted to 11 directors and management. This
represents 20.6% of the Company’s warrants.
On 4 February 2009, the Company issued 2,412,996 warrants (GL-W1) to subscribe
to the Company’s ordinary shares, to be allotted to 6 existing shareholders who are
directors and management. This represents 9.9% of the Company’s warrants.
On 10 May 2009, the Company issued 118,100 warrants (GL-WB) to subscribe to
the Company’s ordinary shares, to be allotted to 11 directors and management. This
represents 23.6% 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

Repayment condition

per annum

Balance

2008

2009

Loan agreement dated 26 February 2007

1) Credit facility No. 1

-

41,666,666

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

3,000,000

114,000,000

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

Loan agreement dated 20 September 2007

1) Credit facility No. 2

90,890,000

290,450,000

At the rate of
1-month

Thirty equal installments, with first installment
due on the last working day of March 2008

THBFIX + 0.97
per annum
Loan agreement dated 28 April 2008

1) Credit facility No. 1

435,166,667

835,166,667

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

Loan agreement dated 29 January 2009

1) Credit facility No. 1

291,449,000

-

At the rate of

Twenty seven equal installments, with first

MLR - 0.5 per

installment due on the first interest payment

annum

date after drawing down loans under credit
facility

Loan agreement dated 22 October 2009

1) Credit facility No. 1

Total

Less: Current portion

216,333,333

1,036,839,000

-

At the rate of

Thirty equal installments, with first installment

MLR - 0.75 per

due on the first interest payment date after

annum

drawing down loans under credit facility

1,281,283,333

(746,981,184)

(752,226,666)

289,857,816

529,056,667

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.
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Movements in the long-term loans account during the year 2009 are summarised
below.
(Unit: Baht)
Balance as at 31 December 2008

1,281,283,333

Add: Addition borrowings

620,000,000

Less: Repayment

(864,444,333)

Balance as at 31 December 2009

1,036,839,000

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.
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.
On 29 January 2009, the Company entered into a loan agreement with another
commercial bank to obtain long-term loan facilities of Baht 400 million. The purpose
of such loan is to repay the existing short-term loan and for use in the expansion of
business of the Company.
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On 22 October 2009, 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 purpose of such loan is to repay the existing short-term loan and for use
in the expansion of business of the Company.
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, 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 2009, the long-term credit facilities of the Company which have
not yet drawn down amounted to Baht 780 million.
15.

Share capital

15.1 Additional share subscription received from the exercise of warrants
During the current year, the Company received additional share subscription totaling
Baht 49.86 million from the exercise of warrants, as detailed below.

GL-W1

Warrant

Ordinary share

Exercise price

Amount

(Units)

(Shares)

(Baht/share)

(Million Baht)

2,167,890

2,167,890

23.0

49.86

The Company registered the increase in its paid up share capital to Baht 280.84
million with the Ministry of Commerce on 3 July 2009.
As at 31 December 2009, the Company had share premium amounting to Baht
187.66 million as a result of the capital increases.
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15.2 Reconciliation of number of ordinary shares
(Unit: Shares)

2008

2009

Registered share capital

Number of ordinary shares at the beginning of year

79,800,000

45,000,000

-

34,800,000

79,800,000

79,800,000

54,000,000

45,000,000

-

9,000,000

2,167,890

-

56,167,890

54,000,000

Increase in number of ordinary shares due to
registration during the year

Number of ordinary shares at the end of year

Issued and paid-up share capital

Number of ordinary shares at the beginning of year
Increase in number of ordinary shares due to
increase in share capital
Increase in number of ordinary shares due to exercise
of warrants during the year

Number of ordinary shares at the end of year

16.

Warrants
As at 31 December 2009, details of the warrants, which were issued by the
Company, are as follows: Type of
warrant

Issue to

GL-WA

Directors and employees

GL-W1

Existing shareholders

GL-WB

Directors and employees

Issuance date

Number of warrants

Warrant

Period of

Exercise price

Exercise ratio

of warrant

original issued

offer price

warrant

per share

per 1 warrant

20 May 2008

1,000,000

-

3 years

Baht 12

1 ordinary share

4 February 2009

24,300,000

Baht 0.20

3 years

Baht 23

1 ordinary share

-

3 years

Baht 14.50

1 ordinary share

10 May 2009

500,000

During the year, the movements of warrants of the Company are as follows: Number of warrants

Number of

Number of warrants

Type of

outstanding as at

Issuance of warrants

warrants exercised

outstanding as at

warrant

31 December 2008

during the year

during the year

31 December 2009

GL-WA

1,000,000

-

GL-W1

-

24,300,000

GL-WB

-

500,000

(2,167,890)
-

1,000,000
22,132,110
500,000

Issuance and offer of warrants during the year
GL-W1
On 4 February 2009, the Company issued 24.3 million warrants (GL-W1) to
subscribe to the Company’s ordinary shares, at a price of Baht 0.20 each. The
warrants are exercisable at the end of every quarter for a period of 3 years from the
issuance date, in a ratio of 1 warrant to 1 new ordinary share, with an exercise price
of Baht 23 per share.
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On 12 February 2009, the warrants were listed on the Stock Exchange of Thailand,
to be traded on Stock Exchange of Thailand commencing from 16 February 2009.
GL-WB
On 10 May 2009, the Company issued 500,000 warrants (GL-WB) to subscribe to
the Company's ordinary shares, to be allotted to directors and employees of the
Company with free of charge. The exercise ratio is 1 warrant per 1 ordinary share at
a price of Baht 14.50 per share, and the warrants have a term of 3 years from the
first issue date. The warrants are exercisable on maturity, as detailed in the
Employee Share Ownership Plan (ESOP).
The ESOP warrants are not listed on the Stock Exchange of Thailand.
17.

Dividend
(Unit: Baht)

Approved by

Final dividends for 2007

Total for 2008

first quarter of 2009
Interim dividends for 2009

per share

81,000,000

1.50

13,500,000

0.25

94,500,000

1.75

47,181,028

0.84

39,317,523

0.70

86,498,551

1.54

Board of Directors’ Meeting on
10 July 2009
Board of Directors’ Meeting on
11 November 2009

Total for 2009

18.

dividends

Board of Directors’ Meeting on
21 August 2008

Interim dividends for the

Dividend

Annual General Meeting of the
shareholders on 3 April 2008

Interim dividends for 2008

Total

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)

Salary and wages and other employee benefits

2009

2008

66,446,179

61,905,341

7,069,310

6,297,395

Depreciation
20.

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 year.
Diluted earnings per share is calculated by dividing net income for the year 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

Earnings per share

number of ordinary shares

Net income

2008

2009

2009

2008

(Thousand Baht)

(Thousand Baht)

(Thousand shares) (Thousand shares)

2009

2008

(Baht)

(Baht)

Basic earnings per share
Net income

181,129

183,670

55,099

53,107

GL-WA

-

-

465

570

GL-W1

-

-

-

-

GL-W3

-

-

128

-

Total

-

-

593

570

181,129

183,670

55,692

53,677

3.29

3.46

3.25

3.42

Effect of dilutive potential
ordinary shares

Diluted earnings per share
Net income of ordinary
shareholders assuming
the conversion of dilutive
potential ordinary shares

The GL-W1 warrants for the year ended 31 December 2009, were not included as
potential ordinary shares because their exercise price exceeds the weighted fair
value during the year of the Company's ordinary shares.
172

20

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
2009 and 2008, the Company contributed Baht 1,209,919 and Baht 1,015,233,
respectively to the fund.

22.

Commitments

22.1 Service commitments
As at 31 December 2009, the Company has the outstanding service commitments
which are to be repaid within one year amounting to Baht 0.30 million (2008: Baht
0.67 million).
22.2 Guarantees
As at 31 December 2009, there was outstanding bank guarantee of approximately
Baht 250,300 (2008: Baht 250,300) 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 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 2009 and 2008
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)
2009

Fixed interest rate

Floating

Within

1-5

interest

Non-interest

1 year

years

rate

bearing

Total

Financial assets
Cash and cash equivalents

-

-

0.86

0.91

1.77

1,040.01

861.55

-

-

1,901.56

0.27

-

-

-

0.27

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

-

-

-

0.06

0.06

Long-term investments

-

2.00

-

-

2.00

-

-

25.35

-

25.35

746.98

289.86

-

-

1,036.84

Financial liabilities
Bank overdrafts and short-term
loans from financial
institutions
Long-term loans
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(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

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

Financial liabilities
Bank overdrafts and short-term loans
from financial institutions
Long-term loans

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 details of the interest rate swap
agreements outstanding as at 31 December 2009 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
and bank overdrafts and short-term loans from financial institutions, 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 2009, the Company had a debtto-equity ratio of 1.26:1 (2008: 1.98:1).

26.

Approval of financial statements
These financial statements were authorised for issue by the Company’s authorised
directors on 12 February 2010.
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