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»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
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Mr.Mitsuji Konoshita

Mr.Samart Chiradamrong

¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃ

Director

Director

Director

¹ÒÂÁØà¹ÐâÍÐ ·ÒªÔâÃ‹

¹ÒÂÊØÃÈÑ¡´Ô์ à¢็Á·Í§¤Ó

¹ÒÂ´Õ¾§È ÊËÐªÒµÔÈÔÃÔ

Mr.Muneo Tashio

Mr.Surasak Khemtongkum

Mr.Deepong Sahachartsiri

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ
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and Audit Committe

¹ÒÂ©ÑµÃªÑÂ âªµ¹Ò¡ÒÃ
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¹Ò§ÇªÔÃÒ ³ ÃÐ¹Í§

Mr.Chatchai Chotanakarn

Ms.Jaranya Sangsukdee

Mrs.Vachira Na Ranong
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Message from

2010 is another success year of Group Lease Public Co., Ltd. The company can
expand the business from the year 2009. The factors behind GL’s success, beside the
company 20 years experience in the business, are not only the excellent
performance of the management and all employees but also the support of our
strategic partners including financial institution, motorcycle dealers and shareholders.

On behalf of Chairman of the Board of Directors, I would like to thank our
shareholders, customers and strategic partners for their trust and confidence in the
company which enable GL to success and sustain its growth. I would like to thank
also our executives and staffs of all levels and departments for their efficiency and
effective performance with the concentration on the benefit of all stakeholders and
the compliance with all regulators, result in GL’s consistent growth and good
reputation which accepted for all parties long time ago.
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ÊÒÃ¨Ò¡

»‚ 2553 ¶×Íà»š¹»‚·Õ่»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃ็¨ÍÕ¡»‚Ë¹Ö่§¢Í§¡ÃØ»ÅÕÊ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
ºÃÔÉÑ·ÊÒÁÒÃ¶¢ÂÒÂ¸ØÃ¡Ô¨ à¾Ô่Á¢Ö้¹¨Ò¡»‚ 2552 â´Â»˜¨¨Ñ Â·Õ่ÍÂÙ‹àº×้Í§ËÅÑ§¤ÇÒÁÊÓàÃ็¨¢Í§ºÃÔÉÑ·
¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡»ÃÐÊº¡ÒÃ³ã¹¸ØÃ¡Ô¨¡Ç‹Ò 20 »‚ ¡็ÁÒ¨Ò¡¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
áÅÐ¤ÇÒÁ·Ø‹Áà·ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§·Ñ้§¼ÙŒºÃÔËÒÃ áÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹·Ø¡æ ¤¹
ÃÇÁä»¶Ö§¡ÒÃä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹´ŒÇÂ´Õ¨Ò¡¾Ñ¹¸ÁÔµÃ¢Í§ºÃÔ ÉÑ· äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà»š¹Ê¶Ò¹ºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹
¼ÙŒá·¹¨ÓË¹‹ÒÂ µÅÍ´¨¹ÅÙ¡¤ŒÒÃÇÁ¶Ö§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹
ã¹¹ÒÁ¢Í§»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¼Á¢Í¢Íº¾ÃÐ¤Ø³¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ÅÙ¡¤Œ Ò áÅÐ¾Ñ¹¸ÁÔµÃ¢Í§ºÃÔÉÑ·
·Õ่ä´ŒãËŒ¡ÒÃäÇŒÇÒ§ã¨ áÅÐãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ºÃÔÉÑ· ¡ÃØ»ÅÕÊ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ´ŒÇÂ´ÕÁÒµÅÍ´
·ÓãËŒºÃÔÉÑ·»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃ็¨ áÅÐÁÕ¡ÒÃàµÔºâµ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×่Í§
¹Í¡¨Ò¡¹Õ้¼Á¢Í¢Íº¤Ø³¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃáÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹·Ø¡ÃÐ´ÑºªÑ้¹·Ø¡á¼¹¡·Ø¡·‹Ò¹
·Õ่ä´Œ»¯ÔºÑµÔË¹ŒÒ·Õ่ÍÂ‹Ò§àµ็Á»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ¨¹·ÓãËŒ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ºÃÃÅØ¼ÅÊÓàÃ็¨
â´ÂÂÖ´àÍÒ¼Å»ÃÐâÂª¹·Ñ้§¢Í§·Ø¡½†ÒÂà»š¹·Õ่µÑ้§ ÃÇÁä»¶Ö§¡ÒÃãÊ‹ã¨»¯ÔºÑµÔµÒÁ¢ŒÍ¡ÓË¹´
¡®à¡³±¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¡Ó¡Ñº´ÙáÅÍÂ‹Ò§à¤Ã‹§¤ÃÑ´ Ê‹§¼ÅãËŒºÃÔÉÑ·ÁÕ¡ÒÃàµÔºâµÍÂ‹Ò§ÊÁ่ÓàÊÁÍ
ÅÍÍ´
áÅÐÁÑ่¹¤§ µÅÍ´¨¹ÁÕª×่ÍàÊÕÂ§à»š¹·Õ่ÂÍÁÃÑº¢Í§·Ø¡½†ÒÂÁÒâ´ÂµÅÍ´

¹ÒÂÁÔ·«Ö¨Ô â¤â¹ªÔµÐ
Mr.Mitsuji Konoshita
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Chairman of the board of director
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Report of
The audit committee of Group Lease Public Company Limited comprises of three
independent directors including Mr. Chatchai Chotanakarn, President of Audit Committee,
Mrs. Vachira Na-Ranong and Ms. Jaranya Sangsukdee as the committee member. In 2010,
the Audit Committee had conducted the meetings with management and internal auditors 5 times,
the opinions are as follows :
Financial Statement
after considered the verification of 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 internal 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
committee has good cooperation from all relevant departments.
Laws and Regulations
the company strictly follows all the SEC’s and SET’s law 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 appopriate accounting standard and the remuneration is reasonable.
Transactions that may cause conflicts of interest
The audit committee considered
that the ralated 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
Nane

Board of Director Meeting

Audit Committee Meeting

Mr. Chatchai Chotanakarn

11/13

4/5

Mr. Satit Rungkasirt *

7/11

3/4

Ms. Jaranya Sangsukdee

11/13

4/5

2/2

1/1

Mrs. Vachira Na-Ranong **

* resign from the Board of Director from 19 October 2010
* Positioned as director from 3 November 2010

Overall, as the audit committee performed its duties, the company has efficient management,
transparent and easy to inspect on every process with the data details recording in the small line
which each department can share. The audit committee support the company to comply with
the good corparate governance guideline by SET (The report of CG is presented in this annual report)
and also give advises, notice and improvement guidelines for the company’s highest benefits.
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ÃÒÂ§Ò¹
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº ºÃÔÉÑ· ¡ÃØ»ÅÕÊ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ 3 ·‹Ò¹ ä´Œá¡‹
¹ÒÂ©ÑµÃªÑÂ âªµ¹Ò¡ÒÃ à»š¹»ÃÐ¸Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº ¹Ò§ÇªÔÃÒ ³ ÃÐ¹Í§ áÅÐ¹Ò§ÊÒÇ¨ÃÑÞÞÒ áÊ§ÊØ¢´Õ à»š¹¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
ã¹ÃÍº»‚ 2553 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºä´Œà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ¡Ñº½†ÒÂºÃÔËÒÃ áÅÐ¼ÙŒµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹ ¨Ó¹Ç¹ 5 ¤ÃÑ้§ â´ÂÁÕ¤ÇÒÁàË็¹´Ñ§µ‹Íä»¹Õ้
ÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§¹
¨Ò¡·Õ่ä´Œ¾Ô¨ÒÃ³ÒÊÍº·Ò¹§º¡ÒÃà§Ô¹áµ‹ÅÐäµÃÁÒÊ áÅÐÃÒÂ»‚ Ã‹ÇÁ¡Ñº½†ÒÂºÃÔËÒÃáÅÐ¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ
¾ºÇ‹ÒÁÕ¤ÇÒÁ¶Ù¡µŒÍ§µÒÁËÅÑ¡¡ÒÃºÑÞªÕ·Õ่ÃÑºÃÍ§â´Â·Ñ่Çä» ¤Ãº¶ŒÇ¹áÅÐà»š¹·Õ่àª×่Í¶×Íä´Œ
ÃÐºº¤Çº¤Ø Á ÀÒÂã¹
ºÃÔÉÑ·ä´ŒÇ‹Ò¨ŒÒ§ºÃÔÉÑ· á·็¡« Êà»àªÕÂÅÅÔÊ· ¨Ó¡Ñ´ ãËŒà»š¹¼ÙŒ´Óà¹Ô¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹ â´Â
ÃÒÂ§Ò¹µÃ§µ‹Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº «Ö่§¾ºÇ‹ÒÃÐºº¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹ ÁÕ¤ÇÒÁà¾ÕÂ§¾Í áÅÐà»š¹ä»ÍÂ‹Ò§â»Ã‹§ãÊ µÃÇ¨ÊÍºä´Œ
·Ñ้§¹Õ้Ë¹‹ÇÂ§Ò¹µ‹Ò§æ ÀÒÂã¹ºÃÔÉÑ· ä´ŒãËŒ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Íã¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹à»š¹ÍÂ‹Ò§´Õ ·ÓãËŒ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºà»š¹ä»ÍÂ‹Ò§
ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
¡ÒÃ»¯Ô º Ñ µ Ô µ ÒÁ¡®ËÁÒÂ ºÃÔÉÑ·´Óà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨ÀÒÂãµŒ ¡ ®ËÁÒÂÇ‹ Ò ´Œ Ç ÂËÅÑ ¡ ·ÃÑ ¾ Â á ÅÐµÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â ¢ŒÍ¡ÓË¹´¢Í§
µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â
µÅÍ´¨¹¡®ËÁÒÂáÅÐÃÐàºÕÂº·Õ่¡ÓË¹´¢Ö้¹â´ÂË¹‹ÇÂ§Ò¹µ‹Ò§æ «Ö่§ÁÕ¤ÇÒÁà¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¸ØÃ¡Ô¨¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï
ÍÂ‹Ò§à¤Ã‹§¤ÃÑ´
¼Ù Œ Ê ÍººÑ Þ ªÕ ºÃÔÉÑ· ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹àÍÔ¹Ê· áÍ¹´ ÂÑ§ ¨Ó¡Ñ´ ÃÑºË¹ŒÒ·Õ่à»š¹¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ¢Í§ºÃÔÉÑ·ã¹»‚ 2553 à»š¹»‚·Õ่ 4 µ‹Íà¹×่Í§
¨Ò¡»‚·Õ่¼‹Ò¹ÁÒ «Ö่§¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍººÑÞªÕÍÂÙ‹ÀÒÂãµŒÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃºÑÞªÕ·Õ่ÁÕ¤ÇÒÁ¶Ù¡µŒÍ§àËÁÒÐÊÁã¹ÃÐ´ÑºÊÒ¡ÅáÅÐ ÁÕ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ
ÊÓËÃÑº¡ÒÃÊÍººÑÞªÕã¹ÃÐ´Ñº·Õ่ÊÁàËµØÊÁ¼Å
ÃÒÂ¡ÒÃ·Õ ่ Í Ò¨ÁÕ ¤ ÇÒÁ¢Ñ ´ áÂŒ § ·Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºä´Œ Ã ‹ Ç Á¾Ô ¨ ÒÃ³Ò¡ÒÃ·ÓÃÒÂ¡ÒÃ
ÃÐËÇ‹ Ò §¡Ñ ¹ ¢Í§ºÃÔ É Ñ · Ï ¾ºÇ‹ Ò ÁÕ ¤ ÇÒÁÊÁàËµØ Ê Á¼Å â»Ã‹ § ãÊ áÅÐà»š ¹ ä»à¾× ่ Í »ÃÐâÂª¹ Ê Ù § ÊØ ´ ¢Í§ºÃÔ É Ñ · Ï µÒÁà¡³±
·Õ ่ µ ÅÒ´ËÅÑ ¡ ·ÃÑ ¾ Â á Ë‹ § »ÃÐà·Èä·Â¡ÓË¹´
¡ÒÃà¢Œ Ò Ã‹ Ç Á»ÃÐªØ Á ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

ÃÒÂª×่Í
¹ÒÂ©ÑµÃªÑÂ âªµ¹Ò¡ÒÃ
¹ÒÂÊÒ¸Ôµ ÃÑ§¤ÊÔÃÔ *
¹Ò§ÊÒÇ¨ÃÑÞÞÒ áÊ§ÊØ¢´Õ
¹Ò§ÇªÔÃÒ ³ ÃÐ¹Í§ **

»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ

»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

11/13

4/5

7/11

3/4

11/13

4/5

2/2

1/1

* ÅÒÍÍ¡¨Ò¡ÒÃ´ÓÃ§µÓáË¹‹ § 19 µØ Å Ò¤Á 2553
** à¢Œ Ò ´ÓÃ§µÓáË¹‹ § ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 3 ¾ÄÈ¨Ô ¡ ÒÂ¹ 2553

â´ÂÃÇÁ¨Ò¡¡ÒÃ·Õ ่ ¤ ³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºä´Œ » ¯Ô º Ñ µ Ô Ë ¹Œ Ò ·Õ ่ ¾ºÇ‹ Ò ºÃÔ É Ñ · Ï ÁÕ Ã Ðººº¡ÒÃ
ºÃÔ Ë ÒÃ¨Ñ ´ ¡ÒÃ·Õ ่ Á Õ » ÃÐÊÔ · ¸Ô À Ò¾ â»Ã‹ § ãÊ ÊÒÁÒÃ¶µÃÇ¨ÊÍºä´Œ ã ¹·Ø ¡ ¢Ñ ้ ¹ µÍ¹ ´Œ Ç ÂÃÐºº¡ÒÃ¨Ñ ´ à¡็ º
¢Œ Í ÁÙ Å ÍÂ‹ Ò §ÅÐàÍÕ Â ´ à»š ¹ ÃÐàºÕ Â º â´Âáµ‹ Å ÐË¹‹ Ç Â§Ò¹ÊÒÁÒÃ¶¹Óä»ãªŒ Ã ‹ Ç Á¡Ñ ¹ ä´Œ ·Ñ ้ § ¹Õ ้ ¤ ³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍºÊ¹Ñ º Ê¹Ø ¹ ãËŒ º ÃÔ É Ñ · Ï
»¯Ô º Ñ µ Ô µ ÒÁËÅÑ ¡ ¡ÒÃ¡Ó¡Ñ º ´Ù á Å¡Ô ¨ ¡ÒÃ·Õ ่ ´ Õ ¢ Í§µÅÒ´ËÅÑ ¡ ·ÃÑ ¾ Â
(µÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ Â ´ã¹ËÑ Ç ¢Œ Í “¡ÒÃ¡Ó¡Ñ º ´Ù á Å¡Ô ¨ ¡ÒÃµÒÁËÅÑ ¡ ºÃÃÉÑ · ÀÔ º ÒÅ” ¢Í§ÃÒÂ§Ò¹©ºÑ º ¹Õ ้ )
¾ÃŒ Í Á·Ñ ้ § ãËŒ ¢ Œ Í ÊÑ § à¡µ
¢Œ Í àÊ¹Íá¹Ð
áÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃ»ÃÑ º »ÃØ §
à¾× ่ Í ãËŒ à ¡Ô ´ »ÃÐâÂª¹ Ê Ù § ÊØ ´
á¡‹ · Ø ¡ ½† Ò Âµ‹ Í ä»

¹ÒÂ©ÑµÃªÑÂ âªµ¹Ò¡ÒÃ
Mr. Chatchai Chotanakarn
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
President of Audit Committee
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Managment Team
¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃ

6

1

2

3

4

5

6

¹ÒÂÊÒÁÒÃ¶

4

2

¨ÔÃÐ´ÓÃ§

1

5

3

¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

Mr. Samart Chiradamrong

Managing Director

¹ÒÂÊØÃÈÑ¡´Ô์ à¢็Á·Í§¤Ó

¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ½†ÒÂÊÔ¹àª×่ÍáÅÐ¡ÒÃµÅÒ´

Mr. Surasak Khemthongkum

Marketing and Credit Manager

¹ÒÂÇÑ¹ªÑÂ ºØÞ¸ÃÃÁ

¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ½†ÒÂºÃÔ¡ÒÃàÃÕÂ¡à¡็º

Mr. Wanchai Boontham

Collection Manager

¹Ò§ÊÒÇÇÑªÃÒÀÃ³ àÁÃØ·Í§

¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ½†ÒÂºÑÞªÕáÅÐ¡ÒÃà§Ô¹

Ms. Watcharaporn Meruthong

Accounting and Finance Manager

¹ÒÂÊÁ¤Ô´ ¨ÒÃØä¾ºÙÅÂ¾Ñ¹¸

¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ½†ÒÂºØ¤¤ÅáÅÐ¸ØÃ¡ÒÃ

Mr. Somkid Jarupiboonpon

Personal and Administration Manager

¹ÒÂ·È¾Ã àÅÔÈ¾Ñ¹¸

¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ½†ÒÂà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È

Mr. Thosaporn Lerdbhan

Information Technology Manager

ข้อมูลทวไป
ั
 บริษัททีอ
ชือ
 อกหลักทรัพย์

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

ทะเบียนเลขที

: 0107537000327 (เดิมเลขที บมจ.279)

ประกอบธุรกิจ

 เช่าซือ
3 รถจักรยานยนต์
: ให ้บริการสินเชือ

ทีต
 งั 3 สํานักงานใหญ่

: 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมต
ิ รใต ้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

ทุนจดทะเบียน

: 431,500,000 บาท

ทุนทีอ
 อกและชําระแล ้ว

: 282,084,980 บาท

ชนิดของหุ ้น

 ราไว ้หุ ้นละ 5.00 บาท
: หุ ้นสามัญจํานวน 56,416,996 หุ ้น มูลค่าหุ ้นทีต

Home Page

: www.grouplease.co.th

E-mail

: glpcl@grouplease.co.th

โทรศัพท์

: 0-2580-7555

โทรสาร

: 0-2954-2902-3

 ไปของจํานวนหุน
นิตบ
ิ ค
ุ คลทีบริษ ัทฯ ถือหุน
้ ตงแต่
ั
รอ
้ ยละ 10 ขึน
้ ทีจําหน่ายได้แล้วทงหมด
ั
- ไม่ม ี –
บุคคลอ้างอิงอืน ๆ
ประเภทหลักทรัพย์

: หุ ้นสามัญ

นายทะเบียนหลักทรัพย์

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
3 4,6-7
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชัน
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

ผู ้สอบบัญชี

: นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521
3
บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เลขที 193/ 136-137 ชัน
33 อาคารเลครัชดา ถ. รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0777 โทรสาร 0-2661-9192
Email Address : ernstyoung.thailand@th.ey.com

ทีป
 รึกษาทางกฎหมาย

: นายกัปตัน จีระเศรษฐ
63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมต
ิ รใต ้ 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

: 431,500,000 baht.

Paid-up Capital

: 282,084,980 baht.

Type of Share

: 56,416,996 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.Pimjai Manikajornkit Certified Public Account No. 4521
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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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษ ัท
Summary of the Financial Position and Operating Results

2010
2553

2009
2552

2008
2551

2007
2550

อัตราดอกเบียรับ (%)
Yield Rate

37.24

36.81

38.55

39.81

อัตราดอกเบียจ่าย (%)
Interest Rate

5.88

6.81

6.59

6.92

ส่วนต่างอัตราดอกเบีย (%)
Net Yield Rate

31.36

30.00

31.96

32.89

อัตรากําไรสุทธิ (%)
Net Profit Rate

30.42

22.64

24.56

19.81

อัตราผลตอบแทนผู ้ถือหุ ้น (%)
Return on Equity

27.35

21.58

27.72

21.20

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
Return on Total Assets

11.18

8.35

9.47

7.93

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
Total Assets Turn Over Ratio (Times)

0.37

0.37

0.39

0.40

อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนผู ้ถือหุ ้น (เท่า)
Ratio of Liability to Equity (times)

1.62

1.26

1.98

1.86

อัตราส่วนเงินให ้กู ้ต่อเงินกู ้ (เท่า)
Ratio of Total Receivable to Loan from (times)

1.69

1.62

1.52

1.59

อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)
Dividend Rate

69.57

69.77

7.35

75.41

T รวม (%)
อัตราส่วนค่าเผือ
T หนีสงสัยจะสูญต่อสินเชือ
Ratio of Allowance for Doubtful Debt to Total
Receivable

8.65

8.92

5.96

5.22

T รวม (%)
อัตราส่วนหนีสูญต่อสินเชือ
Ratio of Bad Debt to Total Receivable

2.91

3.42

2.13

3.10

T ทีห
T รวม (%)
อัตราส่วนเงินให ้สินเชือ
T ยุดรับรู ้รายได ้ต่อสินเชือ
Ratio of Non performing loan to Total Receivable

4.80

4.87

3.91

3.03

อ ัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
Profitability Ratio

อ ัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
Efficiency Ratio

อ ัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน
Financial Policy Ratio

อ ัตราส่วนคุณภาพสินทร ัพย์
Asset Quality Ratio
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ล ักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of the Business
Company Back Ground

ประว ัติความเป็นมา
บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) เริม
 จด

Group Lease Public Company Limited

ทะเบียนจัดตัง บริษัทเมือ
 วันที 6 พฤษภาคม 2529

was established on May 6, 1986 with

ด ้วยทุนจดทะเบียน 1ล ้านบาท โดยกลุม
่ ตระกูล

registered capital of 1 million baht by the

 รถยนต์ ในเขต
เหลืองรังษี ดําเนินธุรกิจให ้เช่าซือ

Luaengrungsi family, and started business

กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดต่อมาในช่วง

in the hire purchase finance of motor cars in

ปลายปี 2532 ถึงช่วงต ้นปี 2533 กลุม
่ คุณขรรค์

Bangkok and upcountry. During the year

ชัย บุนปาน และกลุม
่ คุณอนุศักดิ=

ending 1989 to the beginning of 1990, Mr.

อินทรภูวศักดิ=

 กิจการจากผู ้ถือหุ ้นเดิม และได ้ชักนํ า
ได ้เข ้ามาซือ

Khanchai

คุณสามารถ จิระดํารง ซึง มีประสบการณ์จากธุรกิจ

Inthraphuvasak purchased the entity old

 มาเป็ นเวลานาน มาดํารงตําแหน่งกรรมการ
เช่าซือ

shareholders,

ผู ้จัดการ

Chiradamrong,

บริษัทได ้จดทะเบียนเพิม
 ทุนอย่าง

Boonpan

and

and

Mr.

invited

Mr.

had

many

who

Anurak
Samart
years

ต่อเนือ
 งในช่วงเวลาทีผ
 า่ นมา จาก 1 ล ้านบาท

experience in hire purchase business, to run

จนกระทัง ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทน
ุ

the business in the position of Managing

จดทะเบียน 431.5 ล ้านบาท

Director. The company increase capital

ในปี

continuously from 1 million baht to 431.5


ธุรกิจให ้เช่าซือ

2533

รถจักรยานยนต์ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

million baht on December 31, 2010.

และมี

แนวโน ้มขยายตัวอย่างต่อเนือ
 ง

In

บริษัทได ้มี

hire

personnel, capacity, experience, and skills in

 รถจักรยานยนต์ เข ้ามาร่วมงาน จึงเริม
ซือ
 ขยาย

the business for more than 10 years. The

 รถจักรยานยนต์เต็มตัว
ธุรกิจทางด ้านให ้เช่าซือ

company

หลังจากนัน


started

to

expand

towards

motorcycles hire purchase and decreased

 ให ้เช่าซือ
 ด ้านอืน
บริษัทได ้ขยายธุรกิจสินเชือ
 ๆ

focus on motor car hire purchase business.

ได ้แก่ รถบรรทุก รถเครือ
 งจักรกล และ แท่นพิมพ์

It also expanded business interests to hire

และยังได ้ขยายธุรกิจสัญญาเช่าทางการเงิน

purchasing

 ขายผ่อนชําระ
สินเชือ

 เงินสดส่วนบุคคล
และสินเชือ

motorcycles

rapid growth. The company had completed

ประสบการณ์ และความชํานาญในด ้านการให ้เช่า

สัญญาโอนสิทธิเรียกร ้อง

the

purchase business continued to experience

บุคลากรทีม
 ค
ี วามพร ้อมด ้วยความรู ้ความสามารถ

 รถยนต์
และชะลอการให ้เช่าซือ

1990,

of

trucks,

machinery

and

printing presses, meanwhile also expanding

ภายหลังตัง แต่ปี

the business to financial lease, factoring


2547 เป็ นต ้นมา บริษัทเน ้นการให ้บริการสินเชือ

contracts, asset financing and personal

 รถจักรยานยนต์เพียงอย่างเดียว
เช่าซือ

loans. Since 2004, the core business of the
company has been only motorcycles hire
purchase.
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ในปี

In

2550 บริษัทมีการเปลีย
 นแปลงที

2007,

the

company

had

a

สําคัญในส่วนของผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ กล่าวคือช่วง

significant change in the major shareholder

ปลายปี 2549 ถึงต ้นปี 2550 กลุม
่ ผู ้ถือหุ ้นราย

part.

ใหญ่เดิม ได ้ทยอยขายหุ ้นให ้กับ กลุม
่ บริษัท เอ.

beginning of 2007, The group of major

พี.เอฟ. เมเนจเม ้นท์ จํากัด*

ซึง ทําให ้ปั จจุบน
ั

shareholders

sold

shares

to

APF

Management Co., Ltd.* after that APF

บริษัท เอ.พี.เอฟ. เมเนจเม ้นท์ จํากัด เป็ นผู ้ถือ

โดยถือหุ ้นเป็ นจํานวนทัง สิน

หุ ้นรายใหญ่

From the end of 2006 until the

Management

Co.,

Ltd.

become

the

42,865,602 หุ ้น หรือคิดเป็ นร ้อยละ 75.98 ของ

company’s major shareholder, now holding

ทุนจดทะเบียนทัง หมดซึง ชําระแล ้วเต็มจํานวน

42,865,602 million shares or 75.98 % of
total issued and paid-up capital.

ในปี 2553 บริษัทเริม
 กลับมาขยายธุรกิจ
ซึง ภาวะ

In 2010 the company began to

ั ไพรม์
เศรษฐกิจโลกเริม
 ฟื นตัวจากปั ญหาวิกฤติซบ

expand business again since the end of the

และแม ้ว่าประเทศไทยจะประสบปั ญหาวิกฤต

year 2009 the world economy started to

อีกครัง

ต่อเนือ
 งจากปลายปี

2552

โดย

recover from the subprime crisis. Although

และประสบปั ญหา

Thailand was experiencing political crisis in

การเมืองในประเทศตลอดช่วงครึง ปี แรก
รุนแรงมากในไตรมาส

2

ในช่วงต ้น

the country during the first half year, the

ของไตรมาส 4 แต่เนือ
 งจากพืน
 ทีซ
 งึ บริษัทดําเนิน

most severe on the second quarter. Also

มีเพียงบางส่วนซึง ประสบปั ญหา

flooding problems are most widespread

อีกทัง ยังได ้เตรียมการเพือ
 รองรับเหตุ

across the country in the early fourth

อุทกภัยเป็ นวงกว ้างเกือบทัวประเทศ
ธุรกิจอยูน
่ ัน

ดังกล่าว

บริษัทจึง

quarter but because the area where the

และยังสามารถขยาย

company does business is just in some

 เพิม
การให ้บริการสินเชือ
 ขึน
 จากปี ทผ
ี า่ นมา ส่งผล

parts of which having the problem and also

ให ้บริษัททํากําไรได ้เป็ นทีน
 ่าพอใจ และยังคงเป็ น

well prepared to cope the situation so The

 เช่าซือ
 รถจักรยานยนต์
หนึง ในผู ้ให ้บริการสินเชือ

Company is not affected much and still can

รายใหญ่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

extend the portfolio up from last year. This

*บริษัททีจ
 ัดเป็ นกลุม
่ เดียวกัน ได ้แก่ Engine Holdings Asia

resulted in profitability is satisfactory. And

Pte. Ltd และบริษัท เอ.พี.เอฟ โฮลดิง ส์ จํากัด

continues

จากสถานการณ์ตา่ งๆ

ไว ้ค่อนข ้างดี

ไม่ได ้รับผลกระทบมากนัก

motorcycle

to

be

one

of

hire-purchase

the

largest

services

in

Bangkok and its vicinity.
*the company in the same group is Engine Holdings
Asia Pte. Ltd. and A.P.F Holdings Co., Ltd.
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Overview of the Company's Business

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษ ัท
ใ นปี 2553 ธุ ร กิ จ ห ลั ก ขอ งบริ ษั ทคื อ

In

2010,

the

motorcycle

hire

ให บ
้ ริ ก ารสิน เชื อ เช่ า ซื อ รถจั ก รยานยนต์ ใ หม่

purchase was the main business of the

 เช่า
เท่านัน
 โดยรถจักรยานยนต์ทบ
ี ริษัทให ้สินเชือ

company. The motorcycle price for financing

ซือ ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นรถญี ปุ่ นเฉลี ย ราคาคั น ละ

is about 45,000 baht each, with the well

ประมาณ 45,000 บาท และเป็ นรถจักรยานยนต์ท ี

known brands such as Honda, Yamaha,

 ขายสูง ได ้แก่ ฮอนด ้า ยา
มีสภาพคล่องในการซือ

Suzuki and Kawasaki. The highest financing

มาฮ่ า ซูซูก ิ และคาวาซากิ เป็ นต น
้ ในปั จจุ บั น

price of motorcycles is no more than 85,000

 เช่าซือ
 จะ
รถจักรยานยนต์ทบ
ี ริษัทให ้บริการสินเชือ

baht

มีราคสูงสุด ไม่เกินคันละ 85,000 บาท นอกจาก

purchase financing of motorcycles, the

 เช่า ซือ
 รถจัก รยานยนต์แล ้ว
การให ้บริการสินเชือ

company offers other after sales service,

บริษั ทยั ง มีก ารให บ
้ ริก ารหลั ง การขาย โดยการ

such as service of annual vehicle tax

ให บ
้ ริก ารรั บ ต่ อ ภาษี ทะเบี ย นรถจั ก รยานยนต์

extension and insurance, to add more

กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย และ พ.ร.บ. ซึง เป็ นการ

channels to the company's revenues and to

อํานวยความสะดวกให ้แก่ลูกค ้า อีกทัง ยังเป็ นการ

protect risk for the assets which is the

เสริม รายได ้ให ก้ ั บ บริษั ทอีก ทางหนึง ตลอดจน

collateral for hire purchase.

 งทีอาจจะ
เป็ นการคุ ้มครองและป้ องกันความเสีย
ิ ซึง เป็ นหลักประกันในการให ้
เกิดขึน
 กับทรัพย์สน
 ของบริษัทได ้
สินเชือ
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each.

Besides

services in hire

โครงสร้างรายได้ของบริษ ัท
Structure of the Company’s Revenue

รายได้ของบริษ ัท
The Company’s Revenue

 และขายผ่อนชําระ
รายได ้ดอกผลเช่าซือ

2553

2552

2551

2010

2009

2008

พ ันบาท

ร้อยละ

พ ันบาท

ร้อยละ

พ ันบาท

ร้อยละ

(‘000)

(%)

(‘000)

(%)

(‘000)

(%)

802.77

92.77

742.16

92.75

492.82

90.91

62.55

7.23

58.05

7.25

49.26

9.09

865.32

100.00

800.21

100.00

542.08

100.00

Hire Purchase and Asset Financing
รายได ้อืน

Other Incomes
รวม
Total

ภาวะการแข่งข ัน
Competition Situation

units
500000

399,845

421,111

400000

366,290

378,311

371,491
329,476

300000

200000

100000

0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

year
Motorcycle Registed in Bangkok
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ยอดการจํ าหน่ า ยรถจัก รยานยนต์จ ะส่ง ผล

The unit sales of motorcycle has direct

 รถจั กรยานยนต์
โดยตรงต่ออุตสาหกรรมการเช่าซือ

impact to motorcycle hire purchase business.

ทัง นีหากพิจารณาภาวะการจําหน่ายรถจักรยานยนต์

In Bangkok and the vicinity, the heavy traffic

กล่าวได ้ว่า รถจั กรยานยนต์ยังคงเป็ นยานพาหนะที

situation means a motorcycle is still the

ให ้ความสะดวกสบายและรวดเร็ ว ภายใต ้ภาวะการ

vehicle that can deliver convenience and

จราจรทีห
 นาแน่นในเขตก.ท.ม. และปริมณฑล โดย

speed.

ทีร ะบบขนส่งมวลชนต่างๆ ยังไม่สามารถสนองตอบ

Organization

ตามความต อ้ งการของประชาชนได ้

citizen's need, using a motorcycle is certain a

ทํ า ให ้

As

long

as

System

the
is

Mass

unable

to

Transit
serve

รถจักรยานยนต์ยั งคงเป็ นทางเลือ กหนึงทีใ ช ้ในการ

good

เดินทาง หรือดําเนินธุรกิจ ประกอบกับบริษัทผู ้ผลิต

businesses.

ั  สูง ในการ
รถจักรยานยนต์ได ้พั ฒนาเทคโนโลยีชน

modern and beautiful designs, and compatible

ออกแบบรถจักรยานยนต์ให ้สวยงาม ทันสมัย และ

and convenience of motorcycle, such as

สะดวกสบายมากขึน
 เช่น รถจักรยานยนต์ทใี ช ้ระบบ

automatic transmission, could get a good

เกียร์ออโตเมติก ซึง ผู ้บริโภคได ้ให ้การตอบรั บเป็ น

response from consumers. Those aspects

อย่างดี และมีแนวโน ้มเพิม
 ขึน
 อย่างต่อเนือง ทําให ้

increase a trend of using motorcycle and make

ธุร กิจ เช่า ซือ รถจั ก รยานยนต์เ ป็ นทีน่ า สนใจในการ

the

ลงทุน จะเห็นได ้จากมีผู ้ประกอบการรายใหม่เข ้ามา

attractive for investment. It's noticeable that

 รถจักรยานยนต์เพิม
ดําเนินธุรกิจให ้เช่าซือ
 ขึน
 หลาย

new entrepreneurs coming into this industry

ราย

ส่ง ผลให ้ภาวะการแข่ง ขั น ในธุ ร กิจ เช่า ซือ

รถจักรยานยนต์มก
ี ารแข่งขันกันเพิม
 ขึน
 เช่นกัน

choice

for

traveling

or

running

By using a high technology,

motorcycle

leasing

industry

more

are rising. It also
results in higher competition.

ในปี 2553 จํ า นวนรถจั ก รยานยนต์ท ี
จดทะเบียนใหม่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี
จํานวน 378,311 คัน โดยเพิม
 ขึน
 ร ้อยละ 14.82 จาก
ปี 2552 ซึง มีจํ า นวน 329,476 คั น ภาพรวมของ
อุตสาหกรรมรถจักรยายนต์ในปี 2554 ยังมีความไม่
แน่ น อนจากปั จ จั ย หลายประการ ไม่ว่า จะเป็ นอัต รา
แลกเปลีย
 นซึง กระทบการส่งออก การเปลีย
 นแปลง
ทางการ เ มื อ ง ภ าวะเ ศร ษฐกิ จ โลกซึ ง ยั ง อาจ มี
วิกฤตการณ์เกิดขึน
 ได ้ในบางประเทศ ตลอดจนอัตรา
เงิน เฟ้ อซึง จะส่ง ผลต่อ การปรั บ อัต ราดอกเบีย
 และ
ปั ญ หาฟองสบู่อ สั ง หาริม ทรั พ ย์ซ งึ ต ้องมีม าตรการ
ป้ องกัน เป็ นต ้น จากปั จ จั ยต่างๆ เหล่า นี ทํา ให ้การ

In 2010 the number of motorcycles
registered in Bangkok and vicinity were
378,311 units or 14.82% from the year 2010
which amounted to 329,476 units. Overall
motorcycle industry situation in 2011 is also
uncertain with many factors. Whether the
exchange

rate

affecting

exports,

political

changes, the global economic crisis may also
occur in some countries. As well as inflation,
which will affect the interest rate adjustment,
real estate bubble and problems which has to
prevent, etc. These factors makes forecasting

คาดการณ์อต
ุ สาหกรรมเป็ นไปได ้ยาก

for the industry very difficult.
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ปัจจ ัยความเสยง
Risk Factors
ี
ความเสยงจากแหล่
งเงินทุนภายนอก

Risks of external sources of funding

จากลักษณะการประกอบธุรกิจการให ้
 เช่าซือ

สินเชือ

To operate hire-purchase business

การดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ
 ง

continuously need adequate source of fund.

จะต ้องมีแหล่งเงินทุนทีเ พียงพอรองรับการ

Now the company’s major source of fund

ดําเนินการ

come from 2 sources : bank loan and cash

ทัง นีป
 ั จจุบน
ั แหล่งเงินทุนทีบ
 ริษัท

 มาจากสองแหล่งหลักคือ เงินกู ้ยืม
นํ ามาให ้สินเชือ

flow from operation.

ธนาคารและเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัท

2010 the bank loan balance is 1,490.51

ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 มียอดเงินกู ้ยืม

million Baht comprise of a bank overdraft

คงเหลือ 1,490.51

and promissory notes amount 72.92 million

ล ้านบาท ประกอบด ้วยเงิน

On December 31,

เบิกเกินบัญชีธนาคารและตัว5 สัญญาใช ้เงินจํานวน

Baht and long term loan amount 1,417.59

72.92

ล ้านบาทและเงินกู ้ยืมระยะยาวจํานวน

million Baht. The long-term credit facilities

1,417.59 ล ้านบาท ทัง นีบ
 ริษัทฯ มีวงเงินกู ้ยืม

of the company which have not yet drawn

ระยะยาวตามสัญญาเงินกู ้ทีย
 งั ไม่ได ้เบิกใช ้จํานวน

down amounted to 430 million Baht.

430 ล ้านบาท
จากการดําเนินการทีผ
 า่ นมานัน


From the past, the company mainly

บริษัทมี

used loan from the bank and has a very

การกู ้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเป็ นหลักโดย

good repayment record and also able to

บริษัทมีประวัตก
ิ ารชําระคืนเงินกู ้ดีมาโดยตลอด

conduct

รวมทัง สามารถปฎิบต
ั ต
ิ ามเงือ
 นไขทางการเงิน

the

conditions

of

the

facility

contracts such as to maintain the debt to

ภายใต ้สัญญาเงินกู ้ได ้แก่การดํารงอัตราส่วน

equity ratio and to maintain hire – purchase

ิ ต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้นและ การดํารงอัตราส่วน
หนีส
 น
ซึง จะทําให ้บริษัท

receivable to loan ratio so that the company

 งจากการไม่ได ้รับเงินทุนจาก
สามารถลดความเสีย

can reduce risk from the lack of external

 ต่อหนีเ งินกู ้
ของลูกหนีเ ช่าซือ

sources of fund.

แหล่งเงินทุนภายนอกได ้
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ี
0 เงินกู ้
ความเสยงจากอ
ัตราดอกเบีย

Risks of loan interest rates
The

รา ยได ห
้ ลั ก ขอ งบริ ษั ทมาจาก รายได ้

majority

of

the

company's

ดอ กเ บี ย รั บ จา กก ารใ ห บ
้ ริ ก า รสิ น เ ชื อ เ ช่ า ซื อ

revenue

รถจัก รยานยนต์ ทั ง นีก ารเปลีย นแปลงของอัต รา

purchase financing. Changing in the interest

ดอกเบีย
 จะมีผลกระทบโดยตรงกับความสามารถ

rates will directly affect the company's

ในการหากําไรของบริษัทกล่าวคือ ส่วนต่างอัตรา

profitability : the net yield rate come from

 กั บ
ดอกเบีย รั บ จากการให บ
้ ริก ารสิน เชือ เช่า ซือ

hire purchase receivable yield rate deduct

ต ้นทุนเงินกู ้ โดยอัต ราดอกเบีย
 ทีสูงขึน
 จะส่งผล

cost loan interest rate. If loan interest rate

ต่อ ต ้นทุ น เงิน กู ้ทีสูง ขึน
 ในขณะทีอั ต ราดอกเบีย

rise, the cost of funding will be increased

จากการให บ
้ ริก ารสิน เชือ เช่ า ซื อ นั  น คงที ต าม

while hire purchase interest rates are fixed

ระยะเวลาทีกํ า หนดในสั ญ ญาเช่า ซือ จึง ส่ ง ผล

for the period of hire purchase contract. So

กระทบต่ อ ส่ว นต่ า งอั ต ราดอกเบีย ได ้ ดั ง นั น เพือ

to reduce risk from the increasing of

 งจากอัตราดอกเบีย
เป็ นการลดความเสีย
 ทีส
 ูงขึน


interest rate, the company had signed

บริษัท จึงได ้ทํ า สัญ ญาแลกเปลียนอัต ราดอกเบีย


interest rate swap contract for some parts

ขอ งเ งิ น กู ย
้ ื ม บ า งส่ ว น เ พื อ แ ล ก เ ปลี ย น อั ต ร า

of loan to fix the interest rate at 6.60 – 6.85

ดอกเบีย ลอยตั ว เป็ นอั ต ราดอกเบีย คงที ร อ้ ยละ

annually.

comes

from

motorcycle

hire

6.60-6.85 ต่อปี
ี
สอดคล้องก ันระหว่าง
ความเสยงจากความไม่

Risks on the mismatch between the

อ า ยุ เ งิ น กู ้ ก ั บ ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ ห้ เ ช่ า ซ ื0 อ

term of the sources of fund and hire

รถจ ักรยานยนต์

purchase contract

 ที 6-48 เดือน
จากอายุของสัญญาเช่าซือ

Normally

the

hire

purchase

(โดยเฉลีย แล ้วจากประวั ต ก
ิ ารชํ า ระเงินงวดของ

installment periods are varied from 6-48

 อยูท
ลูกค ้าตามสัญญาเช่าซือ
่ ป
ี ระมาณ 27 เดือน)

months (average is 27 months) so the

บริษัท มีนโยบายในการทํ า สัญ ญาเงินกู ้ระยะยาว

company has policy to determine the

จากสถาบันการเงินซึง เป็ นแหล่งเงินทุนภายนอก

repayment period for long term facility

ให ้มีความสอดคล ้องกับระยะเวลาชําระเงินคืนตาม

agreement from financial institute to match

 ดังกล่าว เพือ
สัญญาเช่าซือ
 ให ้เกิดสภาพคล่องใน

the

การดํ าเนินกิจการ อย่างไรก็ตามบริษัทได ้จัดทํ า

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

 เช่าซือ
 ใน
คาดการณ์ อัต ราการเติบโตของสินเชือ

growth, to analyze and evaluate liquidity in

อนาคต เพือให ้บริษัท สามารถวิเ คราะห์ ประเมิน

order to plan for the financial support,

สภาพคล่อ งและวางแผนจั ด หาเงินทุน ให ้รองรั บ

accord with the hire purchase contract

 เช่าซือ
 ดังกล่าว
และสอดคล ้องกับเงือ
 นไขสินเชือ

conditions

และทําให ้การดําเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนือ
 งได ้

operation.
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ี
ความเสยงจากการดํ
าเนินงานทีก่อให้เกิด

Risks on the operation which may lead

ิ เชอที
ื ไม่กอ
สน
่ ให้เกิดรายได้

non performing loans

 เช่าซือ

ปั จจุบน
ั การดําเนินธุรกิจให ้สินเชือ

At present the hire purchase of

รถจักรยานยนต์นัน
 ไม่มข
ี ้อจํากัดจากหน่วยงานใด

motorcycles is not limited by rules or special

ๆ

และเป็ นธุรกิจทีไ ม่อยูภ
่ ายใต ้

laws from the Government. Therefore,

ดังนัน
 ในการขยายธุรกิจของ

companies

ของภาครัฐ

กฎหมายพิเศษ

in

the

hire

purchase

of

 เช่าซือ

ผู ้ประกอบการทุกรายในธุรกิจสินเชือ

motorcycles business can expand their

รถจักรยานยนต์จงึ สามารถทําได ้อย่างเต็มทีต
 าม

business, limited only by their own capacity.

 ง
ธุรกิจนีจ
 งึ มีความเสีย

ศักยภาพของบริษัทเอง

However, the risk will occur in the credit

 ทีไ ม่กอ
จากสินเชือ
่ ให ้เกิดรายได ้หากขาดความ

approval process if there is not good

ิ เชือ

ระมัดระวังในการพิจารณาอนุมต
ั ส
ิ น

internal control systems.

หรือขาด

ระบบการควบคุมภายในทีด
 ี

Anyway

the company is strictly

อย่า งไรก็ ต ามบริษั ทได ้กํ า หนดให ้มีก าร

consider on every approval process and

 อย่างเข ้มงวดทุก ขัน
พิจ ารณาสินเชือ
 ตอนรวมทั ง

concern to the credit quality by checking

ให ค
้ วามสํ า คั ญ กั บ คุ ณ ภาพของสิน เชือ โดยการ

data from the company's customer base

ตรวจสอบข อ้ มู ล ของลู ก ค า้ กล่ า วคื อ บริษั ทได ้

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 า้ ม า ก ก ว่ า

member of The National Credit Bureau

410,000 รายการ และเป็ นสมาชิก ของบริษั ท

Company Limited and also as a member of


ข ้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํ ากัด และ สมาคมเช่าซือ

Motorcycle Hire-Purchase Association of

รถจั ก รยานยนต์แ ห่ ง ประเทศไทย ทํ า ให บ
้ ริษั ท

Thailand , so the company can screen the

สา มา รถก ลั น ก รอ งคุ ณ ภา พลู ก ห นี ไ ด อ
้ ย่ า ง มี

customer credit effectively from these 3

ประสิท ธิภ าพด ้วยการตรวจสอบประวั ต ก
ิ ารชํ า ระ

data sources. On December 31, 2011 the

หนีจากฐานข ้อมูลทัง สามแหล่ง โดย ณ วันที 31

company has non performing loan amount

ธั น วาคม 2553 บริษั ทมีส ิน เชือ ที ไ ม่ ก่ อ ให เ้ กิด

126.79 million Baht or 4.80% of total

รายได ้เป็ นจํานวน 126.79 ล ้านบาทคิดเป็ นร ้อยละ

receivable compare to the non performing

 ทัง หมด โดยเมือ
4.80 ของสินเชือ
 เปรียบเทียบกับ

loan on December 31, 2009 which is 4.37%

 ทีไ ม่กอ
สินเชือ
่ ให ้เกิดรายได ้ ณ วันที 31 ธันวาคม

of total receivable so NPL rate increased

 ทัง หมด
2552 ซึง เท่ากับร ้อยละ 4.37 ของสินเชือ

9.84% while the company has allowance for

 ทีไ ม่ก่อ ให ้เกิด รายได ้ต่ อ
พบว่า อัต ราส่ว นสินเชือ

doubtful debt on December 31, 2010 and

 รวมเพิม
สินเชือ
 ขึน
 ในอัตราร ้อยละ 9.84 ในขณะที

2009 at amount 228.34 and 186.30 million

บริษัทมีการตัง ค่าเผือ
 หนีสงสัยจะสูญ ณ วันที 31

Baht respectively or Ratio of Allowance for

ธันวาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 เท่ากับ

Doubtful Debt to Total Receivable at 9.47

228.34 ล ้ า น บ า ท แ ล ะ 186.30 ล ้ า น บ า ท

and 8.92 .

ตามลําดับหรือคิดเป็ นอัตราส่วนค่าเผือ
 หนีส
 งสัยจะ
สู ญ ต่ อ สิน เชือ รวม

เท่ า กั บ 9.47 และ 8.92

ตามลําดับ ซึง เป็ นอัตราทีใ กล ้เคียงกัน
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Risks

รถจ ักรยานยนต์ทยื
ี ดคืนมาไม่คม
ุ ้ มูลหนี0

repossessed motorcycles

on

losses

on

sales

of

บริษัทจะทํ าการยึดรถคืนเมือ
 ลูกค ้าผิดนั ด

The company will repossess the

ชํ า ระค่ า งวดตามสั ญ ญาทีต กลงกั น ไว ้และจะถู ก

motorcycles if the customer did not pay

นํ า มาขายทอดตลาดโดยวิธ ีก ารประมูล ให ้แก่ ผู ้

installment

จํ าหน่ ายรถจักรยานยนต์มอ
ื สองซึง ดํ าเนินกิจการ

agreement. The motorcycles will be sold by

ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดรวมถึง

auction to the used motorcycle dealers in

บุคคลผู ้สนใจอืน
 ทัง นีมล
ู หนีคงค ้างของลูกหนีแต่

Bangkok and upcountry and also other

ละราย โดยทัวไปจะสูงกว่ามูลค่ารถยึดทีจ
 ํ าหน่าย

interested parties.

ได ้ ดั ง นั น หากไม่ ส ามารถเรี ย กร อ
้ งส่ ว นต่ า งที

each motorcycle generally higher than the

รายได ้จากการจํ าหน่ ายไม่ครอบคลุม จากลูกหนี

price of repossessed motorcycle so if the

หรือ ผู ค
้ ํ า ประกั น บริษั ทจะมีผ ลขาดทุ น จากการ

company cannot reclaim that loss from

จําหน่ายรถยึดคืน

debtor or guarantor, that will record a loss

as

in

the

hire

purchase

The net receivable of

on the sale of repossessed motorcycles.
 งดังกล่าว
อย่างไรก็ดเี พือ
 ป้ องกันความเสีย
บริษัท จั ด ให ้มีม าตรการและระบบทีรั ด กุม ในการ

Anyway, to prevent that risk,

the

 ตัง แต่เริม
พิจารณาอนุมต
ั ก
ิ ารให ้สินเชือ
 ต ้นโดยการ

company determine the guide line and the

ใช ฐ้ านข อ
้ มู ล ลู ก ค า้ ของบริ ษั ท ข อ
้ มู ล เครดิ ต

system to consider the credit approval from

แ ห่ ง ช า ติ จํ า กั ด แ ล ะ ส ม า ค ม เ ช่ า ซื อ

the beginning with company database,

รถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย ในการพิจารณา

National

 ก่อนการปล่อยให ้กู ้ยืม รวมถึง
คุณภาพผู ้ขอสินเชือ

Motorcycle Hire-Purchase Association. The

การทีบ ริษั ทได พ
้ ั ฒ นาบริก ารเรีย กเก็ บ หลั ง การ

company also develop collection service to

 เพือ ป้ องกันปริม าณรถยึด ทีอ าจ
อนุ มั ต ใิ ห ้สินเชือ

prevent and increasing of the amount of

เพิม
 ขึน
 จากการขยายธุรกิจของบริษัท

repossess
expansion.
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Credit

Bureau

motorcycle

(NCB)

from

and

business

คว าม เ ส ี ยง จ า ก ก า รที ผู ้ ถ ื อ หุ ้ น ร าย ให ญ่ ม ี

Risks on the influence of the major

อิทธิพลต่อการบริหารจ ัดการ

shareholder to business management

ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของบริษัท ได ้แก่ บริษัท
เอ.พี.เอฟ

A.P.F Management, the company's

และผู ้ถือหุ ้นที

major shareholder and Engine Inc. and

จัดเป็ นกลุม
่ เดียวกัน ได ้แก่ Engine Holdings

A.P.F Holdings Co., Ltd. which is the same

Asia Pte. Ltd. และ บริษัท เอ.พี.เอฟ โฮลดิง ส์

company group (“APF group shareholder”)

่ APF”) บริษัทถือหุ ้น ณ วันที
จํากัด (“ผู ้ถือหุ ้นกลุม

as at December 23rd, 2010 holding of

23 ธันวาคม 2553 รวมเป็ นจํานวน 42,865,602

42,865,602 shares or 75.98% of registered

หุ ้น

capital

เมเนจเม ้นท์

จํากัด

คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัทร ้อยละ

75.98

and

completely

paid-up

of

ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล ้ว

56,416,996 shares which over 75% of total

56,416,996 หุ ้น การถือหุ ้นจํานวนดังกล่าวซึง มี

shares so the left shareholder cannot object

เกินกว่าร ้อยละ 75 ทําให ้ บริษัท เอ.พี.เอฟ เมเนจ

the resolution in case of some agendas

เม ้นท์

which significant votes must be three of

จํากัดสามารถควบคุมมติผู ้ถือหุ ้นรวมถึง

เรือ
 งทีก
 ฎหมายกําหนดว่าจะต ้องใช ้มติอย่างน ้อย

four votes from the shareholders' meeting.

3 ใน 4 จากทีป
 ระชุมผู ้ถือหุ ้น ดังนัน
 ผู ้ถือหุ ้นราย

So other shareholders may not collect the

อืน
 จึงอาจไม่สามารถรวบรวมเสียงเพือ
 ตรวจสอบ

votes to inspect and balance efficiently.

และถ่วงดุล ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
ี
านการแข่งข ันและคูแ
่ ข่งข ันราย
ความเสยงด้

Risks on new entrants and competition

ใหม่ เ ข้า มาในอุ ต สาหกรรมส ิน เช ือเช่ า ซ ื0 อ

in the hire purchase finance of

รถจ ักรยานยนต์

motorcycles

 เช่าซือ
 รถจักรยานยนต์
ธุรกิจการให ้สินเชือ

To operate motorcycle hire purchase

เป็ นธุรกิจทีไ ม่ต ้องมีการลงทุนในเครือ
 งมือและ

business, it is not necessary to invest in

อุปกรณ์สําหรับการดําเนินงานเป็ นจํานวนมาก

many materials or tools.

บริษัทเพียงจัดหาแหล่งเงินทุนสําหรับการปล่อย

business need just only source of fund for

 เท่านัน
สินเชือ

จึงเป็ นการง่ายทีค
 แ
ู่ ข่งขันรายใหม่

hire purchase financing.

จะเข ้ามาในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามปั จจัยแห่ง

success factors are not only the source of

ความสําเร็จไม่ใช่เพียงแค่แหล่งเงินทุนเท่านัน
 แต่

fund but also need some expertise such as

 วชาญในอีกหลายด ้าน เช่น
ยังต ้องอาศัยความเชีย

credit quality evaluation and collection


การประเมินคุณภาพสินเชือ

follow-up. Many competitors failed for this

และการติดตามการ

ชําระค่างวด เป็ นต ้น ซึง มีคแ
ู่ ข่งจํานวนไม่น ้อยที

To enter the
Anyway key of

business with lacking of these capacities.

ต ้องออกจากอุตสาหกรรมเนือ
 งจากขาดคุณสมบัต ิ
ดังกล่าว
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 เช่าซือ
 รถจักรยานยนต์นัน
การใช ้บริการสินเชือ
 ผู ้

Motorcycle dealers are important advisors to

จํ าหน่ายรถจักรยานยนต์ (Dealers) มีสว่ นสําคัญ

induce clients to use hire purchase services.

ใ น ก า ร แ น ะ นํ า ลู ก ค ้า ที ข อ สิ น เ ชื อ เ ช่ า ซื อ

Therefore, there is a risk if dealers do not

 เช่า
รถจั ก รยานยนต์เ พือ เลือ กผู ้ให ้บริก ารสินเชือ

suggest our services to customers. So the

 รถจักรยานยนต์ ดังนั น
 งที
ซือ
 บริษัทจึงมีความเสีย

company must have fast process on credit

เกิดจากการทีผ
 ู ้จําหน่ายรถจักรยานยนต์ไม่แนะนํ า

analysis and approval, with the information

 ของบริษัท
ลูกค ้าให ้มาใช ้บริการการให ้สินเชือ

technology which support operation and the

การดําเนินธุรกิจของบริษัทจึงต ้องมีระบบ
การตรวจสอบข ้อมูล

experienced human resources who have

 ทีร วดเร็ว
เพือ
 การให ้สินเชือ

expertise in the business. The company can

ประกอบไปด ้วยระบบสารสนเทศทีค
 รอบคลุมการ

approve credit within an hour, which satisfy

ดําเนินงานของบริษัทและบุคลากรทีม
 ค
ี วามรู ้

dealers' needs.

ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงความชํานาญ

information technology development accord

เฉพาะด ้าน ทําให ้บริษัทสามารถดําเนินการอนุมต
ั ิ

with the business and personal expertise,

 ได ้ภายใน 1 ชัว โมง นับเป็ นการสร ้างความ
สินเชือ

the

พอใจให ้แก่ผู ้จําหน่ายรถจักรยานยนต์เป็ นอย่าง

customers and dealers with the fast service

มาก

on balance checking for the closing account.

นอกจากนีด
 ้วยระบบสารสนเทศทีบ
 ริษัทได ้

พัฒนาขึน
 เอง เพือ
 ให ้สอดคล ้องเหมาะสมกับธุรกิจ
และความชํานาญเฉพาะของบุคลากร
สามารถให ้บริการลูกค ้าและร ้านค ้า

บริษัท
ด ้านการ

ตรวจสอบยอดปิ ดบัญชีได ้ภายในเวลาอันรวดเร็ว
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company

Besides, with the self

can

also

provide

the

โครงสร้างผูถ
้ อ
ื หุน
้ และการจ ัดการ
Structure of Capital and Management
ผูถ
้ อ
ื หุน
้
Shareholders
 ผู ้ถือหุ ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที 23 ธันวาคม 2553
รายชือ
Top ten of shareholders as at December 23rd , 2010
ลําดับ
ที

 ผู ้ถือหุ ้น
รายชือ

จํานวนหุ ้นทีถ
 อ
ื (หุ ้น)

No.

Shareholders’ Name

Amount of Shares

คิดเป็ นสัดส่วนของ
หุ ้นทังB หมด (ร ้อยละ)
Percent of
Total Share

1

Engine Holdings Asia Pte. Ltd.

27,406,560

48.58%

2

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

11,000,000

19.50%

3

นาย
Mr.

5,764,315

10.22%

4

บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิงB ส์ จํากัด
A.P.F. Holdings Company Limited

4,459,042

7.90%

5

นาย
Mr.

สมยศ
Somyod

สุธรี พรชัย
Suteerapornchai

2,108,200

3.74%

6

นาง
Mrs.

วิรณ
ุ ศรี
Viroonsri

ใต ้ฟ้ ายงวิจต
ิ ร
Taifayongvichit

830,000

1.47%

7

นาย
Mrs.

ิ
ฮารกิชน
Buaboocha

ธันวานี
Rakpong

500,000

0.89%

8

นาย
Mr.

ศิรวัตร
Sirawat

หวังหลี
Wanglee

300,000

0.53%

9

นาง
Mrs.

สมบูรณ์
Somboon

พืน
B ทอง
Puenthong

240,000

0.43%

10

นาง
Mrs.

วรรณา
Wanna

ไหลเจริญวงศ์
Laicharoenwong

173,755

0.31%

52,781,872

93.56%

สามารถ
Samart

จิระดํารง
Chiradamrong

รวม
Total
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ก า ร จัด ก า ร
Management

คณะกรรมการบริษ ัท
Board of Directors
คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

กรรมการผูจ
้ ัดการ
Managing Director

 และการตลาด
ฝ่ ายสินเชือ
Credit & Marketing Dept.
ส่วนการตลาด
Marketing
Division

ฝ่ ายบริการเรียกเก็บ
Collection Dept.

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
Financial & Accounting


ส่วนสินเชือ
Credit
Division

ผ ังโครงสร้างองค์กร
Organization Chart
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สํานักตรวจสอบภายใน
Internal Audit

ฝ่ ายบุคคลและธุรการ
Admin & Personnel

ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Tech. Dept.

ฝ่ ายปฏิบัตก
ิ าร
Operation Dept.

โครงสร้างการจ ัดการ
โครงสร ้างการจัดการของบริษัท กรุ๊ปลีส จํ ากัด (มหาชน) มีคณะกรรมการและผู ้บริหาร โดย
ประกอบด ้วยกรรมการ 2 ชุด ได ้แก่ คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษ ัท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริษัทประกอบด ้วยกรรมการจํานวน 8 คน ดังนีB
F กรรมการ
รายชือ

ตําแหน่ง

ต ัวแทนในฐานะ

1. นายมิทซึจ ิ โคโนชิตะ

ประธานกรรมการ

ผู ้ถือหุ ้น (บริษัท เอ.พี.เอฟ.แมเนจเม ้นท์ จํากัด)

2. นายสามารถ จิระดํารง

รองประธานกรรมการ /
กรรมการผู ้จัดการ

ผู ้ถือหุ ้นและผู ้บริหารบริษัท

3. นายมุเนะโอะ ทาชิโร่

กรรมการ

ผู ้ถือหุ ้น (Engine Holdings Asia Pte.Ltd.)

4. นายสุรศักดิt เข็มทองคํา

กรรมการ

ผู ้บริหารบริษัท

5. นายดีพงศ์ สหะชาติศริ ิ

กรรมการ

ผู ้ถือหุ ้น (บริษัท เอ.พี.เอฟ.แมเนจเม ้นท์ จํากัด)

6. นายฉั ตรชัย โชตนาการ
7. นางวชิรา ณ ระนอง
8. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

ประธานกรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

ทังB นีม
B เี ลขานุการคณะกรรมการบริษัท 2 คน ดังนีB
1. นางวรรณา ไหลเจริญวงศ์

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท

2. นางสาววัชราภรณ์ เมรุทอง

ผู ้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผูม
้ อ
ี ํานาจลงนาม
 แทนบริษัท คือ นายสามารถ จิระดํ ารง หรือ นายดีพงศ์
กรรมการซึง มีอํานาจลงลายมือชือ
 ร่วมกันและประทับตราสําคัญ
สหะชาติศริ ิ หรือ นายสุรศักดิt เข็มทองคํา สองในสามคนลงลายมือชือ
ของบริษัท
สํ า หรั บ อํ า นาจในการฟ้ องร ้องดํ า เนิน คดี

บังคั บคดี

การต่อ สู ้คดี

และการดํ าเนินการ

กระบวนการพิจารณาทังB หมดทังB ทางแพ่งและทางอาญา หรือคดีอน
ื ใด การแจ ้งความร ้องทุกข์ การ
ถอนคํ าร ้องทุกข์ การยืน
 คํ าขอรับชําระหนีB และการดํ าเนินกระบวนพิจารณาในคดีล ้มละลายทังB หมด
ิ ต่าง ๆ ของบริษัท หรือเงินใด ๆ จาก
ตลอดจนการขอรับคืน ขอคืน เข ้าครอบครองซึง ทรัพย์สน
พนั กงาน เจ ้าหน ้าทีจ
 ากศาลหรือบุคคลใด ๆ ในนามของบริษัทนั น
B มอบอํานาจให ้ นายสามารถ จิระ
ดํารง รองประธานกรรมการและกรรมการผู ้จัดการ หรือนายดีพงศ์ สหะชาติศริ ิ กรรมการ หรือนายวัน
 และประทับตราสําคัญของบริษัท
ชัย บุญธรรม ผู ้จัดการฝ่ ายบริการเรียกเก็บ ลงลายมือชือ
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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 2010, 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.)

4. Mr. Surasak Khemthongkum

Director

Management

5. Mr. Deepong Sahachartsiri

Director

Shareholder (APF Management)

6. Mr. Chatchai Chotanakarn
7. Mrs. Vachira Na-Ranong
8. 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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ขอบเขตอํานาจหน้าทีข
F องคณะกรรมการบริษ ัท
คณะกรรมการมีอํานาจหน ้าทีใ นการจัดการบริษัทให ้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
 สัตย์
และข ้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของทีป
 ระชุมผู ้ถือหุ ้นทีช
 อบด ้วยกฎหมาย ด ้วยความซือ
สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอํานาจหน ้าที ทีส
 ําคัญได ้ดังนีB
B สุด
1. จัดให ้มีการประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิน
รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให ้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน ้อย 3 เดือนต่อครังB
B สุดรอบระยะเวลาบัญชีของ
3. จัดให ้มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิน
บริษัท ซึง ผู ้สอบบัญชีตรวจสอบแล ้ว และนํ าเสนอต่อทีป
 ระชุมผู ้ถือหุ ้นเพือ
 พิจารณา
อนุมต
ั ิ
4. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตังB กรรมการผู ้จัดการ หรือมอบอํ านาจให ้บุคคลอืน
 ใดให ้
ดํ าเนินกิจการของบริษัท ภายใต ้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจ
เพือ ให บ
้ ุ ค คลดั ง กล่ า วมีอํ า นาจตามทีค ณะกรรมการเห็ น สมควรและภายในเวลาที
คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย
 นแปลง หรือ
แก ้ไขอํ า นาจดังกล่า วได ้

ในกรณี ทค
ี ณะกรรมการบริษัท ได ้มอบอํ านาจให ้กรรมการ

ผู ้จัดการหรือบุคคลอืน
 ทํ าหน ้าทีแ
 ทนในเรือ
 งเกีย
 วกับการดํ าเนินงานตามปกติธุรกิจ การ
มอบอํ านาจดังกล่าวต ้องเป็ นไปตามมติของทีป
 ระชุมคณะกรรมการบริษัททีม
 ก
ี รรมการ
อิสระหรือกรรมการทีเ ป็ นกรรมการตรวจสอบเข ้าร่วมประชุม และ หากกรรมการอิสระหรือ
กรรมการทีเ ป็ นกรรมการตรวจสอบคัดค ้านการมอบอํานาจนั น
B ต ้องบันทึกความเห็นของ
กรรมการดังกล่าวในรายงานการประชุมให ้ชัดเจน
5. กําหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทควบคุมกํากับ
ดู แ ลการบริห ารและการจั ด การของคณะผู บ
้ ริห ารให เ้ ป็ นไปตามนโยบายที ไ ด ร้ ั บ
มอบหมาย เว ้นแต่ในเรือ
 งดังต่อไปนีB คณะกรรมการต ้องได ้รับมติอนุมต
ั จ
ิ ากทีป
 ระชุมผู ้ถือ
หุ ้นก่อนการดํ าเนินการ อันได ้แก่ เรือ
 งทีก
 ฎหมายกําหนดให ้ต ้องได ้รับมติอนุมัตจ
ิ ากที
ประชุมผู ้ถือหุ ้น เช่น การเพิม
 ทุน การลดทุน การขายหรือโอนกิจการของบริษัททังB หมด
B หรือรับโอนกิจการของบริษัทอืน
หรือบางส่วนทีส
 ําคัญให ้แก่บค
ุ คลอืน
 หรือการซือ
 มาเป็ น
ของบริษัท การแก ้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข ้อบังคับ เป็ นต ้น
6. นอกจากนีB ค ณะกรรมการยั ง มีข อบเขตหน า้ ทีใ นการกํ า กั บ ดู แ ลให ้บริษั ทปฏิบั ต ิต าม
กฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อาทิเช่น

ข ้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์

B หรือขายทรัพย์สน
ิ ทีส
การทํ ารายการทีเ กีย
 วโยงกันและการซือ
 ํ าคัญ

ตาม

กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ กีย
 วข ้องกับธุรกิจของ
บริษัท
7. พิจารณาโครงสร ้างการบริหารงาน

แต่งตังB คณะกรรมการบริหาร

ผู ้จัดการทัวไป และคณะกรรมการอืน
 ตามความเหมาะสม
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กรรมการผู ้จัดการ

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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 ง
8. ติดตามผลการดําเนินงานให ้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนือ
9. กรรมการจะต ้องไม่ป ระกอบกิจการอันมีส ภาพอย่างเดียวกัน

และเป็ นการแข่งขันกับ

กิจการของบริษัท หรือเข ้าเป็ นหุ ้นส่วนในห ้างหุ ้นส่วนสามัญ

หรือเป็ นหุ ้นส่วนไม่

จํ ากัดความรับผิดในห ้างหุ ้นส่วนจํ ากัด หรือเป็ นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัท
อืน
 ทีป
 ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
ไม่ว่าจะทํ าเพือ
 ประโยชน์ตนหรือเพือ
 ประโยชน์ผู ้อืน
 เว ้นแต่จะได ้แจ ้งให ้ทีป
 ระชุมผู ้ถือ
หุ ้นทราบก่อนทีจ
 ะมีมติแต่งตังB
ั ช ้า หากมีสว่ นได ้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดย
10. กรรมการต ้องแจ ้งให ้บริษัททราบโดยไม่ชก
อ ้อมในสัญญาทีบ
 ริษัททําขึน
B หรือถือหุ ้น หรือหุ ้นกู ้เพิม
 ขึน
B หรือลดลงในบริษัท
ทังB นีB การมอบอํ านาจหน ้าทีด
 ังกล่าวข ้างต ้นให ้แก่คณะกรรมการ จะไม่รวมถึงการมอบ
อํานาจทีท
 ําให ้คณะกรรมการหรือผู ้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการสามารถอนุมัตริ ายการทีต
 นหรือบุคคลที
อาจมีความขัดแย ้ง มีสว่ นได ้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอืน
 ใดทีข
 ด
ั แย ้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ
ลักษณะอืน
 ใดทีเ ป็ นไปตามทีก
 ําหนด ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง การอนุมัต ิ
รายการในลักษณะดังกล่าวจะต ้องเสนอต่อทีป
 ระชุมคณะกรรมการบริษัทและ / หรือทีป
 ระชุมผู ้ถือหุ ้นเพือ

พิจารณาและอนุมต
ั ริ ายการดังกล่าวตามทีข
 ้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายทีเ กีย
 วข ้องกําหนด
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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 วันที 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด ้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนีB
ืF
รายชอ

ตําแหน่ง

1.

นายฉั ตรชัย

โชตนาการ

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2.

นางวชิรา

ณ ระนอง

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

3.

นางสาวจรัญญา

แสงสุขดี

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ขอบเขตอํานาจหน้าทีข
F องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีข อบเขตหน า้ ที

ตามทีไ ด ร้ ั บ มอบหมายจาก

คณะกรรมการ รวมทังB การรายงานต่อคณะกรรมการ ดังต่อไปนีB
1. สอบทานให ้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต ้องและเพียงพอ
2. สอบทานให ้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในทีเ หมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน และให ้
ความเห็ นชอบในการพิจ ารณาแต่ง ตั งB โยกย ้าย หรือ เลิก จ ้างหั ว หนา้ หน่ ว ยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอืน
 ใดทีร ับผิดชอบเกีย
 วกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให ้บริษัทปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข ้อกํ าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ กีย
 วข ้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังB บุคคลซึง มีความเป็ นอิสระ เพือ
 ทํ าหน ้าทีเ ป็ นผู ้สอบบัญชี
ของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนสําหรับบุคคลดังกล่าว รวมทังB เข ้าร่วมประชุมร่วมกับผู ้สอบ
บัญชี โดยไม่มฝ
ี ่ ายจัดการ อย่างน ้อยปี ละ 1 ครังB

5. พิจารณารายการทีเ กีย
 วโยงกัน หรือรายการทีอ
 าจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ ให ้เป็ นไป
ตามกฏหมายและข ้อกําหนด ของตลาดหลักทรัพย์
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Audit Committee
As of December 31, 2010 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.

Mrs. Vachira

Na-Ranong

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.

31

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว ้ในรายงานประจํ าปี ของบริษัท
ซึง รายงานดั ง กล่ า วต อ้ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

และต อ้ ง

ประกอบด ้วยข ้อมูลอย่างน ้อยดังต่อไปนีB
•

 ถือได ้ของรายงานทางการ
ความเห็นเกีย
 วกับความถูกต ้อง ครบถ ้วน เป็ นทีเ ชือ
เงินของบริษัท

•

ความเห็นเกีย
 วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

•

ความเห็ น เกี ย วกั บ การปฏิ บั ต ิต ามกฎหมายว่ า ด ว้ ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ข ้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฏหมายทีเ กีย
 วข ้องกับธุรกิจ
ของบริษัท

•

ความเห็นเกีย
 วกับความเหมาะสมของผู ้สอบบัญชี

•

ความเห็นเกีย
 วกับรายการทีอ
 าจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์

•

จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข ้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน

•

ความเห็นหรือข ้อสังเกตโดยรวมทีค
 ณะกรรมการตรวจสอบได ้รับจากการปฏิบัต ิ
หน ้าทีต
 ามกฎบัตร

•

รายการอืน
 ทีเ ห็นว่าผู ้ถือหุ ้นและผู ้ลงทุนทัวไปควรทราบ ภายใต ้ขอบเขตหน ้าที
และความรับผิดชอบทีไ ด ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบั ต งิ านอืน ใดตามทีค ณะกรรมการของบริษั ทมอบหมายด ว้ ยความเห็ น ชอบจาก
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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ผูบ
้ ริหาร
ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีผู ้บริหารจํานวน 6 คนดังนีB

รายชือ

ตําแหน่ง

1.

นายสามารถ

จิระดํารง

กรรมการผู ้จัดการ

2.

นายสุรศักดิt

เข็มทองคํา

 เละการตลาด
ผู ้จัดการฝ่ ายสินเชือ

3.

นายวันชัย

บุญธรรม

ผู ้จัดการฝ่ ายบริการเรียกเก็บ

4.

น.ส.วัชราภรณ์

เมรุทอง

ผู ้จัดการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

5.

นายสมคิด

จารุไพบูลย์พันธ์

ผู ้จัดการฝ่ ายบุคคลและธุรการ

6.

นายทศพร

เลิศพันธ์

ผู ้จัดการฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอบเขตและอํานาจหน้าทีข
F องกรรมการผูจ
้ ัดการ
1. ดําเนินการและบริหารจัดการการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท
2. ติดตามและดําเนินงานให ้เป็ นไปตามแผนงานและนโยบายทีก
 ําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
3. อนุมต
ั ก
ิ ารใช ้จ่ายในวงเงินหรืองบประมาณรายจ่ายประจํ าปี ทีผ
 ่านการอนุมัตจ
ิ ากคณะกรรมการ
บริษัท
4. พิจารณาการว่าจ ้างและบรรจุในตํ าแหน่ง การแต่งตังB โยกย ้าย การพ ้นจากการเป็ นพนั กงาน
และการเปลีย
 นแปลงค่าจ ้างพนักงาน
5. เป็ นผู ้รับมอบอํานาจบริษัทในการบริหารงานให ้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข ้อบังคับ ข ้อกําหนด
คําสัง
6. ดํ าเนินการตกลงผูกพันในการดํ าเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยสามารถพิจารณาอนุมัตก
ิ าร
ดําเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทในวงเงินไม่เกินทีก
 ําหนดในอํานาจดําเนินการของบริษัท ซึง ผ่าน
การอนุมัตจ
ิ ากคณะกรรมการบริษัท

แล ้วมอบอํานาจหรือมอบหมายให ้บุคคลอืน
 ใดที

กรรมการผู ้จัดการเห็นสมควรทํ าหน ้าทีแ
 ทนในเรือ
 งทีจ
 ํ าเป็ นและสมควร โดยให ้อยูใ่ นดุลพินจ
ิ
ของกรรมการผู ้จัดการ ทังB นีBการมอบอํานาจดังกล่าวต ้องอยูภ
่ ายใต ้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย
และกฎระเบียบข ้อบังคับของบริษัท
ทังB นีB การมอบอํานาจหน ้าทีด
 ังกล่าวข ้างต ้นให ้แก่กรรมการผู ้จัดการ จะไม่รวมถึงการมอบ
อํ า นาจทีทํ า ให ้กรรมการผู ้จั ด การ หรือ ผู ้รั บ มอบอํ า นาจจากกรรมการผู ้จั ด การสามารถอนุ มั ต ิ
รายการทีต
 น หรือบุคคลทีอ
 าจมีความขัดแย ้ง มีสว่ นได ้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอืน
 ใดที
ขัดแย ้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือลักษณะอืน
 ใดทีเ ป็ นไปตามทีก
 ําหนด ตามกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง การอนุ มัตริ ายการในลักษณะดังกล่าวจะต ้องเสนอต่อที
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ

/

หรือทีป
 ระชุมผู ้ถือหุ ้นเพือ
 พิจารณาและอนุ มัตริ ายการ

ดังกล่าวตามทีข
 ้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายทีเ กีย
 วข ้องกําหนด
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Management
As of December 31, 2010 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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รายละเอียดเกีย
F วก ับกรรมการ ผูบ
้ ริหาร และผูม
้ อ
ี ํานาจควบคุมของบริษ ัทฯ ณ 31 ธ ันวาคม 2553
ึ ิ โคโนชต
ิ ะ
นายมิทซจ
อายุ
ตําแหน่ง
คุณวุฒก
ิ ารศึกษา

43 ปี
ประธานกรรมการ
ปริญญาตรี และปริญญาโท (สาขากฏหมาย) Osaka University ประเทศญีป
 น
ุ่

การถือหุ ้นในบริษัท
- ไม่ม ี ระยะเวลาทีด
 ํารงตําแหน่งกรรมการ

4 ปี

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ ผู ้บริหารในกิจการอืน

บริษัทจดทะเบียน
จํานวน 1 บริษัท คือ บริษัท หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
จํานวน 3 บริษัท
กิจการอืน
 ทีอ
 าจทําให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ตอ
่ บริษัท
- ไม่ม ี –
B 6/13 ครังB
การเข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2553 จํานวนทังB สิน
ประวัตก
ิ ารทํางานในระยะเวลา 5 ปี ทผ
ี ่านมา ถึงปั จจุบน
ั
 แนล อินชัวรันส์ จํากัด
ปี 2552 – 2553
ประธานกรรมการ บริษัท เอ.พี.เอฟ. อินเตอร์เนชัน
ปี 2552 – ปั จจุบน
ั
กรรมการ บริษัท พี.พี. คอรัล รีสอร์ท จํากัด
ปี 2550 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ บริษัท เอ.พี.เอฟ. ฮอสพิทอลลิต ีB จํากัด
ปี 2550 - ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)
ปี 2549 - ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
ปี 2548 – 2553
กรรมการ บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิงB ส์ จํากัด
ปี 2547 - 2553
กรรมการ บริษัท ซันวา เทคโน จํากัด
ปี 2543 – ปั จจุบน
ั
กรรมการ บริษัท ซันวา เวิลด
์ เซอร์วส
ิ จํากัด

นายสามารถ จิระดํารง
อายุ
ตําแหน่ง
คุณวุฒก
ิ ารศึกษา

58 ปี
รองประธานกรรมการ และกรรมการผู ้จัดการ
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

การถือหุ ้นในบริษัท
จํานวนหุ ้นสามัญ 5,764,315 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 10.22
ระยะเวลาทีด
 ํารงตําแหน่งกรรมการ
21 ปี
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ ผู ้บริหารในกิจการอืน

บริษัทจดทะเบียน
- ไม่ม ี ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่ม ี กิจการอืน
 ทีอ
 าจทําให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ตอ
่ บริษัท
- ไม่ม ี –
B 13/13 ครังB
การเข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2553 จํานวนทังB สิน
ประวัตก
ิ ารทํางานในระยะเวลา 5 ปี ทผ
ี ่านมา ถึงปั จจุบน
ั
ปี 2550 – ปั จจุบน
ั
รองประธานกรรมการ และกรรมการผู ้จัดการ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)
ปี 2548 – 2550
ประธานกรรมการ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)
ปี 2533 – 2548
กรรมการผู ้จัดการ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)
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Board of Directors, Management and Authorized persons' information
as at 31 December 2010
Mr. Mitsuji Konoshita
age
Position
Education

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

Shareholding
Year of Directorship

- none –
4 years

Positions as Director/ Management in other companies
Other Listed Companies 1 company : United Securities Public Co., Ltd.
Non-Listed Companies 3 companies
Connected Business that may cause conflict of interest
- none The number of attendance the Board of Directors’ meeting in 2010 : 6/13
Work Experience last 5 years :
2009 – 2010
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 - 2010
Director, A.P.F Holdings Co., Ltd.
2004 – 2010
Director, Sanwa Techno Co., Ltd.
2000 - Present
Director, Sanwa World Services Co., Ltd

Mr. Samart Chiradamrong
age
Position
Education

58 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

5,764,315 ordinary shares or 10.22%
21 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 2010 : 13/13
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 ทาชโิ ร่
อายุ
ตําแหน่ง
คุณวุฒก
ิ ารศึกษา

38 ปี
กรรมการ
Osaka University, Faculty of Literature (1997)

การถือหุ ้นในบริษัท
- ไม่ม ี ระยะเวลาทีด
 ํารงตําแหน่งกรรมการ
2 ปี
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ ผู ้บริหารในกิจการอืน

บริษัทจดทะเบียน
Wedge Holdings Co., Ltd. as CEO
(Osaka Stock Exchange)
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
จํานวน 2 บริษัท
กิจการอืน
 ทีอ
 าจทําให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ตอ
่ บริษัท
- ไม่ม ี –
B 11/13 ครังB
การเข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2553 จํานวนทังB สิน
ประวัตก
ิ ารทํางาน
ปี 2550 - ปั จจุบน
ั
Asukano Holdings and Wedge Holdings Co., Ltd.
ปี 2545 - 2550
Works Applications Co., Ltd
ปี 2544 - 2545
NOC - Nippon Outsourcing Corporation Co., Ltd
ปี 2540 - 2545
Pasona Inc.

ั a เข็มทองคํา
นายสุรศกดิ
อายุ
ตําแหน่ง
คุณวุฒก
ิ ารศึกษา

45 ปี
 และการตลาด
กรรมการ และ ผู ้จัดการฝ่ ายสินเชือ
ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) วันที 15 มิ.ย. 50

การถือหุ ้นในบริษัท
จํานวนหุ ้นสามัญ 69,600 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 0.12
ระยะเวลาทีด
 ํารงตําแหน่งกรรมการ
4 ปี
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ ผู ้บริหารในกิจการอืน

บริษัทจดทะเบียน
- ไม่ม ี ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่ม ี กิจการอืน
 ทีอ
 าจทําให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ตอ
่ บริษัท
- ไม่ม ี –
B 13/13 ครังB
การเข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2553 จํานวนทังB สิน
ประวัตก
ิ ารทํางานในระยะเวลา 5 ปี ทผ
ี ่านมา ถึงปั จจุบน
ั
ปี 2550 – ปั จจุบน
ั
กรรมการ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)
 และการตลาด บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)
ปี 2546 – ปั จจุบน
ั
ผู ้จัดการฝ่ ายสินเชือ
 บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)
ปี 2539 - 2545
หัวหน ้าส่วนสินเชือ
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Mr. Muneo Tashiro
age
Position
Education

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

Shareholding
Year of Directorship

- none –
2 year

Positions as Director/ Management in other companies
Other Listed Companies : Wedge Holdings Co.,Ltd (Osaka Stock Exchange) as CEO
Non-Listed Companies : 2 companies
Connected Business that may cause conflict of interest
- none The number of attendance the Board of Directors’ meeting in 2010 : 11/13
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

45 years
Director and Marketing & Credit Manager
Master of Business Administration, Rangsit University
Bachelor of Political Science, Ramkhamhaeng University
Directors Accreditation Program (DAP) June 15th, 2007.

Shareholding
Year of Directorship

69,600 ordinary shares or 0.12%
4 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 2010 : 13/13
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 ์ สหะชาติศริ ิ
อายุ
ตําแหน่ง
คุณวุฒก
ิ ารศึกษา

37 ปี
กรรมการ
ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี (สถาปั ตยกรรมศาสตร์) พระจอมเกล ้าฯ ลาดกระบัง
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) วันที 27 เม.ย. 50

การถือหุ ้นในบริษัท
- ไม่ม ี ระยะเวลาทีด
 ํารงตําแหน่งกรรมการ

4 ปี

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ ผู ้บริหารในกิจการอืน

บริษัทจดทะเบียน
- ไม่ม ี ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่ม ี กิจการอืน
 ทีอ
 าจทําให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ตอ
่ บริษัท
- ไม่ม ี –
B 13/13 ครังB
การเข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2553 จํานวนทังB สิน
ประวัตก
ิ ารทํางานในระยะเวลา 5 ปี ทผ
ี ่านมา ถึงปั จจุบน
ั
ปี 2550 – ปั จจุบน
ั
กรรมการ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)
ปี 2548 – 2550
ผู ้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท มหพันธ์ ไฟเบอร์ซเี มนต์ จํากัด (มหาชน)
ปี 2546 – 2548
ผู ้ช่วยผู ้จัดการฝ่ ายการตลาด บริษัท ซันวู ้ด อินดัสตรีส ์ จํากัด (มหาชน)

ั โชตนาการ
นายฉ ัตรชย
อายุ
ตําแหน่ง
คุณวุฒก
ิ ารศึกษา

58 ปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ปริญญาโท (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) Florida Institute of Technology
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท (วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) วันที 27 เม.ย. 50

การถือหุ ้นในบริษัท
- ไม่ม ี –
ระยะเวลาทีด
 ํารงตําแหน่งกรรมการ

4 ปี

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ ผู ้บริหารในกิจการอืน

บริษัทจดทะเบียน
- ไม่ม ี ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่ม ี กิจการอืน
 ทีอ
 าจทําให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ตอ
่ บริษัท
- ไม่ม ี –
B 11/13 ครังB
การเข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2553 จํานวนทังB สิน
ประวัตก
ิ ารทํางานในระยะเวลา 5 ปี ทผ
ี ่านมา ถึงปั จจุบน
ั
ปี 2550 – ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)
ปี 2544 – ปั จจุบน
ั
ผู ้อํานวยการอาวุโสสายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)
ปี 2541 – 2544
ผู ้อํานวยแผนกฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)
ปี 2537 – 2541
ผู ้อํานวยการฝ่ ายปฏิบต
ั ก
ิ ารและคอมพิวเตอร์ บริษัท เซฟโก ้ โฮลเซลล์ จํากัด
ปี 2530 – 2537
หัวหน ้าโครงการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

40

Mr. Deepong Sahachartsiri
age
Position
Education

37 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 –
4 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 2010 : 13/13
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

58 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 –
4 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 2010 : 11/13
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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นางสาวจร ัญญา แสงสุขดี
อายุ
ตําแหน่ง
คุณวุฒก
ิ ารศึกษา

46 ปี
การตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักสูตรโครงการพัฒนาผู ้บริหารระดับสูง สถาบันพัฒนะบริหารศาสตร์ (NIDA)
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที 62/2007, เมษายน 2550
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที 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)

การถือหุ ้นในบริษัท
- ไม่ม ี ระยะเวลาทีด
 ํารงตําแหน่งกรรมการ

4 ปี

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ ผู ้บริหารในกิจการอืน

บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 บริษัท ได ้แก่ บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิงB แมนเนจเม ้นท์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน 2 บริษัท
กิจการอืน
 ทีอ
 าจทําให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ตอ
่ บริษัท
- ไม่ม ี –
B 11/13 ครังB
การเข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2553 จํานวนทังB สิน
ประวัตก
ิ ารทํางานในระยะเวลา 5 ปี ทผ
ี ่านมา ถึงปั จจุบน
ั
ปี 2550 - ปั จจุบน
ั
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)
 ลลิสท์ จํากัด
ปี 2550 - ปั จจุบน
ั
กรรมการผู ้จัดการ บริษัท แท๊กซ์สเปเชีย
ปี 2550 - ปั จจุบน
ั
กรรมการผู ้จัดการ บริษัท บางกอก เทรนนิง เซ็นเตอร์ จํากัด
ปี 2545 - 2547
ทีป
 รึกษาภาษี อากร บริษัท ที โอ ที จํากัด (มหาชน)
ปี 2549 – 2552
ทีป
 รึกษาภาษี อากร การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค
ปี 2546 – 2553
ทีป
 รึกษาภาษี อากร บริษัท ปตท. (ก๊าซ) จํากัด (มหาชน
ปี 2549 – 2550
ทีป
 รึกษาภาษี อากร การประปานครหลวง
 สารแห่งประเทศไทย
ปี 2547 – 2548
ทีป
 รึกษาภาษี อากร การสือ
ปี 2545 – 2546
ทีป
 รึกษาภาษี อากร การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
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Ms. Jaranya Sangsukdee
age
Position
Education

46 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 –
4 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 2010 : 11/13
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.
2002 – 2004
Tax Advisor TOT Public Co., Ltd.
2006 – 2009
Tax Advisor Provincial Electricity Authority
2003 – 2010
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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นางวชริ า ณ ระนอง
อายุ
ตําแหน่ง
คุณวุฒก
ิ ารศึกษา

56 ปี
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
FINANCE, MBA., MARSHALL UNIVERSITY, USA.
ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2550
หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2550
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2552

การถือหุ ้นในบริษัท
- ไม่ม ี ระยะเวลาทีด
 ํารงตําแหน่งกรรมการ

2 เดือน

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ ผู ้บริหารในกิจการอืน

บริษัทจดทะเบียน
- ไม่ม ี ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่ม ี กิจการอืน
 ทีอ
 าจทําให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ตอ
่ บริษัท
- ไม่ม ี –
B 2/2 ครังB (เข ้าดํารงตําแหน่ง 3 พฤศจิกายน 2553)
การเข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2553 จํานวนทังB สิน
ประวัตก
ิ ารทํางานในระยะเวลา 5 ปี ทผ
ี ่านมา ถึงปั จจุบน
ั
ปี 2553 – ปั จจุบน
ั
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)
ปี 2546 – 2553
รองเลขาธิการ สายบริหาร กองทุนบําเหน็ จบํานาญข ้าราชการ (กบข.)
ปี 2545 - 2546
ทีป
 รึกษาโครงการ มูลนิธส
ิ ถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
ปี 2541 - 2545
ผู ้ช่วยเลขาธิการ องค์การเพือ
 การปฏิรูปสถาบันการเงิน (ปรส.)
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Mrs. Vachira Na-Ranong
age
Position
Education

56 years
Audit Committee and Independent Director
FINANCE, MBA., MARSHALL UNIVERSITY, USA.
BANKING & BUSINESS FINANCE FACULTY OF COMMERCE AND
ACCOUNTANCY CHULALONGKORN UNIVERSITY
Directors Accreditation Program (DAP) 2007
Role of the Compensation Committee (RCC) 2007
Directors Certification Program (DCP) 2009

Shareholding
Year of Directorship

- none 2 months

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 2010 : 2/2
Work Experience last 5 years :
2010 – Present
Audit Committee and Independent Director, Group Lease Public Co., Ltd.
2003 – 2010
Deputy Secretary General Administration Group, Government Pension Fund (GPF)
2002 – 2003
Project Advisor, Fiscal Policy Research Institute (FPRI)
1998 – 2002
Assistant Secretary General Financial Sector, Restructuring Authority (FRA)
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ั บุญธรรม
นายว ันชย
อายุ
คุณวุฒก
ิ ารศึกษา

52 ปี
Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาตรี นิตศ
ิ าสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การถือหุ ้นในบริษัท
ณ. วันที 31 ธันวาคม 2553 จํานวนหุ ้นสามัญ 48,000 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 0.09
ประวัตก
ิ ารทํางานในระยะเวลา 5 ปี ทผ
ี า่ นมา ถึงปั จจุบน
ั
ปี 2546 – ปั จจุบน
ั
ผู ้จัดการฝ่ ายบริการเรียกเก็บ, บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

นางสาวว ัชราภรณ์ เมรุทอง
อายุ
คุณวุฒก
ิ ารศึกษาสูงสุด

42 ปี
ปริญญาตรี การบัญชี, มหาวิทยาลัยเกริก
ปริญญาตรี การจัดการทัว ไป, สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
Micro MBA. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ ้นในบริษัท
ณ. วันที 31 ธันวาคม 2553 จํานวนหุ ้นสามัญ 65,000 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 0.12
ประวัตก
ิ ารทํางานในระยะเวลา 5 ปี ทผ
ี า่ นมา ถึงปั จจุบน
ั
ปี 2547 - ปั จจุบน
ั
ผู ้จัดการฝ่ ายบัญชีและการเงิน, บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

นายสมคิด จารุไพบูลย์พ ันธ์
อายุ
คุณวุฒก
ิ ารศึกษาสูงสุด

48 ปี
ปริญญาตรี สาขาภาษาและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางแสน ชลบุรี

การถือหุ ้นในบริษัท
ณ. วันที 31 ธันวาคม 2553 จํานวนหุ ้นสามัญ 60,875 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 0.11
ประวัตก
ิ ารทํางานในระยะเวลา 5 ปี ทผ
ี า่ นมา ถึงปั จจุบน
ั
ปี 2539 - ปั จจุบน
ั
ผู ้จัดการฝ่ ายบุคคลและธุรการ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

นายทศพร เลิศพ ันธ์
อายุ
คุณวุฒก
ิ ารศึกษาสูงสุด

43 ปี
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก

การถือหุ ้นในบริษัท
ณ. วันที 31 ธันวาคม 2553 จํานวนหุ ้นสามัญ 65,000 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 0.12
ประวัตก
ิ ารทํางานในระยะเวลา 5 ปี ทผ
ี า่ นมา ถึงปั จจุบน
ั
ปี 2547 - ปั จจุบน
ั
ผู ้จัดการฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)
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Mr. Wanchai Boontham
age
Education

52 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

42 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
65,000 ordinary shares or 0.12%
Work Experience last 5 years :
2004 - Present
Accounting and Finance Manager, Group Lease Public Co., Ltd.

Mr. Somkid Jarupaiboonphan
age
Education

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

Shareholding
60,875 ordinary shares or 0.11%
Work Experience last 5 years :
1996 - Present
Personnel and Administration Manager, Group Lease Public Co., Ltd.

Mr. Thosaporn Lerdbhan
age
Education

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

Shareholding
65,000 ordinary shares or 0.12%
Work Experience last 5 years :
2004 – Present
Information Technology Manager, Group Lease Public Co., Ltd.
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การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการ
บริษัทไม่มก
ี ารจัดตังB คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ในการคัดเลือก
บุคคลทีจ
 ะแต่งตังB เป็ นคณะกรรมการบริษัท ซึง ในการแต่งตังB กรรมการของบริษัท คณะกรรมการจะ
 ถือ และนํ าเสนอต่อผู ้ถือหุ ้น
พิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชือ
พิจารณาอนุมต
ั ิ
ในการประชุมสามัญประจํ าปี ทุกครังB ข ้อบังคับของบริษัท กํ าหนดให ้กรรมการออกจาก
ตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึง ในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ ้าจํ านวนกรรมการทีจ
 ะออกแบ่งให ้ลงเป็ นสามส่วน
ไม่ได ้ ก็ให ้ออกโดยจํานวนใกล ้ทีส
 ด
ุ กับส่วนหนึง ในสาม (1/3)

กรรมการทีจ
 ะต ้องออกจากตํ าแหน่ง

ในปี แรกและปี ทส
ี องภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั น
B ให ้จับฉลากกันว่าผู ้ใดจะออก ส่วนปี หลังต่อ ๆ ไป
ให ้กรรมการคนทีอ
 ยูใ่ นตําแหน่งนานทีส
 ด
ุ นัน
B เป็ นผู ้ออกจากตํ าแหน่ง กรรมการทีอ
 อกตามวาระนั น
B อาจ
ถูกเลือกเข ้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได ้
การประชุมผู ้ถือหุ ้นเพือ
 เลือกตังB กรรมการ จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารดังต่อไปนีB
1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตังB กรรมการให ้ใช ้เสียงข ้างมาก โดยให ้ถือว่าผู ้ถือหุ ้นแต่ละ
คนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง หุ ้นต่อหนึง เสียง
2. ให ้ผู ้ถือหุ ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได ้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให ้แก่ผู ้ใดมากน ้อยเพียงใดไม่ได ้
3. บุคคลซึง ได ้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลํ าดับลงมาเป็ นผู ้ได ้รับการเลือกตังB เป็ นกรรมการ
เท่า จํ า นวนกรรมการทีพ งึ มีห รือ จะพึง เลือ กตั งB ในครั งB นั น
B

ในกรณี ท ีบุค คลซึง ได ้รั บ

เลือกตังB ในลํ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํ านวนกรรมการทีจ
 ะพึงมีหรือจะพึง
B าด
เลือกตังB ในครังB นัน
B ให ้ประธานทีป
 ระชุมออกเสียงได ้เพิม
 ขึน
B อีกหนึง เสียง เป็ นเสียงชีข

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู ้พิจารณาแต่งตังB คณะกรรมการตรวจสอบและมีวาระการดํารงตําแหน่งคราว
ละ 2 ปี
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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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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ
้ ริหาร
ค่าตอบแทนทีเ ป็ นตัวเงิน*

หน่วย: บาท

กรรมการ

ปี 2553

ปี 2552

1. นายมิทซึจ ิ โคโนชิตะ

227500

150,000

2. นายสามารถ จิระดํารง

287,500

190,000

3. นายมุเนะโอะ ทาชิโร่

277,500

150,000

4. นายสุรศักดิt เข็มทองคํา

287,500

190,000

5. นายดีพงศ์ สหะชาติศริ ิ

287,500

190,000

6. นายฉัตรชัย โชตนาการ

317,500

220,000

7. นายสาธิต รังคสิร ิ

244,584

140,000

8. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

317,500

210,000

9. นางวชิรา ณ ระนอง

52,917

-

2,300,001

1,430,000

รวม

หมายเหตุ : นายสาธิต รังคสิร ิ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ ณ. 19 ตุลาคม 2553

นางวชิรา ณ ระนอง เข ้ารับตําแหน่งกรรมการ ณ. 3 พฤศจิกายน 2553
*เบีย
B ประชุม และโบนัส

จํานวนผูบ
้ ริหารและค่าตอบแทน

ปี 2553

ปี 2552

จํานวนผู ้บริหาร (คน)

6

6

ี
p งชพ
เงินเดือน โบน ัส เงินกองทุนสํารองเลีย
และค่าตอบแทนอืน
F (ล้านบาท)

13.41

12.15
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Remuneration of Directors and the management
Remuneration in terms of money*

(Unit : Baht)

Directors’ Name

2010

2009

1. Mr. Mitsuji Konoshita

227500

150,000

2. Mr. Samart Chiradamrong

287,500

190,000

3. Mr. Muneo Tashiro

277,500

150,000

4. Mr. Surasak Khemthongkum

287,500

190,000

5. Mr. Deepong Sahachartsiri

287,500

190,000

6. Mr. Chatchai Chotanakarn

317,500

220,000

7. Mr. Satit Rangkasiri

244,584

140,000

8. Ms. Jaranya Sangsukdee

317,500

210,000

9. Mrs. Vachira Na-Ranong

52,917

-

2,300,001

1,440,000

Total

Remark : Mr. Satit Rangkasiri resigned on October 19th, 2010.
Mrs. Vachira Na-Ranong positioned as a director from November 3rd, 2010
* Attendance allowance and Bonus

Number of Management and their

remuneration
Number of Management (person)

2010

2009

6

6

13.41

12.15

Salary, Bonus, Provident fund, and other

remuneration (million Baht)
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การกําก ับดูแลกิจการ
คณะกรรมการของบริษัทตระหนั กถึงความสํ าคั ญของการกํ ากับดูแลกิจการให ้เป็ นไปตามระเบียบ
ข ้อบังคับของบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจัดให ้มีกระบวนการ
ควบคุม เพือ
 ให ้เกิดความโปร่งใสในการดํ าเนินธุรกิจ และสร ้างความสามารถในการแข่งขันเพือ
 รักษาเงินทุน
และเพิม
 มูลค่าบริษัท เพือ
 ประโยชน์ของผู ้ถือหุ ้นในระยะยาว ภายใต ้กรอบจริยธรรมอันดี โดยคํ านึงถึงผู ้มีสว่ น
ได ้เสียของบริษัทและสังคมโดยรวม การปฏิบัตแ
ิ ละผลจากการปฏิบัตต
ิ ามแนวทางดังกล่าวในปี ทีผ
 ่านมา มี
รายละเอียดตามหัวข ้อต่างๆ ดังนีB
ิ ธิของผูถ
้ อ
ื หุน
้
สท
ิ ธิของผูถ
นโยบาย CG ทีเF กีย
F วก ับสท
้ อ
ื หุน
้
ทีป
 ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครังB ที 12/2550 เมือ
 วันที 25 ตุลาคม 2550 ซึง
ประกอบด ้วยคณะกรรมการและกรรมการอิสระ ได ้ปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัท และกํ า หนดเป็ นหลั ก การกว ้างๆ ประกาศไว ้ใน website

ของบริษั ท อย่า งไรก็ ด ี

รายละเอีย ดในทางปฏิบั ต ิ บริษั ทใช ้ “หลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิจ การทีด ี สํ า หรั บ บริษั ทจด
ทะเบียน ปี 2549”

โดยตลาดหลั ก ทรั พย์ เป็ นแนวทาง แต่ด ้วยปั จ จัยบางประการ เช่น

จํานวนผู ้ถือหุ ้น จํานวนพนักงาน และขนาดของบริษัท ทํ าให ้แนวปฏิบัตบ
ิ างประการอาจยัง
ไม่ม ค
ี วามจํ า เป็ น เช่น การแต่งตั งB กรรมการชุด ย่อ ยเพือ ดูแ ลด ้านการสรรหา เป็ นต ้น (ดู
รายละเอียดนโยบายใน website ของบริษัท)
ิ ธิและความเท่าเทียมก ันของผูถ
้ อ
ื หุน
้
สท
บริษัท ปฏิบัต ต
ิ ่อ ผู ้ถือ หุ ้นทุก รายอย่า งเท่า เทีย มกัน ไม่ว่า จะเป็ นการให ้ข ้อมูล
เกีย
 วกับ บริษัท

การจั ดประชุม ผู ้ถือ หุ ้น

หรือ

การให ้สิท ธิใ นการออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนีB บริษัทยังอํานวยความสะดวกให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข ้า
ร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้น และเปิ ดเผยสารสนเทศทีส
 ําคัญเกีย
 วกับการประชุม โดยระบุสถานที วัน
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรือ
 งทีจ
 ะนํ าเสนอต่อทีป
 ระชุมซึง มีรายละเอียดตามสมควร
และจัดส่งให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นไม่น ้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม (หรือ 14 วันล่วงหน ้าสําหรับการ
ประชุมซึง มีวาระสําคัญ)
การประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้
ในปี 2553 บริษั ทจั ด ประชุม สามั ญ ผู ้ถือ หุ ้น ในวั น ที 21 เมษายน 2553 ณ.
สํ านั กงานใหญ่ของบริษัท ซึง อยู่ในกรุงเทพมหานคร บริษัทได ้ดํ าเนินการแจ ้งให ้ผู ้ถือหุ ้น
ทราบ วัน เวลา และสถานที ตลอดจนรายละเอียดวาระการประชุมอย่างเพียงพอ รวมถึง
เผยแพร่ข ้อมูลดังกล่าวไว ้ใน website ของบริษัทล่วงหน ้า นอกจากนีBยังจัดให ้มีเวลาการ
ประชุมอย่างเหมาะสมทีเ พียงพอ ให ้โอกาสผู ้ถือหุ ้นผู ้ถือหุ ้นสอบถาม แสดงความเห็น และ
ข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ให ้แก่คณะกรรมการได ้อย่างเต็มที
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Good Corporate Governance Report for the year 2010
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 2010, the company arranged an Annual General Shareholders
Meeting on April 21st, 2010 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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การปฏิบ ัติตอ
่ ผูถ
้ อ
ื หุน
้ อย่างเท่าเทียมก ัน
การปฏิบ ัติตอ
่ ผูถ
้ อ
ื หุน
้ สว่ นน้อย
•

 กรรมการล่วงหน ้า
บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นส่วนน ้อยเสนอวาระประชุม และรายชือ
เป็ นเวลา 1 เดือนครึง ผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการได ้มีการ
กําหนดเกณฑ์ทเี หมาะสมเพือ
 ทําการคัดเลือก

เพือ
 นํ าเสนอในทีป
 ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น

ประจําปี 2554 ซึง ได ้มีการประกาศให ้ผู ้ถือหุ ้นทราบบน website ของบริษัท และระบบ
 และ
การเผยแพร่ขา่ วสารของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) โดยผู ้ถือหุ ้นสามารถเสนอชือ
วาระได ้ตังB แต่วันที 16 ธันวาคม 2553 – 31 มกราคม 2554 อย่างไรก็ด ี ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้น
 และวาระล่วงหน ้า สําหรับการประชุมในปี นีB
เสนอรายชือ
•

ื กรรมการอิสระ 3 ท่าน
ในการประชุมผู ้ถือหุ ้น บริษัทฯ ใช ้หนังสือมอบฉั นทะซึง ระบุชอ
เพือ
 สะดวกในการมอบฉั นทะและเป็ นธรรมต่อผู ้ถือหุ ้น

และบริษัทฯ

กําหนดวิธก
ี าร

ลงคะแนนเสียงในทุกวาระโดยใช ้บัตรลงคะแนนเพือ
 ความโปร่งใส และตรวจสอบได ้
•

บริษัทฯ ไม่มก
ี ารเพิม
 วาระประชุมทีไ ม่ได ้แจ ้งล่วงหน ้า

•

ในวาระเลือกตังB กรรมการ ผู ้ถือหุ ้นสามารถใช ้สิทธิเลือกได ้เป็ นรายบุคคล

•

หลังการประชุม

บริษัทฯ

ได ้จัดเก็บรายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้นทีผ
 า่ นการรับรองจากที

ประชุมผู ้ถือหุ ้นไว ้อย่างเป็ นระเบียบและปลอดภัย ง่ายต่อการตรวจสอบ

ี
บทบาทของผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสย
ี
กลุม
่ ผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสย
บริษัทให ้ความสําคัญกับกลุม
่ ผู ้มีสว่ นได ้เสียทีเ กีย
 วข ้องกับการดํ าเนินธุรกิจของ
บริษัท เพือ
 สนั บ สนุ นให ้เกิดความร่วมมือ กันระหว่างบริษัทและผู ้มีส่วนได ้เสียในการสร ้าง
ความมัน
 คง สร ้างงาน และสร ้างกิจการให ้มีฐานะการเงินทีม
 น
ั คง โดยได ้แยกแนวทางในการ
ปฏิบต
ั ก
ิ บ
ั ผู ้มีสว่ นได ้เสียแต่ละกลุม
่ ดังนีB
o

กลุม
่ ผู ้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ผู ้บริหารและพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน
เป็ นธรรม และ ให ้ผลตอบแทนทีเ หมาะสม

o

ั ต
ิ อ
่ คูค
่ ้าตามเงือ
 นไขทางการและ/หรือสัญญาทีไ ด ้มีการลงนาม
กลุม
่ คูค
่ ้า บริษัทฯ ปฏิบต
กันอย่างเป็ นธรรม

o

กลุม
่ ลูกค ้า บริษัทฯ ให ้ความเอาใจใส่และสนองตอบความต ้องการของลูกค ้า โดยเน ้น
การให ้ความสําคัญของคุณภาพของบริการในราคาทีเ หมาะสม

o

ั ต
ิ อ
่ บริษัทอืน
 ๆ ทีด
 ําเนินธุรกิจ
กลุม
่ บริษัททีด
 ําเนินธุรกิจแบบเดียวกัน บริษัทฯ ปฏิบต
ลักษณะเดียวกัน อย่างเป็ นธรรม ตลอดจนมีการรวมกลุม
่ เพือ
 ช่วยเหลือกันในบางโอกาส

o

สังคมและชุมชน ธุรกิจของบริษัทฯ เป็ นการดําเนินการทีไ ม่กระทบต่อสิง แวดล ้อมของ
ชุมชนและสังคม
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Rights and equitable treatment of shareholders
Minority shareholders treatment
•

The company facilitate minority shareholders to propose 1 and a half months
in advance of the agenda and the candidates to be nominated as director for
consideration on AGM 2011, declaration was on the company website and
SET information disclosure system (ELCID), shareholders can propose the
name and agendas from December 16th, 2010 – January 31st, 2011. 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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การแจ้งเบาะแส
บริษัทโดยคณะกรรมการเปิ ดโอกาสให ้ผู ้มีสว่ นได ้เสีย

สามารถแจ ้งเบาะแสต่อ

คณะกรรมการในประเด็นต่างๆ ทีเ กีย
 วข ้องกับการรักษาผลประโยชน์ของทุกกลุม
่
ไม่วา่ จะ
เป็ นประเด็นเกีย
 วกับการทําผิดกฎหมาย ความถูกต ้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุม
ภายใน หรือการผิดจรรยาบรรณ

นอกจากนัน
B ยังให ้ความสําคัญกับการคุ ้มครองสิทธิของผู ้

แจ ้งเบาะแส เพือ
 ให ้เกิดความปลอดภัยและเป็ นธรรม โดยสามารถแจ ้งเบาะแสผ่านทาง email ตามประกาศทีห
 น ้า website ซึง จะส่งตรงไปยังตัวแทนคณะกรรมการ
ั
นโยบายในการดูแลสงิF แวดล้อมและสงคม
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯนัน
B ไม่มผ
ี ลกระทบใดๆ ต่อสิง แวดล ้อม
สําหรับในด ้านสังคม

มีนโยบายซึง มุง่ เน ้นการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

บริษัทฯ

เช่นเดียวกับทุกปี ทผ
ี า่ นมา โดยในปี 2553 ทีผ
 า่ นมา บริษัทฯ ยังคงให ้การสนับสนุนด ้าน
การศึกษาในหลายๆ โครงการ อาทิเช่น ให ้ทุนการศึกษาแก่บต
ุ รพนักงานทีม
 ผ
ี ลการเรียน
ิ ป์
ดีเด่น มูลนิธท
ิ องเกษมเพือ
 การศึกษา และบริษัท นานมีบค
ุ๊ ส์ จํากัด วิทยาลัยดุรย
ิ างค์ศล
มหาวิทยาลัยมหิดล

สโมสรนักศึกษาแพทย์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็ นต ้น

ตลอดจนกิจกรรมซึง มุง่ เน ้นการช่วยเหลือผู ้ขาดแคลน ได ้แก่ การให ้การสนับสนุนสภาสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทย มูลนิธส
ิ ากลเพือ
 คนพิการ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
เป็ นต ้น นอกจากนัน
B ยังมีกจิ กรรมเพือ
 สังคมอืน
 ๆ ได ้แก่ การให ้การสนับสนุนศูนย์เยาวชน
จตุจักร และสถานีตํารวจในท ้องทีต
 า่ งๆ เป็ นต ้น
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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’s nature business do not have any effect to the
environment. For the social issues, company has a policy that focuses on
education support as well as all the past years. For the year 2010, the company
has continued to support education in several projects such as the scholarship
program for employees' children with outstanding academic performance,
Thongkasem Foundation for Education and Nan-Mee Book, the College of Music,
Mahidol University, Medicine student club of Chiang Mai University, etc. As well
as activities that focus on helping the disadvantaged, including the Social Welfare
Council of Thailand, International Foundation for Disabled Persons,

Thailand

Association of the Deaf, etc. There are also other community activities include
providing support Chatuchak Youth Center, many local police stations, etc.

57

การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
่ งทางการเผยแพร่ขอ
ชอ
้ มูล
ในปี 2553 บริษัทฯ ได ้พัฒนาปรับปรุง website ของบริษัทฯ และ update อย่าง
ต่อเนือง เพือ
 ให ้เป็ นศูนย์กลางการเผยแพร่ข ้อมูลทีร วดเร็ว โดยนํ าเสนอทังB ภาษาไทยและ
อังกฤษ นอกเหนือจากช่องทางอืน
 ๆ เช่น แบบแสดงรายการข ้อมูลประจํ าปี (56-1) รายงาน
ประจําปี และการเผยแพร่ขา่ วสารผ่านทางระบบของตลาดทรัพย์ (ELCID)
บริษัทฯ มีหน่วยงานทีด
 ูแลข ้อมูลของบริษัทฯ ทังB ข ้อมูลทางการเงินหรือข ้อมูลด ้าน
อืน
 ๆ จัดให ้มีการเปิ ดเผยข ้อมูลอย่างถูกต ้อง ครบถ ้วน ชัดเจน และทันเวลา เพือ
 ให ้ผู ้ลงทุน
ตลอดจนผู ้มีสว่ นได ้เสีย สามารถนํ าข ้อมูลเหล่านั น
B ไปใช ้ในการตัดสินใจ เรียกหน่วยงานนั น
B
ว่ า นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ โดยสามารถติด ต่ อ ได ้ทีโ ทรศั พ ท์ 0-2580-7555 ต่ อ 5023 หรือ
สอบถามได ้จากหน ้า website ของบริษัท www.grouplease.co.th
รายงานของคณะกรรมการ
•

คณะกรรมการของบริษัทมีหน ้าทีร ับผิดชอบต่อการรายงานงบการเงินและ
สารสนเทศทางการเงินทีจ
 ะปรากฏในรายงานประจําปี ว่างบการเงินและผลการ
ดําเนินการดังกล่าวได ้จัดทําขึน
B ตามมาตรฐานการบัญชีทไี ด ้รับการรับรองทัวไป
ในประเทศไทย

โดยมีการใช ้นโยบายทางบัญชีทเี หมาะสมและถือปฏิบต
ั อ
ิ ย่าง

สมํา เสมอ ข ้อมูลทีจ
 ัดทําขึน
B มีความถูกต ้อง ครบถ ้วน เป็ นจริงและสมเหตุสมผล
และข ้อมูลต่างๆ
การเงิน

ได ้รับการเปิ ดเผยอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ

คณะกรรมการได ้กําหนดให ้มีการเปิ ดเผยข ้อมูลต่างๆ

ไว ้ในรายงาน

ประจําปี ของบริษัทพร ้อมกับรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงินควบคูก
่ บ
ั รายงานของผู ้สอบบัญชีในรายงานประจําปี

ซึง

บริษัทจะทําการจัดส่งรายงานประจําปี ของคณะกรรมการดังกล่าว ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น
พร ้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี
•

คณะกรรมการได ้เปิ ดเผยบทบาทหน ้าทีข
 องคณะกรรมการ

และคณะกรรมการ

ชุดย่อย จํานวนครังB ของการประชุมและจํานวนครังB ทีก
 รรมการแต่ละท่านเข ้าร่วม
ประชุมในปี ทผ
ี า่ นมา และความเห็นจากการทําหน ้าที ในรายงานประจําปี
•

คณะกรรมการได ้ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ

และรายงานผลการ

ปฏิบต
ั ิ เผยแพร่ผา่ นทาง website ของบริษัท (ดูรายละเอียดใน website)
•

บริษัทกําหนดนโยบายเกีย
 วกับการดูแลสิง แวดล ้อมและสังคม

และรายงานผล

การปฏิบต
ั ผ
ิ า่ นทาง website ของบริษัท (ดูรายละเอียดใน website)
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Disclosure and Transparency
Disclosure Channel
In 2010 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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ความร ับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการ
•

จํานวนและสัดส่วน บริษัทได ้กําหนดให ้มีการแต่งตังB กรรมการทังB หมดจํานวน 8 คนโดย
แบ่งเป็ นกรรมการทีเ ป็ นผู ้บริหารจํ านวน 2 คน กรรมการทีไ ม่เป็ นผู ้บริหารจํ านวน 6 คน
ซึง เป็ นกรรมการอิสระจํ านวน 3 คน คิดเป็ นร ้อยละ 37.5 ของกรรมการทังB หมด

และ

เพือ
 เป็ นการถ่วงดุลอํานาจของกรรมการทังB หมดนั น
B กรรมการของบริษัททังB 3 กลุ่ม จึง
ไม่มอ
ี ํานาจในการตัดสินใจเพียงบุคคลใดบุคคลเดียว
•

วาระการดํ ารงตํ าแหน่ ง มีการกํ าหนดวาระการดํ ารงตํ าแหน่ งของคณะกรรมการอย่า ง
ชัดเจนในข ้อบังคับของบริษัท โดยให ้กรรมการทีด
 ํ ารงตํ าแหน่งนานทีส
 ด
ุ สามท่าน ต ้อง
ลาออก แต่ ก็ ม ีโ อกาสได ร้ ั บ การเสนอชือ เพือ เลือ กตั งB กลั บ เข ้ามาใหม่

สํ า หรั บ

คณะกรรมการตรวจสอบให ้มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี
•

คุณสมบัตก
ิ รรมการอิสระ บริษัทกําหนดไว ้ตามข ้อกําหนดของ ก.ล.ต. โดยมีคณ
ุ สมบัต ิ
ดังนีB
ิ ธิออกเสียงทังB หมดของบริษัท บริษัทใหญ่(1) บริษัท
o ถือหุ ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ ้นทีม
 ส
ี ท
(2)
(3)
ย่อย
บริษัทร่วม
หรือนิตบ
ิ ค
ุ คลทีอ
 าจมีความขัดแย ้ง(4) โดยให ้นั บรวมหุ ้นทีถ
 อ
ื โดย
ผู ้เกีย
 วข ้องด ้วย
o ไม่เป็ นกรรมการทีม
 ส
ี ว่ นร่วมบริหารงานลูกจ ้าง /พนั กงาน /ลูกจ ้าง /ทีป
 รึกษาทีไ ด ้เงินเดือน
ประจํา หรือผู ้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ลํ า ดั บ เดีย วกั น หรือ นิต บ
ิ ุค คลทีอ าจมีค วามขั ด แย ้ง (ปั จ จุ บัน และช่ว ง 2 ปี ก่อ นได ้รั บ การ
แต่งตังB )
o ไม่มค
ี วามสัม พั น ธ์ท างสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบีย นในลัก ษณะทีเ ป็ นบิด า มารดา คู่
สมรส พีน ้อง และบุต ร รวมทังB คู่ส มรสของบุต ร กับ ผู ้บริห าร ผู ้ถือ หุ ้นรายใหญ่ ผู ้มีอํ า นาจ
 เป็ นผู ้บริหาร หรือผู ้มีอํานาจควบคุมของบริษัท
ควบคุม หรือบุคคลทีจ
 ะได ้รั บการเสนอชือ
หรือบริษัทย่อย
o ไม่มค
ี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบ
ิ ค
ุ คลที
อาจมีความขัดแย ้ง ในลักษณะทีอ
 าจเป็ นการขัดขวางการใช ้วิจารณญาณอย่างอิสระ และไม่
มีลักษณะอืน
 ใดทีท
 ําให ้ไม่สามารถให ้ความเห็ นได ้อย่างอิสระเกีย
 วกับการดําเนินงานของ
บริษัท

หมายเหตุ (1) บริษัทใหญ่ หมายถึง บริษัททีถ
 อ
ื หุ ้นของ บมจ. กรุ๊ปลีส เกินกว่าร ้อยละ 50 (2) บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที
บมจ. กรุ๊ปลีส ถือหุ ้นเกินกว่าร ้อยละ 50 (3) บริษัทร่วม หมายถึง บริษัทที บมจ. กรุ๊ปลีส ถือหุ ้นตังB แต่ร ้อยละ 20 แต่ไม่เกิน
ร ้อยละ 50 (4) นิตบ
ิ ค
ุ คลทีอ
 าจมีความขัดแย ้ง หมายรวมถึง ผู ้ถือหุ ้นในบริษัทมากกว่าร ้อยละ 10

กรรมการอิสระทังB 3 ท่านของบริษัทมีคุณสมบัตต
ิ ามประกาศว่าด ้วยคุณสมบัตข
ิ อง
กรรมการอิส ระ

และดํ ารงตํ า แหน่ งเป็ นกรรมการตรวจสอบด ้วย ทังB นีBเ พือให ้เป็ นไปตาม

ข ้อกํ าหนดเกีย
 วกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวสอบ ที กลต.ก.(ว)

32/2551

ของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที 5 มิถน
ุ ายน 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 แหน่ งกรรมการในบริษัท อืน
 คณะกรรมการกํ า หนดให ้จํ า นวนบริษัท ซึง
กรรมการแต่ละท่านจะสามารถดํ ารงตํ าแหน่งกรรมการได ้ไม่ควรเกิน 8 บริษัท สําหรับ
กรรมการผู ้จัดการและผู ้บริหารระดับสูง ไม่ได ้จํากัดจํานวนบริษัท เนืองจากทุกท่านต ้อง
ปฏิบต
ั งิ านประจําอยูท
่ บ
ี ริษัท จํานวนบริษัททีก
 รรมการแต่ละท่านดํารงตําแหน่งกรรมการ
เป็ นดังนีB

 กรรมการ
รายชือ

ตําแหน่ง

จํานวนบริษัท

ทีด
 ํารงตําแหน่งกรรมการ

นายมิทซึจ ิ โคโนชิตะ

ประธานกรรมการ

5

นายสามารถ จิระดํารง

รองประธานกรรมการ / กรรมการผู ้จัดการ

1

นายมุเนะโอะ ทาชิโร่

กรรมการ

4

นายสุรศักดิt เข็มทองคํา

กรรมการ

1

นายดีพงศ์ สหะชาติศริ ิ

กรรมการ

1

นายฉั ตรชัย โชตนาการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

1

นางวชิรา ณ ระนอง

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

1

นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

4

•

การดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู ้จัดการ ประธานกรรมการของบริษัท
ไม่ได ้เป็ นบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผู ้จัดการ บริษัทได ้มีการกําหนดการแยกอํานาจ
หน ้าทีข
 องคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบซึง เป็ นกรรมการอิสระไว ้อย่า ง
ชัดเจน ซึง จะทําหน ้าทีใ นการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานของผู ้บริหารอีกด ้วย
คณะกรรมการมิได ้เลือกให ้กรรมการอิสระดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ

•

 ระสานงานให ้มีการปฏิบต
ั ิ
เลขานุการบริษัท บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทฯ ซึง ทําหน ้าทีป
ตามมติคณะกรรมการ ตลอดจนเก็บรวบรวมเอกสารสําคัญเกีย
 วกับการประชุมและมติท ี
ประชุม

โดยทีป
 ระชุมคณะกรรมการครังB ที 3/2551 ณ. วันที 19 มีนาคม 2551 มีมติ

แต่งตังB เลขานุการบริษัทอย่างเป็ นทางการ เพือ
 ให ้สอดคล ้องกับพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฉบับ
ใหม่
คณะกรรมการชุดย่อย
ในปั จจุบัน บริษัทได ้มีการจัดตังB คณะกรรมการชุดย่อยได ้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
ซึง จะช่วยสนั บสนุนในส่วนของการกํากับดูแลกิจการ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่มน
ี โยบาย
ในการจัดตังB คณะอนุกรรมการนอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบในอนาคตอันใกล ้
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•

To be the Board Positions in other companies the company limit the number
of board positions that a director can hold at 6 companies, managing director
and other high level managers have to work full time in the company so no
need to have limit.

The number of board membership positions of each

directors are as follow :

Number of Board
Directors’ Name

Title

Positions including
every company

Mr. Mitsuji Konoshita

Chairman of the Board of Directors

5

Mr. Samart Chiradamrong

Vice Chairman/ Managing Director

1

Mr. Muneo Tashiro

Director

4

Mr. Surasak Khemthongkum

Director

1

Mr. Deepong Sahachartsiri

Director

1

Mr. Chatchai Chotanakarn

President of Audit Committee/ Independent Director

1

Mrs. Vachira Na-Ranong

Audit Committee/ Independent Director

1

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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บทบาทหน้าทีแ
F ละความร ับผิดชอบของคณะกรรมการ
•

พิจารณาและให ้ความเห็นชอบในเรือ
 งสําคัญ คณะกรรมการของบริษัทมีสว่ นร่วมในการ
กําหนดกลยุทธ์ เป้ าหมายแผนธุรกิจ นโยบายในการดํ าเนินการ และงบประมาณของ
บริษัทตลอดจนให ้คํ าแนะนํ า ควบคุมดูแลให ้ฝ่ ายจัด การดํ า เนินงานตามนโยบายและ
แผนทีก
 ําหนดไว ้

•

นโยบายการกํ า กับดูแลกิจ การ คณะกรรมการจั ดให ้มีนโยบายเป็ นลายลัก ษณ์อัก ษร
และให ้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการครังB ที 12/2550 ณ.
วันที 25 ตุลาคม 2550 และสํ าหรับการพิจารณาผลการปฏิบัตต
ิ ามนโยบายในปี 2553
นั น
B ทีป
 ระชุมคณะกรรมการครังB ที 2/2553 ซึง จัดขึน
B เมือ
 วันที 23 กุมภาพันธ์ 2554 ได ้
พิจ ารณาและเห็ นชอบให ้จั ด ทํ า รายงานผลการปฏิบัต ต
ิ ามนโยบายกํ า กับ ดูแลกิจ การ
ดังกล่าว เพือ
 เผยแพร่ในรายงานประจําปี และบน website ของบริษัท

•

จรรยาบรรณธุ ร กิจ บริษั ทได จ้ ั ด ทํ า แนวทางเกีย วกั บ ข อ้ ควรปฏิบั ต ิข องกรรมการ
ผู ้บริหาร และพนั กงาน ตามจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of Ethics or
Statement of Business Conduct) เป็ นลายลักษณ์อักษรกรรมการ ผู ้บริหาร และ
พนั กงานทุกคนรับทราบและได ้ปฏิบัตต
ิ ามแนวทางทีก
 ํ าหนดไว ้ ทังB นีBบริษัทได ้จัดทํ า
หนั งสือข ้อบังคั บทีต
 ้องปฏิบัตเิ กีย
 วกับการทํ า งาน

เพือให ้พนั ก งานบริษัท ยึดถือเป็ น

 สัตย์ และมีระเบียบวินัยทีด
แนวทางปฏิบัตห
ิ น ้าทีด
 ้วยความซือ
 ี รวมทังB มีการกําหนด
บทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื นไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามด ้วย
•

การพิจารณาเรือ
 งความขัดแย ้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการได ้นํ าเสนอแนวทางใน
การป้ องกันความขัดแย ้งของผลประโยชน์ให ้แก่ผู ้บริหารและผู ้ถือหุ ้นด ้วยความรอบคอบ
 สัตย์สจ
ซือ
ุ ริต อย่างมีเหตุมผ
ี ลและเป็ นอิสระภายในกรอบจริยธรรมอันดี เพือ
 ประโยชน์
โดยรวมของบริษัทเป็ นสําคัญ โดยมีแนวทางการป้ องกันในเรือ
 งต่าง ๆ ดังนีB
o การทํารายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบุคคลทีม
 ค
ี วามขัดแย ้ง ต ้องมีกรรมการตรวจสอบ
เข ้าร่วมประชุมเพือพิจารณาและอนุ มัตก
ิ ารทํารายการระหว่างกันด ้วย โดยต ้องปฏิบัตใิ ห ้
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข ้อบังคับ ประกาศ คําสัง
หรือข ้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง ผู ้ทีอ
 าจมีความขัดแย ้งหรือมีสว่ น
ิ ธิออกเสียงลงมติในการทํารายการระหว่างกัน
ได ้เสียในการทํารายการระหว่างกันจะไม่มส
ี ท
นัน
B
o ทํ า การเปิ ดเผยรายการระหว่า งกัน ทีเ กิด ขึน
B ให ้แก่ผู ้ถือ หุ ้นรั บ ทราบ

และจั ด ให ้มีก ารให ้

ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบหรือ ทีป
 รึก ษาทางการเงิน อิส ระเกีย วกั บ รายการ
ระหว่างกันทีเ กิดขึน
B ถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการ
ระหว่างกันด ้วย
o คณะกรรมการได ้กําหนดนโยบายห ้ามมิให ้กรรมการและผู ้บริห ารของบริษัท นํ าข ้อมูลของ
บริษัทไปใช ้ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ ้อมในการหาผลประโยชน์ ส่วนตน
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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 2010
the Board of Directors Meeting no. 2/2010 held on February 23rd, 2011 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 ในการประชุมคณะกรรมการครังB ที 8 ณ. วันที 21 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการมีมติอนุมัต ิ
ในหลัก การให ้ฝ่ ายจั ด การสามารถอนุ มั ต ก
ิ ารทํ า ธุร กรรมดัง กล่า วหากธุร กรรมเหล่า นั Bน มี
ข ้อตกลงทางการค ้าในลั ก ษณะเดีย วกั บ ทีว ิญ ู ช นจะพึง กระทํ า กั บ คู่ สั ญ ญาทั ว ไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด ้วยอํานาจต่อรองทางการค ้าทีป
 ราศจากอิทธิพลในการทีต
 นมีสถานะ
เป็ นกรรมการ ผู ้บริหาร หรือบุคคลทีม
 ค
ี วามเกีย
 วข ้อง ทังB นีB บริษัทจะจัดทํารายงานสรุปการ
ทําธุรกรรมทีม
 ข
ี นาดเกินกว่า 1 ล ้านบาท เพือรายงานในการประชุมคณะกรรมการ ซึง เป็ น
การดํ า เนิน การตามข ้อแนะนํ า ของ สํา นั ก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลัก ทรั พ ย์ ในหนั ง สือ ที กลต.จ.(ว) 38/2551 เรือ ง คํ า แนะนํ า ในการปฏิบัต ต
ิ ามมาตรา
89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551

•

ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทได ้ให ้ความสํ าคัญต่อระบบการควบคุมภายในทุกระดับเพือ
 ให ้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการดํ า เนินงาน

และได ้มีการตรวจสอบว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมกับ

ขัน
B ตอนการทํ างานในแต่ละระบบ ดังนั น
B บริษัทจึงได ้มีการว่าจ ้าง บริษัท แท็กซ์ สเป
เชียลลิสท์ จํ ากัด เป็ นทีป
 รึกษาเพือ
 ทํ าการวางระบบการควบคุมภายในจากทีม
 อ
ี ยูใ่ ห ้มี
ประสิทธิภาพมากยิง ขึน
B ในปี 2553 บริษัท แท็กซ์ สเปเชียลลิสท์ จํ ากัด ได ้เข ้ามา
ดําเนินการศึกษาและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพือ
 จะได ้ดํ าเนินการ
จัดวางระบบการควบคุมภายในทีม
 ป
ี ระสิทธิภาพยิง ขึน
B ต่อไป โดยทีผ
 า่ นมาบริษัทกําหนด
ภาระหน ้าที อํ านาจในการดํ าเนินงาน รวมถึงอํ านาจในการเข ้าถึงข ้อมูลภายในของ
ผู ้ปฏิบต
ั งิ านและผู ้บริหารในระดับต่าง ๆ ไว ้ และยังได ้มีการใช ้รหัสพนั กงานในการเข ้าสู่
ระบบข ้อมูล

ซึง พนั กงานแต่ล ะคนต่า งมีขอบเขตในการเข ้าสู่ฐ านข ้อมูล ของบริษัท

ต่างกัน นอกจากนีบ
B ริษัทยังได ้แบ่งหน ้าทีข
 องผู ้ปฏิบัตงิ านและผู ้ประเมินผลออกจากกัน
อย่างเด่นชัด

สํ าหรับการควบคุมในสายการเงินนั น
B
บริษัทได ้กํ าหนดขัน
B ตอนการ

ตรวจสอบของการควบคุมทางการเงินโดยจัดให ้มีระบบการรายงานทางการเงินเสนอ
ให ้แก่ผู ้บริหารในสายงานทีร ับผิดชอบเป็ นประจํ าทุกเดือน และบริษัท ยังจัดให ้มีการ
ประชุม คณะผู ้บริห ารเมือ ได ้รั บ รายงานประจํ า เดือ นเพือ พิจ ารณาและปรั บ ปรุ ง แก ้ไข
ข ้อผิดพลาดทีไ ด ้พบจากรายงานดังกล่าว นอกจากนีBบริษัทยังจัดให ้มีการควบคุมการ
 ง โดยกํ าหนดให ้มีการจัดทํ ารายงานการบริหารลูกหนีBเป็ นประจํ าทุก
บริหารความเสีย
เดือ น

โดยมีการจั ด กลุ่ม ลูกหนีBต ามประวัต ใิ นการชํ า ระหนีB

และจั ดให ้มีเ จ ้าหนา้ ที

รับผิดชอบตามกลุ่มของลูกหนีBดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมกันเพือ
 ทํ า
การประเมินการบริหารลูกหนีรB ว่ มกับผู ้บริหารเป็ นประจําทุกเดือน
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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 2010 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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•

ิ าม
นโยบายด ้านการบริห ารความเสีย ง บริษั ทมีน โยบายทีใ ห ้ทุ ก หน่ ว ยงานปฏิบัต ต
กฎเกณฑ์และกฎหมายทีเ กีย
 วข ้อง

ได ้มีการกํ าหนดนโยบายและวิธก
ี ารปฏิบัต งิ าน

ตลอดจนอํานาจในการดําเนินงานต่างๆ ได ้มีการกําหนดเป็ นลายลักษณ์อักษรและมีการ
ปรับปรุงให ้สอดคล ้องกับการดํ าเนินงาน บริษัทได ้จ ้างทีป
 รึกษาภายนอกทํ าการศึกษา
 งในการดํ าเนินงานของหน่ ว ยงานต่างๆ
และประเมินความเสีย

ทีอ
 าจมีผ ลกระทบต่อ

บริษัท เสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร พิจารณาเป็ น
 งของบริษัท
แนวทางในการบริหารความเสีย

และกํ า หนดมาตรการทีเ หมาะสมเพือ

 งทีพ
จัดการกับความเสีย
 บในรายงานการประเมินดังกล่าว

การประชุมคณะกรรมการ
ตามข ้อบังคับของบริษัทได ้มีการกําหนดให ้บริษัททําการจัดการประชุมกรรมการ
อย่างน ้อย 3 เดือนต่อครังB ในปั จจุบัน บริษัทได ้จัดให ้มีการประชุมกรรมการเดือนละ 1 ครังB
และจัดให ้มีการประชุมกรรมการตรวจสอบเดือนเว ้นเดือน และอาจมีการกํ าหนดให ้มีการ
ประชุมพิเศษตามความจํ าเป็ น โดยบริษัทจะต ้องดํ าเนินการจัดส่งหนั งสือเชิญประชุมพร ้อม
ระเบียบวาระการประชุมพร ้อมทังB เอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหน ้า 7 วัน เพือ
 ให ้
คณะกรรมการได ้มีเวลาในการศึกษาข ้อมูลอย่างเพียงพอในการเข ้าร่วมประชุมทุกครังB
B 13
ในปี 2553 นั น
B บริษัทได ้จัดให ้มีการประชุมคณะกรรมการเป็ นจํ านวนทังB สิน
ครังB โดยกรรมการแต่ละคนได ้เข ้าร่วมการประชุมดังนีB
ืF กรรมการ
รายชอ

จํานวนครงที
ัp เF ข้าประชุมในปี 2553

นายมิทซึจ ิ โคโนชิตะ

6/13

นายสามารถ จิระดํารง

13/13

นายมุเนะโอะ ทาชิโร่

11/13

นายสุรศักดิt เข็มทองคํา

13/13

นายดีพงศ์ สหะชาติศริ ิ

13/13

นายฉั ตรชัย โชตนาการ

11/13

นายสาธิต รังคสิร*ิ

7/11

นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

11/13

*

นางวชิรา ณ ระนอง**

2/2

*

* ลาออกจากการดํารงตําแหน่งกรรมการ 19 ตุลาคม 2553
** เข ้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 3 พฤศจิกายน 2553
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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 2010, 13 meetings were held and the directors who attended the
meetings, were named as follows :

Directors’ name

Number of BOD attending

Mr. Mitsuji Konoshita

6/13

Mr. Samart Chiradamrong

13/13

Mr. Muneo Tashiro

11/13

Mr. Surasak Khemthongkum

13/13

Mr. Deepong Sahachartsiri

13/13

Mr. Chatchai Chotanakarn

11/13

Mr. Satit Rangkasiri

7/11

Ms. Jaranya Sangsukdee

11/13

Mrs. Vachira Na-Ranong

2/2

*Resign from the Board of Director from 19 October 2010
** Positioned as director from 3 November 2010
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังB ที 2/2554 เมือ
 วันที 23 กุมภาพันธ์
2554 มีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการ ประจํ าปี 2553 ทีบ
 ริษัทได ้เสนอเพือ
 ใช ้
ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Self Assessment) โดยมุง่ เน ้นการนํ าผล
ประเมินไปใช ้ประโยชน์เพือ
 การปรับปรุงการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีข
 องคณะกรรมการ ซึง ประกอบด ้วย
หัวข ้อดังนีB
1. โครงสร ้างและคุณสมบัตข
ิ องคณะกรรมการ
2. บทบาท หน ้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทําหน ้าทีข
 องกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กบ
ั ฝ่ ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู ้บริหาร
ซึง จากการประเมินในภาพรวมเห็ นว่า

การดํ าเนิน การส่ว นใหญ่มก
ี ารปฏิบัต ิ

ครบถ ้วน และบริษัทจะดําเนินการปรับปรุงในหัวข ้อทีย
 งั ปฏิบต
ั ไิ ด ้ไม่สมบูรณ์
ค่าตอบแทน
•

บริษัทมีนโยบายจ่า ยค่า ตอบแทนกรรมการให ้อยู่ใ นระดับ ทีใ กล ้เคียงกับอุตสาหกรรม
และเพียงพอทีจะรัก ษากรรมการทีม
 ค
ี ุณสมบัต ท
ิ ต
ี ้องการ

แต่ใ นขณะเดียวกันก็ต ้อง

คํานึงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทด ้วย ปั จจุบน
ั บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแยก
เป็ นค่าเบีย
B ประชุม โดยจ่ายตามจํานวนครังB ทีเ ข ้าประชุม โดยกรรมการทุกท่านได ้รับเบีย
B
ประชุมเท่ากันคือท่านละ 10,000 บาท ส่วนค่าบํ าเหน็ จกรรมการนั น
B คณะกรรมการ
บริษัทจะพิจารณาจากผลการดํ าเนินงานของบริษัทเป็ นสําคัญ โดยค่าบําเหน็ จจะขอ
เสนออนุ มัตจ
ิ ่ายประมาณ 2 เท่าของค่าบํ าเหน็ จพนั กงาน (เช่น ถ ้าพนั กงานได ้รับ 2
เดือน กรรมการจะได ้รับ 4 เดือน)
•

กรรมการทีไ ด ้รับหน ้าทีเ ป็ นกรรมการตรวจสอบ จะได ้รับค่าตอบแทนเพิม
 ตามภารกิจที
ได ้รับมอบหมาย โดยทุกท่า นจะได ้รับ ค่าเบีย
B ประชุมต่อ ครังB เป็ นจํ านวนเงิน

10,000

บาท เท่ากัน
•

บริษัทจะนํ าเสนอจํ านวนค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบต่อทีป
 ระชุมผู ้ถือ
หุ ้นเพือ
 พิจารณาและอนุมต
ั เิ สมอมาทุกปี
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Board Self Assessment
The Board Meeting no. 2/2011 on 23 February 2011 resolved to approve
the self-assessment of the Board that evaluated the performance of the Board
for 2010 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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การพ ัฒนากรรมการและผูบ
้ ริหาร
•

การฝึ กอบรม คณะกรรมการ ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให ้มีการฝึ กอบรมและการ
ให ้ความรู ้แก่ผู ้เกีย
 วข ้องในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนเสริมสร ้าง
ความรู ้ความเข ้าใจในการบริหารงานบริษัทฯ สําหรับทังB กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
ผู ้บริหาร เลขานุการบริษัท ตลอดจนพนักงานของบริษัท โดยการฝึ กอบรมมีทงั B ภายใน
บริษัท และโดยสถาบันภายนอก ทังB การสัมนาฝึ กอบรมทีจ
 ัดขึน
B โดยหน่วยงานเฉพาะ
ทางวิชาชีพ เช่น สภาวิชาชีพบัญชี หรือกรมสรรพากร ตลอดจนหน่วยงานทีก
 ํากับดูแล
บริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์ และกลต. เป็ นต ้น

•


การเตรียมการสําหรับกรรมการใหม่ ฝ่ ายจัดการได ้จัดเอกสารและข ้อมูลสรุป เพือ
แนะนํ าธุรกิจและแนวทางดําเนินธุรกิจของบริษัทให ้แก่กรรมการใหม่

•

แผนพัฒนาและสืบทอดงาน กรรมการผู ้จัดการได ้รายงานให ้ทราบเป็ นประจําถึง
แผนพัฒนาและสืบทอดงาน ในกรณีทต
ี นไม่สามารถปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีไ ด ้

•

โครงการสําหรับพัฒนาผู ้บริหาร คณะกรรมการได ้จัดให ้มีโครงการสําหรับพัฒนา
ผู ้บริหาร โดยให ้กรรมการผู ้จัดการรรายงานเป็ นประจําทุกปี ถึงสิง ทีไ ด ้ทําไปในระหว่างปี
ซึง จะพิจารณาควบคูก
่ บ
ั แผนสืบทอดงาน

้ อ
การดูแลการใชข
้ มูลภายใน
บริษัทได ้กําหนดนโยบายในการควบคุมบุคลากรของบริษัทในการนํ าข ้อมูลภายในองค์กรที
ยังไม่ได ้เปิ ดเผยต่อสาธารณะชนไปเปิ ดเผยแก่บุคคลภายนอก

รวมทั งB เพือผลประโยชน์ส่วนตน

โดยกํ าหนดให ้มีนโยบายและวิธก
ี ารดูแลกรรมการ ผู ้บริหารรวมทังB พนั กงานทีร ั บทราบข ้อมูลของ
บริษัทได ้มีการกําหนดบทลงโทษสําหรับบุคคลทีใ ช ้ข ้อมูลภายใน เพือ
 ประโยชน์สว่ นตนหรือทํ าการ
เปิ ดเผยข ้อมูลดังกล่าวแก่บค
ุ คลอืน
 ไว ้ในข ้อบังคับการทํ างานของบริษัท

โดยบริษัทจะแต่งตังB

คณะกรรมการ ประกอบด ้วย ผู ้จัดการฝ่ ายต่าง ๆ และกรรมการผู ้จัดการ พิจารณาการลงโทษ โดย
แบ่งเป็ นการว่ากล่าวตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร ในกรณีทพ
ี นักงานกระทําผิดประมาทเลินเล่อ และ
พิจารณาให ้ออกจากบริษัท ในกรณีทก
ี ระทําผิดโดยเจตนาและสร ้างความเสียหายอย่างร ้ายแรงให ้กับ
บริษัท ตามนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ นอกจากนีB บริษัทยังได ้ดํ าเนินการแจ ้งให ้แก่ผู ้บริหาร
ฝ่ ายต่าง ๆ เข ้าใจถึงภาระหน ้าทีใ นการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง และรวมไปถึงคู่
สมรส และบุตรทีย
 ังไม่บรรลุนต
ิ ภ
ิ าวะ ตลอดจนรายงานการเปลีย
 นแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ กลต.
ตามพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข ้อกํ าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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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 ครังB ที 2/2554 เมือ
 วันที 23 กุมภาพันธ์ 2554 โดยคณะกรรมการ
บริษัท ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได ้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยให ้ฝ่ ายบริหาร
B จงระบบต่าง ๆ ทีใ ช ้ในการบริหารงานและควบคุมภายใน รวมทังB ให ้คณะกรรมการได ้
ของบริษัทได ้อธิบายชีแ
ซักถามข ้อมูลจากฝ่ ายบริหาร แล ้วสรุปได ้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด ้านต่าง ๆ
5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล ้อม

 ง
การบริหารความเสีย

การควบคุมการปฏิบต
ั งิ านของฝ่ ายบริหาร

 สารข ้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีระบบการ
ระบบสารสนเทศและการสือ
ควบคุมภายในเพียงพอแล ้วดังนีB
•

ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กรของการควบคุม
บริษัทมีการจัดการโครงสร ้างขององค์กร

ขอบเขตอํานาจของฝ่ ายบริหารต่างๆ เป็ นลายลักษณ์

อักษรอย่างชัดเจน และได ้กําหนดเป้ าหมายของบริษัทในการดําเนินธุรกิจในอนาคตไว ้เพือ
 ให ้ฝ่ ายบริหารและ
 สัตย์สจ
พนั กงานในระดับต่าง ๆ ได ้ร่วมกันทํ างานเพือ
 ไปสูเ่ ป้ าหมายร่วมกัน โดยเน ้นในเรือ
 งความซือ
ุ ริตต่อ
หน ้าที ความจงรักภักดีต่อองค์กร ความมีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารจัดการ ซึง ประกอบด ้วย
ข ้อกําหนดการห ้ามฝ่ ายบริหารและพนั กงานกระทํ าการใด ๆ ทีอ
 าจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร พร ้อมบทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื นข ้อกําหนดดังกล่าว
•

ีF ง
ด้านการประเมินความเสย
 งเป็ นอย่างมาก เนืองจากธุรกิจของบริษัท
ฝ่ ายบริหารได ้ให ้ความสําคัญเกีย
 วกับการบริหารความเสีย

 ง จึงเพิม
เป็ นธุรกิจทีเ กีย
 วข ้องโดยตรงกับความเสีย
 ความรอบคอบและระมัดระวังในการบริหารจัดการทางด ้าน
 แก่ลูกค ้า โดยมีการประเมินความเสีย
 งทีอ
การเงิน การพิจารณาอนุมัตใิ ห ้สินเชือ
 าจจะเกิดขึน
B และกํ าหนด
 ง
มาตรการการป้ องกันและการจั ด การความเสีย

 งในด ้านการจั ด การฐานข ้อมูล
มีก ารประเมินความเสีย

สารสนเทศซึง เป็ นหัวใจสําคัญในการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และได ้กําหนดมาตรการในการป้ องกัน
 งดังกล่าวได ้อย่างรัดกุม รวมถึงการประเมินความเสีย
 งทีเ กิดจากปั จจัยภายนอกทีม
ความเสีย
 ผ
ี ลกระทบต่อการ
ดําเนินงานของบริษัทอย่างสมํา เสมอ
•

ด้านกิจกรรมการควบคุม
บริษัทได ้จัดให ้มีโครงสร ้างองค์กรของฝ่ ายบริหารและขอบเขตอํานาจหน ้าทีค
 วามรับผิดชอบไว ้เป็ น

ลายลักษณ์อก
ั ษรอย่างชัดเจน มีระบบการตรวจสอบระหว่างหน่วยงานในแต่ละขัน
B ตอนการปฏิบัต ิ จึงมันใจได ้
ว่าฝ่ ายบริหารได ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายหรือระเบียบข ้อบังคับทีเ กีย
 วข ้องและกฎระเบียบข ้อบังคับของบริษัท
•

ืF สาร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ
 สารข ้อมูล เพือ
บริษัทให ้ความสําคัญในด ้านระบบสารสนเทศและการสือ
 ให ้การรวบรวมข ้อมูลและ

ประมวลผลข ้อมูลได ้อย่างรวดเร็ ว ถูกต ้อง ทันเวลา และมีการกําหนดรูปแบบมาตรฐานในการปฏิบัตงิ าน
เพือ ให ้พนั ก งานสามารถรั บ รู ้ข ้อมูล ข่า วสารอย่า งถูก ต ้องชัด เจน

รวมถึงมีระบบช่ว ยในการตั ดสินใจของ

ผู ้บริหารและคณะกรรมการบริษัทได ้รับทราบเพือ
 ให ้สามารถตัดสินใจได ้อย่างถูกต ้องรวดเร็ว ทังB ในด ้านการ
แก ้ไขปั ญหาและวางแผนงานในอนาคต โดยเฉพาะข ้อมูลทางด ้านบัญชีและการเงิน
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Internal Controls
In the minutes of the company's Board of Directors of 2/2011, held on February
rd

23 , 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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•

ด้านระบบการติดตาม
บริษัทได ้จัดให ้มีระบบการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างสมํา เสมอ เพือ
 ให ้บริษัทสามารถ

บรรลุเป้ าหมายทีว างไว ้ โดยมีการจัดการประชุมคณะผู ้บริหารเพือ
 รายงานผลการดํ าเนินงานเป็ นประจํ าอย่าง
น ้อยเดือนละ 1 ครังB และมีการจัดการประชุมเพือ
 แก ้ไขปั ญหาเร่งด่วน เฉพาะในกรณีทม
ี ป
ี ั จจัยอืน
 ทีส
 ําคัญซึง
อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท
นอกจากนีBบริษัทได ้จัดทํ าสัญญาจ ้างบริษัท แท็กซ์ สเปเชียลลิสท์ จํ ากัดเป็ นทีป
 รึกษาตรวจสอบ
 วชาญด ้านการตรวจสอบภายในโดยเฉพาะจากภายนอกองค์กรซึง มีความอิสระในการ
ภายใน ซึง มีผู ้เชีย
 งของธุรกิจและระบบควบคุมการ
ปฏิบัตงิ าน มาให ้คํ าแนะนํ าและเสนอแนวทาง โดยเน ้นในด ้านความเสีย
ปฏิบต
ั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง มีวัตถุประสงค์ดังนีB
1) เพือ
 เพิม
 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู ้บริหาร
2) เพือ
 ให ้เกิดความมัน
 ใจในการควบคุมดูแลการใช ้สินทรัพย์ของบริษัทให ้เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) เพือ
 ให ้คณะกรรมการตรวจสอบและผู ้บริหารทราบถึงปั ญหาทีอ
 าจจะเกิดขึน
B

เพือ
 ดําเนินการ

ป้ องกันได ้ทันต่อเหตุการณ์
4) เพือ
 ให ้เกิดความมันใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในทีด
 แ
ี ละพนั กงานมีการปฏิบัตงิ านตาม
ระบบการควบคุมภายในทีก
 ําหนดไว ้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัท กรุ๊ปลีส จํ ากัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 40 จากกํ าไรสุทธิ
หลั ง หั ก ภาษี และเงิน สํ า รองต่ า งๆ ตามกฎหมาย ทั งB นีB ก ารจ่ า ยเงิน ปั น ผล ให น
้ ํ า ปั จ จั ย อืน ๆ มาพิจ ารณา
ประกอบ เช่น ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ โดยการจ่ายเงิน
ปั นผลข ้างต ้น จะต ้องได ้รับความเห็นชอบจากทีป
 ระชุมผู ้ถือหุ ้น เว ้นแต่จะเป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ซึง ได ้รับ อนุ มัต จ
ิ ากคณะกรรมการบริษัท ฯ แล ้ว โดยต ้องแจ ้งให ้แก่ท ีประชุมผู ้ถือ หุ ้นคราวต่อไปเพือ
 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, financial 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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รายการระหว่างก ัน
จากงบการเงินของบริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีรายการ
ระหว่างกันกับบุคคลทีอ
 าจมีความขัดแย ้ง ดังนี+
รายการระหว่างก ัน ณ ว ันที 31 ธ ันวาคม 2553
บุคคลทีม
 ค
ี วามเกีย
 วโยงกัน

บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิง+ ส์ จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์

ผู ้ถือหุ ้นใหญ่ของกลุม
่ บริษัทถือหุ ้นร ้อยละ 76

1. ลักษณะของรายการ

ระหว่างงวด

ทํ า สัญ ญาเช่า ซื+อ รถยนต์กั บ บริษั ท ระยะเวลาผ่ อ นชํ า ระ 12 งวด อั ต รา
+ ซึง เป็ นไปตามลัก ษณะการประกอบธุรกิจ โดย
ดอกเบีย
+ ตามสัญ ญาเช่า ซือ
ปกติทวั ไป
5 ล ้านบาท มีดอกเบีย
+ รับคิดเป็ นจํานวนเงิน 0.19 ล ้านบาท

ยอดคงค ้าง

0 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได ้สอบทานและพิจารณา รายการดังกล่าวแล ้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็ นไปตาม
ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทัว ไปและก่อให ้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทและมีความสมเหตุสมผลของ
อัตราดอกเบีย
+ ณ. ปั จจุบน
ั ไม่มก
ี ารทํารายการในลักษณะดังกล่าวอีก

บุคคลทีม
 ค
ี วามเกีย
 วโยงกัน

นายมิทซึจ ิ โคโนชิตะ

ลักษณะความสัมพันธ์

ประธานกรรมการบริษัทฯ

2. ลักษณะของรายการ

ระหว่างงวด

ทํ า สัญ ญาเช่า ซื+อ รถยนต์กั บ บริษั ท ระยะเวลาผ่ อ นชํ า ระ 12 งวด อั ต รา
+ ซึง เป็ นไปตามลัก ษณะการประกอบธุรกิจ โดย
ดอกเบีย
+ ตามสัญ ญาเช่า ซือ
ปกติทวั ไป
5 ล ้านบาท มีดอกเบีย
+ รับคิดเป็ นจํานวนเงิน 0.19 ล ้านบาท

ยอดคงค ้าง

0 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได ้สอบทานและพิจารณา รายการดังกล่าวแล ้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็ นไปตาม
ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทัว ไปและก่อให ้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทและมีความสมเหตุสมผลของ
อัตราดอกเบีย
+ ณ. ปั จจุบน
ั ไม่มก
ี ารทํารายการในลักษณะดังกล่าวอีก

บุคคลทีม
 ค
ี วามเกีย
 วโยงกัน

นายเจเรมี คิม ซาน เหลียว

ลักษณะความสัมพันธ์

กรรมการผู ้จัดการของบริษัททีเ กีย
 วข ้องกัน

3. ลักษณะของรายการ

ระหว่างงวด

ทํ า สัญ ญาเช่า ซื+อ รถยนต์กั บ บริษั ท ระยะเวลาผ่ อ นชํ า ระ 12 งวด อั ต รา
+ ซึง เป็ นไปตามลัก ษณะการประกอบธุรกิจ โดย
ดอกเบีย
+ ตามสัญ ญาเช่า ซือ
ปกติทวั ไป
4 ล ้านบาท มีดอกเบีย
+ รับคิดเป็ นจํานวนเงิน 0.15 ล ้านบาท

ยอดคงค ้าง

0 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได ้สอบทานและพิจารณา รายการดังกล่าวแล ้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็ นไปตาม
ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทัว ไปและก่อให ้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทและมีความสมเหตุสมผลของ
อัตราดอกเบีย
+ ณ. ปั จจุบน
ั ไม่มก
ี ารทํารายการในลักษณะดังกล่าวอีก
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Related Party Transactions
The financial statement of Group Lease Public Company Limited as of December 31,
2010 and 2009 presents related transaction as follows :
Related party transactions as at December 31, 2010
Related Company

A.P.F Holdings Co., Ltd.

Relationship

Major Shareholder hold 76% of total shares

1. Transaction

Do automobile hire-purchase contract with the company. Repay
12 installments, interest rate same as the normal business.

Interim

5 million Baht, interest received amount 0.19 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 for the highest benefit of the company with the
reasonable interest rate. No more this kind of transaction in the present day.

Related Company

Mr. Mitsuji Konoshita

Relationship

Chairman of the Board of Director

2. Transaction

Do automobile hire-purchase contract with the company. Repay
12 installments, interest rate same as the normal business.

Interim

5 million Baht, interest received amount 0.19 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 for the highest benefit of the company with the
reasonable interest rate. No more this kind of transaction in the present day.

Related Company

Mr. Jeremy Kim San Liau

Relationship

Director of the related company

2. Transaction

Do automobile hire-purchase contract with the company. Repay
12 installments, interest rate same as the normal business.

Interim

4 million Baht, interest received amount 0.15 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 for the highest benefit of the company with the
reasonable interest rate. No more this kind of transaction in the present day.
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รายการระหว่างก ัน ณ ว ันที 31 ธ ันวาคม 2552
บุคคลทีม
 ค
ี วามเกีย
 วโยงกัน

นายสามารถ จิระดํารง

ลักษณะความสัมพันธ์

เป็ นผู ้ถือหุ ้นใหญ่ของบริษัทถือหุ ้นร ้อยละ 9.58 และกรรมการบริษัท

1. ลักษณะของรายการ

เงินกู ้ยืมจากกรรมการในรูปของตัวv สัญญาใช ้เงินชนิดใช ้คืนเมือ
 ทวงถาม
โดยมีอต
ั ราดอกเบีย
+ ร ้อยละ MLR ต่อปี

ระหว่างงวด

10 ล ้านบาท มีดอกเบีย
+ จ่ายคิดเป็ นจํานวนเงิน 0.02 ล ้านบาท

ยอดคงค ้าง

0 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได ้สอบทานและพิจารณา รายการดังกล่าวแล ้วเห็ นว่า บริษัทมีความจํ าเป็ นต ้องทํา
การกู ้ยืมเงินจากกรรมการดังกล่าวเพิอ
 เสริมสภาพคล่องในการดําเนินกิจการ เนืองจากในขณะนั น
+ อยู่ระหว่าง
ิ เชือ
 วงเงินใหม่จากธนาคาร เนืองจากวงเงินกู ้ทีใ ช ้ในขณะนั น
การขออนุมัตส
ิ น
+ ได ้ถูกกู ้ยืมเพือ
 นํ าไปขยายธุรกิจ
จนเต็มวงเงินแล ้ว นอกจากนี+รายการกู ้ยืมเงินจากกรรมการดังกล่าว ใช ้อัตราดอกเบีย
+ อ ้างอิงจากอัตราดอกเบีย
+
ปกติซงึ บริษัทกู ้ยืมจากธนาคารทีร ้อยละ MLR ต่อปี ซึง รายการดังกล่าวเป็ นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจ
โดยทัว ไปและก่อให ้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทและมีความสมเหตุสมผลของอัตราดอกเบีย
+ ณ. ปั จจุบันไม่
มีการทํารายการในลักษณะดังกล่าวอีก

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างก ัน
 ก่อให ้เกิด
การทํารายการระหว่างกันเป็ นความจําเป็ นและมีความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพือ
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได ้ให ้ความเห็นว่า เป็ นไปตามลักษณะของการดํ าเนิน
ธุรกิจโดยทัวไป และบริษัทได ้จ่ายค่าตอบแทนในราคายุตธิ รรม
มาตรการหรือขนตอนการอนุ
ั;
ม ัติการทํารายการระหว่างก ัน
หากบริษัทมีการทํารายการระหว่างกันโดยขึน
+ อยูก
่ บ
ั เหตุผลและความจํ าเป็ นของบริษัท จะต ้องมีการ
เสนอรายละเอีย ดของรายการระหว่ า งกั นดั ง กล่ า วให ้ทีป ระชุม คณะกรรมการบริษั ทพิจ ารณา โดยต ้องมี
คณะกรรมการตรวจสอบเข ้าร่วมประชุมเพือพิจารณาและอนุ มัตก
ิ ารทํ ารายการระหว่างกันด ้วย ซึง รายการ
ระหว่างกันดังกล่าวต ้องปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข ้อบังคับ
ประกาศ คํ า สั ง หรือ ข ้อกํ า หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ซึง ผู ท
้ ีอ าจมีค วามขั ด แย ้งทาง
ิ ธิในการออกเสียงลงมติในการทํ า
ผลประโยชน์หรือมีสว่ นได ้ส่วนเสียในการทํ ารายการระหว่างกันจะไม่มส
ี ท
รายการระหว่างกันนัน
+ ๆ
นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างก ัน
คณะกรรมการบริษัทได ้ตระหนั กถึงผลกระทบของการทํ ารายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ
 าจมีความ
ขัดแย ้งทางผลประโยชน์ และพยายามจะลดการทํ ารายการดังกล่าวลง โดยจะอนุมัตก
ิ ารทํ ารายการดังกล่าว
เฉพาะรายการทีม
 ค
ี วามจําเป็ นและเป็ นไปเพือ
 ผลประโยชน์สงู สุดของบริษัทเท่านัน
+
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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.

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 รายการระหว่ า งกัน ทีอ าจเกิด ขึน
+ ในอนาคตนั น
+ บริษัท ต ้องกํ า หนดเงือ นไขให ้เป็ นไปตาม
ลักษณะการค ้าโดยทัว ไปโดยอ ้างอิงกับราคาและเงือ
 นไขทีเ หมาะสม ซึง คณะกรรมการจะต ้องปฏิบัตต
ิ าม
ระเบียบต่างๆ ทีไ ด ้กําหนดขึน
+ รวมทัง+ จะต ้องไม่อนุมัตริ ายการใด ๆ ทีต
 นหรือบุคคลทีอ
 าจมีความขัดแย ้งทาง
ผลประโยชน์ใ นลัก ษณะอืน
 ใดกับ บริษัท และจะต ้องเปิ ด เผยรายการดั งกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพือ
พิจารณาและปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข ้อบังคับ ประกาศ
คําสัง หรือข ้อกําหนดของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ / หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดเกีย
 วกับการเปิ ดเผยข ้อมูลการทํ ารายการเกีย
 วโยง และการ
ิ ของบริษัท
ได ้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สน
หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึน
+ กับบุคคลทีอ
 าจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได ้
เสีย หรือ อาจมีค วามขั ด แย ้งทางผลประโยชน์ ใ นอนาคต บริษั ทจะให ค
้ ณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู ใ้ ห ้
ความเห็นเกีย
 วกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมถึงความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการทีจ
 ะเกิดขึน
+ ใน
กรณีทค
ี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มค
ี วามชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ
 าจเกิดขึน
+ บริษัทจะใช ้
 วชาญอิสระหรือผู ้สอบบัญชีของบริษัท เป็ นผู ้ให ้ความเห็นเกีย
ผู ้เชีย
 วกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือ
 นํ า
ความเห็ น ไปประกอบการตั ด สินใจของคณะกรรมการ หรือ ผู ้ถือ หุ ้น ตามแต่ก รณี ทั ง+ นี+ บ ริษั ทจะเปิ ดเผย
รายการระหว่างกันไว ้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ ด ้รับการตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชีของบริษัท
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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.
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินการ
Financial Position and Operating Results

งบการเงิน
สรุปรายงานการสอบบ ัญช ี
ในระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี า่ นมา บริษัทตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ได ้ให ้ความเห็น
ในรายงานการตรวจสอบของบริษัทสามารถสรุปได ้ดังนี*
งบการเงิน

บริษ ัท

ผูส
้ อบบ ัญชี

ผูส
้ อบบ ัญชีร ับ

ความเห็นของ

อนุญาตเลขที4

ผูส
้ อบบ ัญชี

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

4521

ไม่มเี งือ
 นไข

นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุวรรณกุล

3516

ไม่มเี งือ
 นไข

นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุวรรณกุล

3516

ไม่มเี งือ
 นไข

ตรวจสอบ
ปี 2553

บริษัท สํานั กงาน เอินส์ท

แอนด์ ยัง จํากัด
ปี 2552

บริษัท สํานั กงาน เอินส์ท

แอนด์ ยัง จํากัด
ปี 2551

บริษัท สํานั กงาน เอินส์ท

แอนด์ 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.Pimjai Manitkajornkit

4521

Unqualified

Ms.Rungnapa Lertsuwankul

3516

Unqualified

Ms.Rungnapa Lertsuwankul

3516

Unqualified

Statement
2010

Ernst and
Young Office Limited

2009

Ernst and
Young Office Limited

2008

Ernst and
Young Office Limited
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งบดุลของบริษ ัท กรุป
๊ ลีส จําก ัด (มหาชน)
Financial Statement of Group Lease Public Co., Ltd.
หน่วย : ล ้านบาท
unit : million Baht

ปี 2553
2010
จํานวนเงิน
ร้อยละ
amount
%
สินทร ัพย์
Assets
สินทร ัพย์หมุนเวียน
Current Assets
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
Cash and cash equivalents
* และขายผ่อน
ลูกหนีต
* ามสัญญาเช่าซือ
ชําระทีถ
 งึ กําหนดชําระภายในหนึง ปี
–
สุทธิ
Current portion of hire purchase
and installment sales receivables,
net
สินทรัพย์รอการขาย – สุทธิ
Assets foreclosed, net
ลูกหนีก
* รมสรรพากร
Revenue Department receivable
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน

Other current assets
รวมสินทร ัพย์หมุนเวียน
Total current assets
สินทร ัพย์ไม่หมุนเวียน
Non-current assets
เงินฝากประจําทีม
 ภ
ี าระคํ*าประกัน
Pledged fixed deposit at financial
institution
ลูกหนีแ
* ละเงินให ้กู ้ยืมแก่ลก
ู จ ้าง
Accounts receivable and loans to
employees
เงินลงทุนระยะยาว – สุทธิ
Long-term investments
* และขายผ่อน
ลูกหนีต
* ามสัญญาเช่าซือ
ชําระทีถ
 งึ กําหนด ชําระเกินกว่าหนึง ปี –
สุทธิ
Hire purchase and installment sales
receivables - long-term portion, net
ทีด
 น
ิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
Property, plant and equipment, net
สินทรัพย์ภาษี เงินได ้รอตัดบัญชี
Deferred tax assets
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

Other non-current assets
รวมสินทร ัพย์ไม่หมุนเวียน
Total non-current assets
รวมสินทร ัพย์
Total assets

ปี 2552
2009
จํานวนเงิน
ร้อยละ
amount
%

ปี 2551
2008
จํานวนเงิน
ร้อยละ
amount
%

0.87

0.03

1.77

0.09

2.92

0.13

1,227.87

46.39

1,040.01

50.42

1,088.31

47.79

17.48

0.66

7.39

0.36

7.97

0.35

0.83

0.03

0.00

0.00

0.40

0.02

71.28

2.69

39.98

1.94

38.04

1.67

1,318.34

49.81

1,089.15

52.81

1,137.62

49.95

0.27

0.01

0.27

0.01

0.26

0.01

0

0.00

0.06

0.00

0.04

0.00

0

0.10

2.00

0.10

2.00

0.09

1,182.18

44.67

861.55

41.77

1,042.56

45.78

59.03

2.23

50.36

2.44

50.66

2.22

59.23

2.24

35.35

1.71

23.53

1.03

27.69

1.05

23.79

1.15

20.79

0.91

1,328.40

50.19

973.38

47.19

1,139.84

50.05

2,646.73

100.00

2,062.53

100.00

2,277.47

100.00
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หน่วย : ล ้านบาท
unit : million Baht

ปี 2553
2010
จํานวนเงิน
ร ้อยละ
Amount
%
ิ
Z น
หนีส
Liabilities
ิ หมุนเวียน
Z น
หนีส
Current Liabilities
*
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืมระยะสัน
จากสถาบันการเงิน
Bank overdrafts and short-term
loans from financial institutions
ตัวn แลกเงิน
Bills of exchange
เจ ้าหนีก
* ารค ้า
Trade accounts payable
เงินกู ้ยืมระยะยาวทีถ
 งึ กําหนดชําระ
ภายในหนึง ปี
Current portion of long-term loans
เงินกู ้ยืมจากกรรมการ
Loan from Director
ภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลค ้างจ่าย
Corporate income tax payable
เจ ้าหนีค
* า่ เบีย
* ประกัน
Insurance payables
ค่าใช ้จ่ายค ้างจ่าย
Accrued expenses
ิ หมุนเวียนอืน
หนีส
* น

Other Current Liabilities
ิ หมุนเวียน
Z น
รวมหนีส
Total Current liabilities
ิ ไม่หมุนเวียน
Z น
หนีส
Non-current liabilities
เงินกู ้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถ
 งึ
กําหนดชําระภายในหนึง ปี
Long-term loans, net of current
portion
สํารองผลประโยชน์พนักงาน
Reserved for employee benefits
เงินประกันความเสียหายตามสัญญาเช่า
*
ซือ
Cash guarantee for damage on hire
purchase agreements
ิ ไม่หมุนเวียน
Z น
รวมหนีส
Total non-current liabilities
ิ
Z น
รวมหนีส
Total Liabilities

ปี 2552
2009
จํานวนเงิน ร ้อยละ
Amount
%

ปี 2551
2008
จํานวนเงิน
ร ้อยละ
Amount
%

72.92

2.76

25.35

1.23

145.00

6.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.80

0.14

1.50

0.07

0.82

0.04

788.13

29.78

746.98

36.22

752.23

33.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63.52

2.40

36.76

1.78

33.38

1.47

15.45

0.58

15.22

0.74

13.53

0.59

15.26

0.58

9.73

0.47

11.55

0.51

22.47

0.85

15.96

0.77

9.32

0.41

981.54

37.09

851.50

41.29

965.83

42.41

629.46

23.78

289.86

14.05

529.06

23.23

22.17

0.84

3.00

0.11

7.00

0.34

17.75

0.78

654.63

24.73

296.86

14.39

546.81

24.01

1,636.17

61.82

1,148.36

55.68

1,512.64

66.42
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หน่วย : ล ้านบาท
unit : million Baht

ปี 2553
2010
จํานวนเงิน
ร ้อยละ
Amount
%
ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้
Shareholders' equity
ทุนทีอ
 อกและชําระแล ้ว มูลค่าหุ ้นละ
5.00 บาท
Issued and paid-up Capital of Baht
5 each
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้น
Share premium
* หุ ้นสามัญ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ
ี ะซือ
Warrant to buy ordinary shares
กําไรสะสม
Retained earnings
จัดสรรแล ้ว สํารองตามกฎหมาย
Appropriated - statutory reserve
ยังไม่ได ้จัดสรร
Un-appropriated
รวมส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้
Total shareholders' equity
ิ และส่วนของผูถ
Z น
รวมหนีส
้ อ
ื หุน
้
Total liabilities and
shareholders' equity

ปี 2552
2009
จํานวนเงิน
ร ้อยละ
Amount
%

ปี 2551
2008
จํานวนเงิน
ร ้อยละ
Amount
%

282.08

10.66

280.84

13.62

270.00

11.86

192.19

7.26

187.66

9.10

148.20

6.51

4.38

0.17

4.43

0.21

0.00

0.00

43.15

1.63

39.95

1.94

36.82

1.62

488.76

18.47

401.30

19.46

309.80

13.60

1,010.56

38.18

914.18

44.32

764.82

33.58

2,646.73

100.00

2,062.53

100.00

2,277.47

100.00
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งบกําไรขาดทุน ของบริษ ัท กรุป
๊ ลีส จําก ัด (มหาชน)
Income Statements of Group Lease Public Co., Ltd.
หน่วย : ล ้านบาท
unit : million Baht

ปี 2553
2010
จํานวนเงิน
Amount
รายได้จากการดําเนินงาน
Revenues
* และขายผ่อน
รายได ้ดอกผลเช่าซือ
ชําระ
Hire purchase interest and
installment sales income
 เงินสด
รายได ้ดอกเบีย
* จากสินเชือ
Interest Income from Personal
Loan
รายได ้อืน

Other income
รวมรายได้
Total Revenues
้ า่ ยในการดําเนินงาน
ค่าใชจ
Expenses
ค่าใช ้จ่ายในการให ้บริการและ
บริหาร
Service and administrative
expenses
หนีส
* ญ
ู และหนีส
* งสัยจะสูญ
Bad debts and doubtful
accounts
ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์
รอการขาย
Loss on disposals of foreclosed
assets
้ า่ ย
รวมค่าใชจ
Total Expenses
กําไรก่อนค่าใช ้จ่ายทางการเงินและ
ภาษี เงินได ้
Income before finance cost and
income tax
ค่าใช ้จ่ายทางการเงิน
Finance cost
ภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล
Corporate income tax
กําไรสุทธิสําหร ับงวด
Net income for the year
Z ฐาน (บาท)
กําไรต่อหุน
้ ขนพื
ัZ น
Basis earnings per share
(Baht)

ปี 2552
2009

ร ้อยละ
%

จํานวนเงิน
Amount

ปี 2551
2008
ร ้อยละ
%

จํานวนเงิน
Amount

ร ้อยละ
%

802.77

92.77

742.16

92.75

695.32

92.96

62.55

7.23

58.05

7.25

52.66

7.04

865.32

100.00

800.21

100.00

747.98

100.00

186.58

21.56

131.26

16.40

130.37

17.43

118.89

13.74

125.15

15.64

102.19

13.66

118.81

13.73

217.59

27.19

182.30

24.37

424.28

49.03

474.00

59.23

414.86

55.46

441.03

50.97

326.21

40.77

333.12

44.54

(75.03)

(8.67)

(84.73)

(10.59)

(88.43)

(11.82)

(102.75)

(11.87)

(60.36)

(7.54)

(61.01)

(8.16)

263.25

30.42

181.13

22.64

183.67

24.56

4.67

3.29
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3.46

ํ ค ัญ
อ ัตราสว่ นทางการเงินทีส
4 า
Financial Ratio
2010
2553

2009
2552

2008
2551

2007
2550

อัตราดอกเบีย
* รับ (%)
Yield Rate

37.24

36.81

38.55

39.81

อัตราดอกเบีย
* จ่าย (%)
Interest Rate

5.88

6.81

6.59

6.92

ส่วนต่างอัตราดอกเบีย
* (%)
Net Yield Rate

31.36

30.00

31.96

32.89

อัตรากําไรสุทธิ (%)
Net Profit Rate

30.42

22.64

24.56

19.81

อัตราผลตอบแทนผู ้ถือหุ ้น (%)
Return on Equity

27.35

21.58

27.72

21.20

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
Return on Total Assets

11.18

8.35

9.47
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อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
Total Assets Turn Over Ratio (Times)

0.37

0.37

0.39

0.40

ิ ต่อส่วนผู ้ถือหุ ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี*สน
Ratio of Liability to Equity (times)

1.62

1.26

1.98

1.86

อัตราส่วนเงินให ้กู ้ต่อเงินกู ้ (เท่า)
Ratio of Total Receivable to Loan from (times)

1.69

1.62

1.52

1.59

อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)
Dividend Rate

69.57

69.77

7.35

75.41

 รวม (%)
อัตราส่วนค่าเผือ
 หนีส
* งสัยจะสูญต่อสินเชือ
Ratio of Allowance for Doubtful Debt to Total
Receivable

8.65

8.92

5.96

5.22

 รวม (%)
อัตราส่วนหนี*สญ
ู ต่อสินเชือ
Ratio of Bad Debt to Total Receivable

2.91

3.42

2.13

3.10

 ทีห
 รวม (%)
อัตราส่วนเงินให ้สินเชือ
 ยุดรับรู ้รายได ้ต่อสินเชือ
Ratio of Non performing loan to Total Receivable

4.80

4.37

3.91

3.03

อ ัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
Profitability Ratio

อ ัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
Efficiency Ratio

อ ัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน
Financial Policy Ratio

อ ัตราส่วนคุณภาพสินทร ัพย์
Asset Quality Ratio
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

ภาพรวมผลการดําเนินงาน
 เช่า ซือ
* รถจั กรยานยนต์ใ นเขตกรุงเทพฯ
บริษัทประกอบธุรกิจการให ้บริก ารสินเชือ

และ

* รถจักรยานยนต์ซงึ มีระยะเวลาการ
ปริมณฑล ตลอดจนจังหวัดใกล ้เคียง ซึง รายได ้หลักมาจากการให ้เช่าซือ
* เฉลีย
ผ่อนชําระค่างวดรถจักรยานยนต์ตามสัญญาเช่าซือ
 ประมาณ 27 เดือน และรายได ้ดังกล่าวขึน
* อยูก
่ ับ
แนวโน ้มยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์ ซึง เมือ
 พิจารณายอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์ในปี 2552 จะพบว่ายอด
จํ าหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีปริมาณลดลงจาก 371,491 คันในปี 2551 เป็ น
329,476 คัน คิดเป็ นร ้อยละ 11.31 เนืองจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ในปี 2553 จํ านวนรถจักรยานยนต์ทจ
ี ด
ทะเบียนใหม่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจํานวน 378,311 คัน โดยขยายตัวร ้อยละ 14.82 จากปี
2552 จากการฟื* นตัวของเศรษฐกิจโลก แม ้ว่าภายในประเทศจะมีปัญหาการเมืองในไตรมาสสาม และประสบ
อุท กภัยในไตรมาสสี สํ า หรั บ ปี 2554

ยังมีค วามไม่แน่ น อนจากปั จ จั ยหลายประการ ไม่ว่า จะเป็ นอัต รา

แลกเปลีย
 นซึง กระทบการส่งออก การเปลีย
 นแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจโลกซึง ยังอาจมีวก
ิ ฤตการณ์
เกิดขึน
* ได ้ในบางประเทศ ตลอดจนอัตราเงินเฟ้ อซึง จะส่งผลต่อการปรับอัตราดอกเบีย
* เป็ นต ้น จากปั จจัย
ต่างๆ เหล่านี* ทํ าให ้การคาดการณ์อุตสาหกรรมเป็ นไปได ้ยาก อย่า งไรก็ ดเี ป็ นทีค
 าดการณ์กันว่าภาพรวม
เศรษฐกิจจะขยายตัวได ้ แต่อาจเป็ นอัตราทีไ ม่สงู นัก
ในช่วงปี ทีผ
 ่านมา เศรษฐกิจโลกเริม
 พลิกฟื* นจากภาวะวิกฤติตัง* แต่ต ้นปี และพัฒนาไปในทิศทางทีด
 ี
ขึน
* ตลอดทั ง* ปี แม ้ว่ า ในประเทศจะเกิด ปั ญหาการเมือ งและประสบภั ย ธรรมชาติ แต่ จ ากยอดจํ า หน่ า ย
รถจั ก รยานยนต์ท ีเ พิม
 ขึน
* , การขยายตลาดไปยั ง พื*น ทีใ หม่ๆ , การพั ฒ นาระบบติด ตามการชํ า ระหนี* ใ ห ม
้ ี
ประสิทธิภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิง การเตรียมความพร ้อมเพือ
 รับมือกับสถานการณ์ตา่ งๆ อย่างรัดกุม ทําให ้
ิ เชือ

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทดีขน
ึ* จากปี ทผ
ี า่ นมา โดยในปี 2552 บริษัทมีลก
ู หนีส
* น
* สุทธิ 1,901.56 ล ้านบาท ซึง ลดลงจากปี 2551 คิดเป็ นร ้อยละ 10.76
เช่าซือ

ในปี 2553 บริษัทมีลูกหนี*

 เช่าซือ
* สุทธิเท่ากับ 2,410.05 ล ้านบาทเพิม
* ปี 2552 คิดเป็ นร ้อยละ 26.74
สินเชือ
 ขึน
* จากสิน
บริษัทยังมีรายได ้ทีเ ติบโตขึน
* อย่างต่อเนือง โดยในปี 2552 บริษัทมีรายได ้รวมเท่ากับ 800.21

นอกจากนี*
ล ้านบาท

เพิม
 ขึน
* จากปี 2551 ซึง รายได ้รวมเท่ากับ 747.98 ล ้านบาทหรือคิดเป็ นร ้อยละ 6.98 สําหรับปี 2553 บริษัท
มีรายได ้รวมเท่ากับ 865.32 ล ้านบาท เพิม
 ขึน
* จากปี 2552 คิดเป็ นร ้อยละ 8.1 สามารถอธิบายได ้ดังนี*
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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 2009 the motorcycles sales in Bangkok and vicinity area
decrease from 371,491 units in the year 2008 to 329,476 units or 11.31% as the world
economic crisis. In the year 2010 number of motorcycle registration in Bangkok and vicinity
area were 378,311 units growing 14.82% from the year 2009 from the world economic
recovery although Thailand had political problems in the third quarter and floods in the fourth
quarter. In the year 2011, there are uncertainties from several factors. Whether the exchange
rate affecting exports, political changes, the economic crisis may also occur in some countries,
and inflation may affect the interest rate, etc. These factors make overall industry forecast
difficult. However, it is anticipated that the overall economy will grow but may not be high
rate.
During 2010, the world economic started recovering from the crisis at the beginning of
the year and developed into a good direction throughout the year. Although Thailand was
experiencing political and natural disaster but from increasing of the motorcycle sales, the
business expansion to new areas, the development of collection system and especially
preparing to cope with an unexpected situations, make operating result of the company
improved from the last year. In the year 2009, the company had net hire-purchase receivable
amount 1,901.56 million Baht down from the year 2008 10.76%.

In the year 2010, the

company has net hire-purchase receivable 2,410.05 million Baht an increase from the end of
year 2009 26.74%. The company also have the revenue 800.21 million Baht in the year 2009
grow from 747.98 million Baht in 2008 or increasing 6.98%. For the year 2010 the company
has total revenue 865.32 million Baht increasing 8.10% from the year 2009. Detail of the
revenue is as follows :
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รายได้
รายได้ของบริษ ัท
* และ
รายได ้ดอกผลเช่าซือ
ขายผ่อนชําระ
รายได ้อืน

รวม

ปี 2553
ร้อยละของ
ล้านบาท
รายได้รวม
802.77
92.77
62.55
865.32

7.23
100.00

ปี 2552
ร้อยละของ
ล้านบาท
รายได้รวม
742.16
92.75
58.05
800.21

7.25
100.00

ปี 2551
ร้อยละของ
ล้านบาท
รายได้รวม
695.32
92.96
52.66
747.98

7.04
100.00

* และขายผ่อนชําระ
จากโครงสร ้างรายได ้ของบริษัทประมาณร ้อยละ 90 เป็ นรายได ้ดอกผลเช่าซือ
* และขายผ่อนชําระ
ในปี 2552 รายได ้ดอกผลเช่าซือ

(คิดเป็ นร ้อยละ 92.75 ของรายได ้รวม) เท่ากับ

* และขายผ่อนชําระเท่ากับ 695.32 ล ้าน
742.16 ล ้านบาท เพิม
 ขึน
* จากปี 2551 ซึง รายได ้ดอกผลเช่าซือ
บาท (คิดเป็ นร ้อยละ 92.96 ของรายได ้รวม) หรือเพิม
 ขึน
* คิดเป็ นร ้อยละ 6.74 จากการควบคุมปริมาณ
* ให ้อยูใ่ นระดับใกล ้เคียงกับปี กอ
ลูกหนีเ* ช่าซือ
่ นหน ้า
* และขายผ่อนชําระเท่ากับ 802.77 ล ้านบาท (คิดเป็ นร ้อย
สําหรับปี 2553 รายได ้ดอกผลเช่าซือ
* และขายผ่อนชําระ เท่ากับ
ละ 92.77 ของรายได ้รวม) เพิม
 ขึน
* จากปี 2552 ซึง รายได ้ดอกผลเช่าซือ
*
742.16 ล ้านบาทหรือเพิม
 ขึน
* คิดเป็ นร ้อยละ 8.10 จากการเติบโตของลูกหนีเ* ช่าซือ
ในปี 2552 บริษัทมีรายได ้อืน
 ๆ เท่ากับ 58.05 ล ้านบาท เพิม
 ขึน
* จากปี 2551 ซึง รายได ้อืน
 ๆ
เท่ากับ 52.66 ล ้านบาทหรือคิดเป็ นร ้อยละ 10.24 สําหรับปี 2553 บริษัทมีรายได ้อืน
 ๆ เท่ากับ 62.55
ล ้านบาท เพิม
 ขึน
* จากปี 2552 คิดเป็ นร ้อยละ 7.75 โดยการเพิม
 ขึน
* ของรายได ้อืน
 ๆ ตัง* แต่ปี 2552 นัน
* เกิด
จากการพัฒนาประสิทธิภาพในการติดตามลูกหนี*
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Revenues
Company’s Revenue
Hire purchase interest
and installment sales
income
Other Incomes
Total

2010
% of total
Million Baht
revenue
802.77
92.77

62.55
865.32

7.23
100.00

2009
% of total
revenue
742.16
92.75

Million Baht

58.05
800.21

7.25
100.00

2008
% of total
Million Baht
revenue
695.32
92.96

52.66
747.98

7.04
100.00

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

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.
In the year 2010, hire purchase interest and installment sales incomes amount 802.77
million Baht (or 92.77% of total revenue) increasing 8.10% from the year 2009 resulting from
the expansion of hire-purchase portfolio.
Other incomes in the year 2009 amount 58.05 million Baht increase from 52.66 million
Baht of the year 2008 or 10.24%. For the year 2010 other incomes amount 62.55 million Baht
or increase from the year 2009 7.75%. The increasing of other incomes from the year 2008
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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้ า่ ย
ค่าใชจ
้ า่ ยก่อนดอกเบีย
Z และภาษีเงิน
ค่าใชจ
ได้นต
ิ บ
ิ ุคคลของบริษ ัท
ค่าใช ้จ่ายในการบริการและบริหาร
ค่าใช ้จ่ายหนีส
* ญ
ู และหนีส
* งสัยจะสูญ
ิ รอการ
ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สน
ขาย
รวม

ปี 2553
ร้อยละ
ของ
ล้านบาท
รายได้
รวม
186.58
21.56
118.89
13.74
118.81
424.28

13.73
49.03

ปี 2552
ร้อยละ
ของ
ล้านบาท
รายได้
รวม
131.26
16.40
125.15
15.64
217.59
474.00

ค่าใช ้จ่ายก่อนค่าใช ้จ่ายทางการเงินและภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล
ค่าใช ้จ่ายในการบริการและบริหาร

27.19
59.23

ประกอบด ้วย

ค่าใช ้จ่ายหนีส
* ญ
ู และหนีส
* งสัยจะสูญ

ปี 2551
ร้อยละ
ของ
ล้านบาท
รายได้
รวม
130.37
17.43
102.19
13.66
182.30
414.86

3

24.37
55.46

ส่วนหลักได ้แก่

และขาดทุนจากการจําหน่าย

ิ รอการขาย สําหรับปี 2552 บริษัทมีคา่ ใช ้จ่ายก่อนค่าใช ้จ่ายทางการเงิน และภาษี เงินได ้นิตบ
ทรัพย์สน
ิ ค
ุ คล
เท่ากับ 474.00 ล ้านบาท (คิดเป็ นร ้อยละ 59.23 ของรายได ้รวม) เพิม
 ขึน
* จากปี 2551 ซึง ค่าใช ้จ่ายก่อน
ค่าใช ้จ่ายทางการเงินและภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลเท่ากับ 414.86 ล ้านบาทหรือเพิม
 ขึน
* คิดเป็ นร ้อยละ 14.26
การเพิม
 ขึน
* ของค่าใช ้จ่ายก่อนค่าใช ้จ่ายทางการเงิน และภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลสําหรับปี 2552 มีสาเหตุหลัก
ิ รอการขาย และค่าใช ้จ่ายหนีส
มาจากขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สน
* ญ
ู และหนีส
* งสัยจะสูญทีเ พิม
 ขึน
*
สําหรับปี

2553

บริษัทมีคา่ ใช ้จ่ายก่อนค่าใช ้จ่ายทางการเงิน และภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลเท่ากับ

424.28 ล ้านบาท (คิดเป็ นร ้อยละ 49.03 ของรายได ้รวม) ลดลงจากปี 2552 ซึง ค่าใช ้จ่ายก่อนค่าใช ้จ่าย
ทางการเงินและภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลเท่ากับ 474.00 ล ้านบาทหรือลดลงคิดเป็ นร ้อยละ 10.49 การลดลง
ของค่าใช ้จ่ายก่อนค่าใช ้จ่ายทางการเงิน และภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลสําหรับปี 2553 มีสาเหตุหลักดังนี*
–

ค่า ใช ้จ่ายหนี*สูญ และหนี*ส งสัยจะสูญ ซึง ประกอบด ้วย หนี*สูญและค่า เผือ หนี*ส งสัยจะสูญทีตั ง*
ลดลงระหว่างงวด เมือ
 เทียบกับปี 2552 ลดลงคิด เป็ นร ้อยละ 5
เพิม
 ขึน
* ซึง สะท ้อนถึงประสิทธิภาพในการติดตามหนีท
* ด
ี ข
ี น
ึ*
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แม ้ว่า ปริม าณของลูก หนี*จ ะ

Expenses
2010
Expense before finance cost
and income tax
Service and administrative
expenses
Bad debts and doubtful accounts
Loss on disposals of foreclosed
assets
Total Expenses

2009

% of
total
revenue

Million
Baht

Million
Baht

2008

% of
total
revenue

Million
Baht

% of
total
revenue

186.58
118.89

21.56
13.74

131.26
125.15

16.40
15.64

130.37
102.19

17.43
13.66

118.81
424.28

13.73
49.03

217.59
474.00

27.19
59.23

182.30
414.86

24.37
55.46

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 2009, the company had service and administrative expenses 474.00 million
Baht (59.23% total revenues) increasing from 414.86 million Baht of the year 2008 14.26%.
The increasing of expenses before interest and corporate income tax in the year 2009 is
resulting from bad debts and doubtful accounts and loss on disposals of foreclosed assets.
In the year 2010, the company has expenses before finance cost and corporate income
tax 424.28 million Baht (49.03% of total revenue) decreasing from 474.00 million Baht of the
year 2009 or 10.49%. Details of the decreasing come from :
-

Bad debts and doubtful accounts comprise of the allowance of doubtful debt and
bad debt decrease 5% from the year 2009 although the port folio size increased.
This reflected the better collection efficiency.
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-

ิ รอการขาย ซึง เกิดจากมูลค่าทรัพย์สน
ิ ยึดคืนรอการขายหัก
ขาดทุนจากการจํ าหน่ ายทรัพย์สน
ิ จากการประมูลขายทอดตลาด ลดลงร ้อยละ 54.60 เมือ
ด ้วยมูลค่าทรัพย์สน
 เทียบกับปี 2552
ิ รอการขายต่อลูกหนี*เช่าซือ
*
โดยเมือ
 พิจารณาอัตราส่วนการขาดทุนจากการจํ าหน่ายทรัพย์สน
และผ่อนชําระ พบว่าสําหรับปี 2553 เท่ากับร ้อยละ 4.93 ลดลงจาก ปี 2552 ซึง เท่ากับร ้อยละ
11.44 นอกจากนี*บริษัทจัดให ้มีการจํ าหน่ายรถยึดออกไปในแต่ละรอบบัญชี โดยไม่ให ้คงค ้าง
ในบริษัท เพือ ไม่ใ ห ้มีผลให ้เกิด การขาดทุนมากขึน
* ซึง หากพิจ ารณาอัต ราส่ว นการจํ า หน่ า ย
สินทรัพย์ทย
ี ด
ึ ต่อรถยึดทีร อการขายในแต่ละรอบบัญชีพบว่าอัตราส่วนทรงตัวทีค
 า่ เฉลีย
 ประมาณ
ร ้อยละ 94 -98 สามารถแสดงรายละเอียดได ้ดังนี*
อัตราส่วนการจําหน่ายสินทรัพย์ทย
ี ด
ึ ต่อรถยึดทีร อการขาย
หน่วย: คัน

ปี 2553

ิ ยกมาต ้นงวด
ทรัพย์สน

ปี 2551

301

454

539

ิ เพิม
ทรัพย์สน
 ขึน
* ระหว่างงวด

11,895

15,858

12,855

ิ ยึดคืนรอการขาย
ทรัพย์สน

12,196

16,312

13,394

ิ ทีข
ทรัพย์สน
 ายได ้

11,498

16,011

12,940

ิ ปลายงวด
ทรัพย์สน

698

301

454

94%

98%

97%

อัตราส่วนการจําหน่ายสินทรัพย์ทย
ี ด
ึ ต่อ
รถยึดทีร อการขาย

–

ปี 2552

ค่าใช ้จ่ายในการบริการและบริหารเพิม
 ขึน
* ในปี 2553 เมือ
 เทียบกับปี 2552 ขณะทีร ายได ้รวมในปี
2553 เพิม
 ขึน
* จากปี 2552 ไม่มากนัก เมือ
 พิจารณาสัดส่วนของค่าใช ้จ่ายในการบริการและบริหาร
ต่อรายได ้รวมเพิม
 ขึน
* จากร ้อยละ 16.40 ในปี 2552 เป็ นร ้อยละ 21.56 ในปี 2553
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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 decreased 54.60% compare to the
year 2009. The ratio of motorcycle foreclosed receivable to total receivable, in the
year 2010 is 4.93% which decreased from 11.44% of the year 2009. 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

2010

Balance at the beginning of period

2008

301

454

539

Unit increasing in the period

11895

15,858

12,855

Foreclosed Asset for Sales

12196

16,312

13,394

Units Sold

11498

16,011

12,940

698

301

454

94%

98%

97%

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

–

2009

Services and administrative expenses increased in the year 2010 compare to the
year 2009. For the ratio of services and administrative expenses to total revenue
increased from 16.40% in the year 2009 to 21.56% in the year 2010.
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Z จ่าย
ดอกเบีย
ในปี 2552 บริษัทมีดอกเบีย
* จ่ายเท่ากับ 70.73 ล ้านบาท ลดลงจากปี 2551 ซึง ดอกเบีย
* จ่าย
เท่ากับ 78.43 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นร ้อยละ 9.82 เนือ
 งจากเงินกู ้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทีล
 ดลง
 เช่าซือ
*
เป็ น 1,037 ล ้านบาทจาก 1,281 ล ้านบาท เนือ
 งจากการชะลอการปล่อยสินเชือ
ในปี 2553 บริษัทมีดอกเบีย
* จ่ายเท่ากับ 65.03 ล ้านบาท ลดลงจากปี 2552 ซึง ดอกเบีย
* จ่าย
เท่ากับ 70.73 ล ้านบาทหรือลดลงคิดเป็ นร ้อยละ 8.06 แม ้ว่าเงินกู ้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจะ
 เช่าซือ
* รถจักรยานยนต์
เพิม
 ขึน
* เป็ น 1,418 ล ้านบาทจาก 1,037 ล ้านบาท เพือ
 รองรับการการขยายสินเชือ
แต่เนือ
 งจากต ้นทุนการกู ้ยืมจากสถาบันการเงินเฉลีย
 เท่ากับร ้อยละ 5.88 ลดลงจากปี 2552 ซึง ต ้นทุนการ
กู ้ยืมจากสถาบันการเงินเฉลีย
 เท่ากับร ้อยละ 6.81 จึงทําให ้ดอกเบีย
* จ่ายรวมลดลง
กําไรสุทธิ
ในปี 2552 บริษัทมีกําไรก่อนค่าใช ้จ่ายทางการเงินและภาษี เงินได ้เท่ากับ 326.21 ล ้านบาท
ลดลงเล็กน ้อยจากปี 2551 ซึง กําไรก่อนค่าใช ้จ่ายทางการเงินและภาษี เงินได ้เท่ากับ 333.12 ล ้านบาท
หรือลดลงคิดเป็ นร ้อยละ 2.07 และสําหรับปี 2552 บริษัทมีกําไรสุทธิเท่ากับ181.13 ล ้านบาท ลดลงจาก
ปี 2551 ซึง กําไรสุทธิเท่ากับ 183.67

ล ้านบาทหรือลดลงคิดเป็ นร ้อยละ 1.38 เนือ
 งจากการเพิม
 ของ

* และขายผ่อนชําระ
รายได ้หลักคือรายได ้ดอกผลเช่าซือ
ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์รอการขาย

น ้อยกว่าการเพิม
 ของค่าใช ้จ่ายโดยเฉพาะการ

ซึง ในช่วงสามไตรมาสแรกได ้รับผลกระทบจากวิกฤติ

เศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก
สําหรับปี 2553 บริษัทมีกําไรก่อนค่าใช ้จ่ายทางการเงินและภาษี เงินได ้เท่ากับ 441.03 ล ้านบาท
เพิม
 ขึน
* จากปี 2552 ซึง กําไรก่อนค่าใช ้จ่ายทางการเงินและภาษี เงินได ้เท่ากับ 326.21 ล ้านบาท หรือ
เพิม
 ขึน
* คิดเป็ นร ้อยละ 35.20 และสําหรับปี 2553 บริษัทมีกําไรสุทธิเท่ากับ 263.25 ล ้านบาท เพิม
 ขึน
* จาก
ปี 2552 ซึง กําไรสุทธิเท่ากับ 181.13 ล ้านบาทหรือเพิม
 ขึน
* คิดเป็ นร ้อยละ 45.34 เนือ
 งจากการเพิม
 ของ
* และขายผ่อนชําระ และการลดลงของรายจ่ายคือการขาดทุนจากการ
รายได ้หลักคือรายได ้ดอกผลเช่าซือ
จําหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
ในปี 2553 บริษัทมีต ้นทุนการกู ้ยืมจากสถาบันการเงินเฉลีย
 ร ้อยละ 5.88 ลดลงจากร ้อยละ 6.81
ในปี 2552 ในขณะทีอ
 ต
ั ราดอกเบีย
* รับเพิม
 ขึน
* เป็ น 37.24 ในปี 2553 ซึง เพิม
 ขึน
* จากร ้อยละ 36.81 ในปี
2552 ทําให ้ส่วนต่างของอัตราดอกเบีย
* เพิม
 ขึน
* เล็กน ้อยจากร ้อยละ 30.00 เป็ นร ้อยละ 31.36
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Interest Expenses
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.
For the year 2010, the company has interest expense 65.03 million Baht decrease
from 70.73 million Baht in the year 2009 or 8.06% due to long-term loan from financial
institute increase to 1,418 million Baht from 1,037 million Baht in the year 2009 to support
the motorcycle hire-purchase portfolio expansion. Anyway due to the loan interest rate from
financial institution in 2010 averagely 5.88% decrease from 6.81% of the year 2009,
resulting the interest expense decrease.
Net Income
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 2010, the company has net income before finance cost and income tax
441.03 million Baht, increase 35.20% from 326.21 million Baht in the year 2009.

The

company has net income 263.25 million Baht increase 45.34% from 181.13 million Baht in
the year 2009 due to an increase of interest and installment sales income and loss on
disposals of foreclosed assets.
In the year 2010 the company has loan interest rate average 5.88%, decreasing from
6.81% in the year 2009 while yield rate is 37.24%, increasing from 36.84% in the year 2009
resulting to the net yield rate increased from 30.00% to 31.36%.
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อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร
หน่วย : ร ้อยละ
Effective Interest Rate

ปี 2553

ปี 2552

ปี 2551

อัตราดอกเบีย
* รับ

37.24

36.81

38.55

อัตราดอกเบีย
* จ่าย

5.88

6.81

6.59

ส่วนต่างอัตราดอกเบีย
*

31.36

30.00

31.96

อัตรากําไรสุทธิ

30.42

22.64

24.56

กําไรสุทธิตอ
่ หุน
้
ในปี 2552 บริษัทมีกําไรสุทธิหลังภาษี จํานวน 181.13 ล ้านบาท มีหุ ้นสามัญทีอ
 อกและเรียกชําระ
แล ้วเต็มจํานวน 56.17 ล ้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 5.00 บาท กําไรต่อหุ ้นคิดเป็ น 3.29 บาทต่อหุ ้น (จํานวนหุ ้น
สามัญถัวเฉลีย
 เท่ากับ 55.10 ล ้านหุ ้น) ลดลงร ้อยละ 4.91 เมือ
 เปรียบเทียบกับปี 2551
ทัง* นี* เมือ
 วันที 7 มกราคม 2551 ทีป
 ระชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง* ที 1/2551 ได ้มีมติอนุมต
ั ใิ ห ้เพิม

ทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จํานวน 10 ล ้านหุ ้น มูลค่าทีต
 ราไว ้หุ ้นละ 5 บาท แบ่งเป็ น
จัดสรรหุ ้นสามัญเพิม
 ทุนจํานวน 9 ล ้านหุ ้น ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ ้นในอัตราส่วน 5 หุ ้น
สามัญเดิมต่อ 1 หุ ้นสามัญใหม่ และจัดสรรหุ ้นสามัญเพิม
 ทุนจํานวน 1 ล ้านหุ ้น รองรับการใช ้สิทธิของ
* หุ ้นสามัญของบริษัท โดยกรรมการและพนักงาน หรือโครงการ ESOP ครัง* ที 1
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ
ี ะซือ
และเมือ
 วันที 27 ตุลาคม 2551 ทีป
 ระชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง* 2/2551 ได ้มีมติอนุมต
ั ใิ ห ้เพิม
 ทุนจด
ทะเบียนจํานวน 24.8 ล ้านหุ ้น มูลค่าทีต
 ราไว ้หุ ้นละ 5 บาท โดยจํานวน 24.3 ล ้านหุ ้น จัดสรรเพือ
 รองรับ
การใช ้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทอ
ี อกให ้ผู ้ถือหุ ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ ้น ในอัตราส่วน 20 หุ ้นเดิม
ต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 9 หน่วย ระยะเวลาใช ้สิทธิ 3 ปี ซึง จะหมดอายุในวันที 30 ธันวาคม 2554 และ
* หุ ้นสามัญของบริษัท
จัดสรรหุ ้นทีเ หลือ 5 แสนหุ ้นเพือ
 รองรับการใช ้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทจ
ี ะซือ
โดยกรรมการและพนักงานตามโครงการ ESOP ครัง* ที 2 และเมือ
 วันที 21 เมษายน 2553 ทีป
 ระชุมสามัญ
ผู ้ถือหุ ้นประจําปี ได ้มีมติอนุมต
ั ใิ ห ้เพิม
 ทุนจดทะเบียนจํานวน 6.5 ล ้านหุ ้น โดย 6 ล ้านหุ ้นเพือ
 เสนอขาย
ให ้แก่นักลงทุนในวงจํากัด (Private Placement) และอีก 5 แสนหุ ้น เพือ
 รองรับการใช ้สิทธิของใบสําคัญ
* หุ ้นสามัญของบริษัทโดยกรรมการและพนักงานตามโครงการ ESOP ครัง* ที 3
แสดงสิทธิทจ
ี ะซือ
สําหรับปี 2553 บริษัทมีกําไรสุทธิหลังภาษี จํานวน 263.25 ล ้านบาท มีหุ ้นสามัญทีอ
 อกและเรียก
ชําระแล ้วเต็มจํานวน 56.42 ล ้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 5.00 บาท กําไรต่อหุ ้นคิดเป็ น 4.67 บาทต่อหุ ้น
(จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลีย
 เท่ากับ 56.35 ล ้านหุ ้น) เพิม
 ขึน
* ร ้อยละ 42.12 เมือ
 เปรียบเทียบกับปี 2552
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Profitability Ratio
unit : %
Effective Interest Rate

2010

2009

2008

Yield Rate

37.24

36.81

38.55

Interest Rate

5.88

6.81

6.59

Net Yield Rate

31.36

30.00

31.96

Net Profit rate

30.42

22.64

24.56

Earnings per share
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.
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. And AGM on April 21st,
2009 approved the resolution to increase register capital 6.5 million shares, 6 million shares
offer to the specific shareholders (Private Placement) and 500,000 shares reserved for the
exercise of warrant to buy ordinary share which issued to directors and employee under ESOP
no.3.
In the year 2010, the company has net income 263.25 million Baht. Number of issued
and paid-up ordinary share 56.42

million shares of 5 Baht each, earnings per share 4.67

(average ordinary share 56.35 million shares) increasing 42.12 % compare to the year 2009.
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ฐานะทางการเงิน
ิ ทร ัพย์รวม
สน
* ปี 2552 บริษัทมีสน
ิ ทรัพย์รวม เป็ นจํานวน 2,062.53 ล ้านบาท ลดลงจากสิน
* ปี 2551 ซึง มี
ณ สิน
สินทรัพย์รวม 2,277.47 ล ้านบาทเป็ นจํานวน 214.93 ล ้านบาทหรือลดลงคิดเป็ นร ้อยละ 4.26 โดยมี
* และขายผ่อนชําระเป็ นสินทรัพย์หลักเป็ นจํานวน 1,901.56 ล ้านบาท (คิดเป็ น
ลูกหนีต
* ามสัญญาเช่าซือ
* ปี 2551 ซึง ลูกหนีต
* และขายผ่อนชําระ
ร ้อยละ 92.20 ของสินทรัพย์รวม) ลดลงจากสิน
* ามสัญญาเช่าซือ
สุทธิเท่ากับ 2,130.86 ล ้านบาทเป็ นจํานวน 229.30 ล ้านบาทหรือลดลงคิดเป็ นร ้อยละ 10.76 เนือ
 งจาก
 เช่าซือ
* รถจักรยานยนต์
การชะลอการปล่อยสินเชือ
* ปี 2553 บริษัทมีสน
ิ ทรัพย์รวม เป็ นจํานวน 2,646.73 ล ้านบาท เพิม
* ปี 2552 ซึง
ณ สิน
 ขึน
* จากสิน
ิ ทรัพย์รวม 2,062.53 ล ้านบาทเป็ นจํานวน 584.20 ล ้านบาทหรือเพิม
มีสน
 ขึน
* คิดเป็ นร ้อยละ 28.32 โดยมี
* และขายผ่อนชําระเป็ นสินทรัพย์หลักเป็ นจํานวน 2,410.05 ล ้านบาท (คิดเป็ น
ลูกหนีต
* ามสัญญาเช่าซือ
* ปี 2552 ซึง ลูกหนีต
* และขายผ่อนชําระ
ร ้อยละ 91.06 ของสินทรัพย์รวม) เพิม
 ขึน
* จากสิน
* ามสัญญาเช่าซือ
สุทธิเท่ากับ 1,901.56 ล ้านบาทเป็ นจํานวน 508.49 ล ้านบาทหรือเพิม
 ขึน
* คิดเป็ นร ้อยละ 26.74
ั
Z งสยจะสู
Z ละการตงส
ัZ ํารองหนีส
ญ
คุณภาพลูกหนีแ
* และขายผ่อนชําระซึง เป็ นลูกหนีข
* องการดําเนิน
บริษัทตัง* ค่าเผือ
 หนีส
* งสัยจะสูญของลูกหนีเ* ช่าซือ
* ปี 2553 2552 และ 2551 ดังต่อไปนี*
ธุรกิจหลักของบริษัท ณ. สิน
* และขายผ่อนชําระ ณ วันที 31 ธันวาคม 2553
ลูกหนีเ* ช่าซือ
อายุของลูกหนีค
* ้างชําระ

ยอดลูกหนีแ
* ละรายได ้
ค ้างรับหลังหักดอกผล
* และขายผ่อน
เช่าซือ
ชําระภาษี มล
ู ค่าเพิม

และเงินประกันความ
เสียหาย
(ล ้านบาท)

ลูกหนีค
* ้างชําระไม่เกิน 1 งวด

2,240.33

ค ้างชําระ 2-3 งวด

ค่าเผือ
 หนีส
* งสัยจะ
สูญ
(ล ้านบาท)

อัตราร ้อยละของค่า
เผือ
 หนีส
* งสัยจะสูญ

84.91

21.73

1.00

192.20

7.29

3.78

2.00

ค ้างชําระ 4-6 งวด

112.24

4.25

110.68

100.00

ค ้างชําระ 7-12 งวด

70.19

2.66

69.17

100.00

ค ้างชําระมากกว่า 12 งวด

23.42

0.89

22.99

100.00

2,638.39

100.00

228.34

8.65

รวม
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ร ้อยละ

Financial Position
Assets
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.
At the end of the year 2010, the total assets is 2,646.73 million Baht increasing amount
584.20 million Baht or 28.32% from the year 2009. Motorcycle hire purchase and installment
sales receivable 2,410.05 million Baht (91.06 % of total assets), increasing amount 508.49
million Baht or 26.74% from the year 2009.
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 2010, 2009, and 2008 as follow :
Accounts Receivable- Hire Purchase as of December 31, 2010
Aging of Hire – Purchase
Accounts Receivable

Not exceed one installment

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

%

Allowance for
doubtful debt
(Million Baht)

% Allowance
for doubtful
debt

2,240.33

84.91

21.73

1.00

Past due 2-3 installments

192.20

7.29

3.78

2.00

Past due 4-6 installments

112.24

4.25

110.68

100.00

Past due 7-12 installments

70.19

2.66

69.17

100.00

Past due over 12 installments

23.42

0.89

22.99

100.00

2,638.39

100.00

228.34

8.65

Total
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* และขายผ่อนชําระ ณ วันที 31 ธันวาคม 2552
ลูกหนีเ* ช่าซือ
อายุของลูกหนีค
* ้างชําระ

ยอดลูกหนีแ
* ละรายได ้
ค ้างรับหลังหักดอกผล
* และขายผ่อน
เช่าซือ
ชําระภาษี มล
ู ค่าเพิม

และเงินประกันความ
เสียหาย
(ล ้านบาท)

ลูกหนีค
* ้างชําระไม่เกิน 1 งวด

1,741.88

ค ้างชําระ 2-3 งวด

ค่าเผือ
 หนีส
* งสัยจะ
สูญ
(ล ้านบาท)

อัตราร ้อยละของค่า
เผือ
 หนีส
* งสัยจะสูญ

83.43

16.83

1.00

176.56

8.46

3.45

2.00

ค ้างชําระ 4-6 งวด

99.57

4.77

97.56

100.00

ค ้างชําระ 7-12 งวด

53.17

2.55

51.94

100.00

ค ้างชําระมากกว่า 12 งวด

16.69

0.80

16.51

100.00

2,087.86

100.00

186.30

8.92

ค่าเผือ
 หนีส
* งสัยจะ
สูญ
(ล ้านบาท)

อัตราร ้อยละของค่า
เผือ
 หนีส
* งสัยจะสูญ

รวม

ร ้อยละ

* และขายผ่อนชําระ ณ วันที 31 ธันวาคม 2551
ลูกหนีเ* ช่าซือ
อายุของลูกหนีค
* ้างชําระ

ยอดลูกหนีแ
* ละรายได ้
ค ้างรับหลังหักดอกผล
* และขายผ่อน
เช่าซือ
ชําระภาษี มล
ู ค่าเพิม

และเงินประกันความ
เสียหาย
(ล ้านบาท)

ลูกหนีค
* ้างชําระไม่เกิน 1 งวด

1,974.84

87.15

19.03

1.00

ค ้างชําระ 2-3 งวด

177.98

7.85

3.47

2.00

ค ้างชําระ 4-6 งวด

75.20

3.32

74.74

100.00

ค ้างชําระ 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

ค ้างชําระมากกว่า 12 งวด

รวม
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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

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
Past due 2-3 installments

%

Allowance for
doubtful debt
(Million Baht)

% Allowance for
doubtful debt

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
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%

Allowance for
doubtful debt
(Million Baht)

% Allowance for
doubtful debt

ั
Z งสยจะสู
ความเหมาะสมของการตงค่
ัZ าเผือ
4 หนีส
ญ
บริษัทมีนโยบายในการตัง* ค่าเผือ
 หนีส
* งสัยจะสูญ
บัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยหนังสือที

สน.111/2547

โดยใช ้หลักเกณฑ์ของสมาคมบัญชีและผู ้สอบ
เรือ
 งการตัง* ค่าเผือ
 หนีส
* งสัยจะสูญของธุรกิจ

Consumer finance ในการตัง* ค่าเผือ
 หนีส
* งสัยจะสูญ
Z า้ งชําระ
อายุของลูกหนีค
* และขายผ่อนชําระ เป็ นหนีท
* ปี 2551 และ 2552 สัดส่วนของลูกหนีเ* ช่าซือ
* ี
เมือ
 เปรียบเทียบ ณ สิน
ค ้างชําระไม่เกิน 1 งวด ลดลงจากร ้อยละ 87.15 เป็ นร ้อยละ 83.43 หนีท
* ค
ี ้างชําระ 2 – 3 งวด เพิม
 ขึน
*
จากร ้อยละ 7.85 เป็ นร ้อยละ 8.46 หนีท
* ค
ี ้างตัง* แต่ 4 งวดขึน
* ไปเพิม
 ขึน
* จากร ้อยละ

5.00 เป็ นร ้อยละ

8.12
* ปี 2552 และ 2553 สัดส่วนของลูกหนีเ* ช่าซือ
* และขายผ่อนชําระ เป็ นหนีท
เมือ
 เปรียบเทียบ ณ สิน
* ี
ค ้างชําระไม่เกิน 1 งวด เพิม
 ขึน
* จากร ้อยละ 83.43 เป็ นร ้อยละ 84.91 หนีท
* ค
ี ้างชําระ 2 – 3 งวด ลดลง
จากร ้อยละ 8.46 เป็ นร ้อยละ 7.29 หนีท
* ค
ี ้างตัง* แต่ 4 งวดขึน
* ไปลดลงจากร ้อยละ 8.12 เป็ นร ้อยละ 7.80
ั
Z งสยจะสู
ค่าเผือ
4 หนีส
ญ
* ปี 2553 ค่าเผือ
 หนีส
* งสัยจะสูญเท่ากับ 228.34 ล ้านบาทเพิม
 ขึน
* จาก 186.30 ล ้านบาท
ณ สิน
* และขายผ่อนชําระ โดยเฉพาะกลุม
หรือคิดเป็ นร ้อยละ 22.57 เนือ
 งจากการเพิม
 ขึน
* ของลูกหนีเ* ช่าซือ
่ ทีค
 ้าง
ั ส่วนเทียบกับยอดลูกหนีเ* ช่าซือ
* และขายผ่อนชําระทัง* หมดประมาณร ้อยละ 85
ชําระไม่เกิน 1 งวดซึง มีสด
* ปี 2552 เป็ นจํานวน 2,240.33 ล ้าน ณ. สิน
* ปี 2553 หรือ
มีจํานวนเพิม
 ขึน
* จาก 1,741.88 ล ้าน ณ. สิน
เพิม
 ขึน
* ร ้อยละ 28.69

ิ
Z น
หนีส
* ปี 2552 บริษัทมีหนีส
ิ รวมเป็ นจํานวน 1,148.36 ล ้านบาท ลดลงจากสิน
* ปี 2551 ซึง มี
ณ สิน
* น
ิ รวมเท่ากับ 1,512.64 ล ้านบาทเป็ นจํานวน 364.28 ล ้านบาทหรือลดลงคิดเป็ นร ้อยละ 24.08
หนีส
* น
 โดยหนีส
เนือ
 งจากบริษัทชะลอการปล่อยสินเชือ
* ว่ นใหญ่มาจากเงินกู ้ยืมระยะยาวของสถาบันการเงิน
* ปี 2553 บริษัทมีหนีส
ิ รวมเป็ นจํานวน 1,636.17 ล ้านบาท เพิม
* ปี 2552 ซึง มี
ณ สิน
* น
 ขึน
* จากสิน
ิ รวมเท่ากับ 1,148.36 ล ้านบาทเป็ นจํานวน 487.82 ล ้านบาทหรือเพิม
หนีส
* น
 ขึน
* คิดเป็ นร ้อยละ 42.48 เพือ

นํ ามาใช ้ในการขยายธุรกิจ
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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, 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.
As of December 31, 2009 and 2010 hire purchase and installment sales receivables
ratio - past due not exceeding one installment increased from 83.43% to 84.91%, past due
over two-three installments decreased from 8.46% to 7.29% and past due over four
installments decreased from 8.12% to 7.80% respectively.
Allowance for doubtful debt
As of December 31, 2010 allowance for doubtful debt is 228.34 million Baht
increased from 186.30 million Baht or 22.57% in the year 2009 due to the increasing in past
due not exceeding one installment which the portion is more than 85% of total hire purchase
and installment sales receivable increased from 1,741.88 million Baht at the end of 2009 to
2,240.33 million Baht at the end of the year 2010 or 28.69%.

Liabilities
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.
As of the end of the year 2010 the company's liabilities 1,636.17 million Baht increased
from 1,148.36 million baht in 2009, increasing amount 487.82 million baht or 42.48% for
portfolio expansion.
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สว่ นของผูถ
้ อ
ื หุน
้
* ปี 2552 ส่วนของผู ้ถือหุ ้นเท่ากับ 914.18 ล ้านบาท ประกอบด ้วยทุนทีอ
ณ สิน
 อกและชําระแล ้ว
ื* หุ ้นสามัญ 4.43
เท่ากับ 280.84 ล ้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ ้น 187.66 ล ้านบาท ใบสําคัญแสดงสิทธิซอ
ล ้านบาท

และกําไรสะสม 441.25 ล ้านบาท โดยรวมส่วนของผู ้ถือหุ ้นเพิม
 ขึน
* จากปี 2551 เป็ นจํานวน

149.35 ล ้านบาทหรือเพิม
 ขึน
* คิดเป็ นร ้อยละ 19.53 เป็ นผลมาจากการใช ้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
โดยทําให ้ทุนทีอ
 อกและชําระแล ้วเพิม
 ขึน
*
10.84 ล ้านบาท และทําให ้ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญเพิม
 ขึน
*
39.46 ล ้านบาท นอกจากนัน
* ยังเป็ นผลมาจากกําไรสะสมทีเ พิม
 ขึน
* 94.63 ล ้านบาท จากกําไรสุทธิ
181.13 ล ้านบาท หักออกด ้วยเงินปั นผลจ่ายระหว่างกาลของผลการดําเนินงานในสามไตรมาสแรกของปี
2552 จํานวน 86.50 ล ้านบาท
* ปี 2553 ส่วนของผู ้ถือหุ ้นเท่ากับ 1,010.56 ล ้านบาท ประกอบด ้วยทุนทีอ
ณ สิน
 อกและชําระแล ้ว
ื* หุ ้นสามัญ 4.38
เท่ากับ 282.08 ล ้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ ้น 192.19 ล ้านบาท ใบสําคัญแสดงสิทธิซอ
ล ้านบาท

และกําไรสะสม 531.91 ล ้านบาท โดยรวมส่วนของผู ้ถือหุ ้นเพิม
 ขึน
* จากปี 2552 เป็ นจํานวน

96.38 ล ้านบาทหรือเพิม
 ขึน
* คิดเป็ นร ้อยละ 10.54 เป็ นผลมาจากการใช ้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ โดย
ทําให ้ทุนทีอ
 อกและชําระแล ้วเพิม
 ขึน
* 1.25 ล ้านบาท และทําให ้ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญเพิม
 ขึน
* 4.35
ล ้านบาท นอกจากนัน
* ยังเป็ นผลมาจากกําไรสะสมทีเ พิม
 ขึน
* 90.65 ล ้านบาท จากกําไรสุทธิ 263.25 ล ้าน
บาท หักออกด ้วยเงินปั นผลจ่ายสําหรับผลประกอบการในปี 2552 และเงินปั นผลระหว่างกาลของผลการ
* 172.60 ล ้านบาท
ดําเนินงานในสามไตรมาสแรกของปี 2553 จํานวนรวมทัง* สิน

สภาพคล่อง
สําหรับปี 2552 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 401.14 ล ้านบาท โดยเป็ น
ิ จํานวน 655.90 ล ้านบาท
กําไรสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลีย
 นแปลงในสินทรัพย์และหนีส
* น
 เช่าซือ
* รถจักรยานยนต์ 106.81 ล ้านบาท และทรัพย์สน
ิ
และมีลก
ู หนีล
* ดลงจากการชะลอการขยายสินเชือ
รอการขายเพิม
 ขึน
* 211.27 ล ้านบาท บริษัทมีเงินสดสุทธิใช ้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 6.42 ล ้านบาท
* สินทรัพย์ถาวร บริษัทมีเงินสดสุทธิ ใช ้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 395.87 ล ้าน
โดยใช ้ไปในการซือ
บาท โดยชําระคืนเงินกู ้ระยะยาว 864.44 ล ้านบาท

และได ้รับเงินจากการกู ้ยืมระยะยาว 620 ล ้านบาท

ทําให ้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2552 ลดลงสุทธิ 1,147.59 ล ้านบาท ส่งผลให ้เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี เหลือเป็ นจํานวน 1,768.32 ล ้านบาท
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Shareholders’ Equity
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.
As of the end of the year 2010 the shareholders' equity increased to 1,010.56 million
Baht comprise of issued and paid-up capital 282.08 million Baht, share premium 192.19 million
Baht, warrant to buy ordinary share 4.38 million Baht and retained earning 531.91 million Baht.
Totally increased from the year 2009 96.38 million Baht or 10.54%.

This was due to the

exercising of warrant resulting issued and paid-up capital increased 1.25 million Baht and share
premium increased 4.35 million Baht. Including retained earning which increased 90.65 million
Baht from the net profit 263.25 million Baht deduct dividend paid for the year 2009 operating
result and interim dividend payment from the 1Q – 3Q of the year 2010 amount 172.60 million
Baht.
Liquidity
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.
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สําหรับปี 2553 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช ้ไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 247.82 ล ้านบาท โดยเป็ น
ิ จํานวน 703.71 ล ้านบาท และ
กําไรสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลีย
 นแปลงในสินทรัพย์และหนีส
* น
 เช่าซือ
* รถจักรยานยนต์
มีลก
ู หนีเ* พิม
 ขึน
* จากการขยายสินเชือ

627.37

ล ้านบาท

ิ รอการขาย
และทรัพย์สน

เพิม
 ขึน
* 133.85 ล ้านบาท บริษัทมีเงินสดสุทธิใช ้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 14.54 ล ้านบาท โดยใช ้ไปใน
* สินทรัพย์ถาวร บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 261.45 ล ้านบาท โดยเป็ นเงินสดรับ
การซือ
จากเงินกู ้ระยะยาว 1,350 ล ้านบาท

และชําระคืนเงินกู ้ยืมระยะยาว 969.25 ล ้านบาท ทําให ้เงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2553 ลดลงสุทธิ 899.90 ล ้านบาท ส่งผลให ้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดปลายปี เหลือเป็ นจํานวน 868.42 ล ้านบาท

โครงสร้างเงินทุน
ิ ต่อส่วน
* ปี 2553, 2552 และ 2551 บริษัทมีอต
ั ราส่วนหนีส
* น
โครงสร ้างเงินทุนของบริษัท ณ สิน
ิ ต่อส่วนของผู ้ถือ
ของผู ้ถือหุ ้นเป็ น 1.62 เท่า 1.26 เท่า และ 1.98 เท่า และ ตามลําดับ อัตราส่วนหนีส
* น
 เช่าซือ
* จักรยานยนต์ โดยมีรายละเอียดดังนี*
หุ ้นเพิม
 ขึน
* ในปี 2553 จากการขยายสินเชือ
1.

การกู ้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนภายนอกเพิม
 ขึน
* ได ้แก่ เงินเบิกเกินบัญชี ตัวn สัญญาใช ้เงิน และ
เงินกู ้ยืมระยะยาวจากธนาคาร ซึง ใช ้เงินคืนเป็ นงวดๆ ตามทีร ะบุในสัญญา โดยมีอต
ั ราดอกเบีย
*
ลอยตัวใกล ้เคียงกับ MLR และบางส่วนเป็ นดอกเบีย
* คงที 6.60 – 6.85 ต่อปี โดยบริษัทได ้นํ า
ิ เพิม
ทีด
 น
ิ พร ้อมสิง ปลูกสร ้างบนทีด
 น
ิ เป็ นหลักทรัพย์คํ*าประกันเงินกู ้ยืม บริษัทมีหนีส
* น
 ขึน
* จาก
* ปี 2553 โดยเพิม
1,148.36 ล ้านบาท ในปี 2552 เป็ น 1,636.17 ล ้านบาท ณ สิน
 ขึน
* 487.82
ล ้านบาท คิดเป็ นร ้อยละ 42.48

2. การเพิม
 ขึน
* ของแหล่งเงินทุนภายในในส่วนของผู ้ถือหุ ้นสําหรับปี 2553 ส่วนของผู ้ถือหุ ้นเพิม
 ขึน
*
จาก 914.18 ล ้านบาท ในปี 2552 เป็ น 1,010.56 ล ้านบาท โดยเพิม
 ขึน
* 96.38 ล ้านบาท คิด
เป็ นร ้อยละ 10.54 โดยทุนทีอ
 อกและชําระแล ้วเพิม
 ขึน
* 1.25 ล ้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ ้น
สามัญเพิม
 ขึน
* 4.53 ล ้านบาท จากการใช ้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ และกําไรสะสมทีเ พิม
 ขึน
*
90.65

ล ้านบาท

ประกอบการในปี

จากกําไรสุทธิ 263.25
2552

ล ้านบาท

หักออกด ้วยเงินปั นผลจ่ายสําหรับผล

และเงินปั นผลระหว่างกาลของผลการดําเนินงานในสามไตรมาสแรก

* 172.60 ล ้านบาท
ของปี 2553 เป็ นจํานวนเงินทัง* สิน
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As of the year 2010, the net cash flows used for operating activities 247.82 million Baht
by received Income from operating activities before changes in operating assets and liabilities
703.71 million Baht and for portfolio expansion resulting motorcycle hire purchase receivable
increased 627.37 million Baht and assets foreclosed increased 133.85 million Baht.

The

company has net cash flows used in investing activities amount 14.54 million Baht from the
acquisitions of property, plant and equipment 17.64 million Baht. The company used net cash
flows for financing activities 261.45 million Baht by repayment of long term loans 969.25 million
Baht and had cash receipt from long-term loans 1,350 million Baht. So net cash and cash
equivalents decreased 899.90 million Baht resulting at the end of the year 2010, cash and cash
equivalents balance is 868.42 million Baht.
Capital Structure
The company's capital structure at the end of the year 2010, 2009 and 2008 has debt to
equity is 1.62 times, 1.26 times and 1.98 times respectively. That ratio increased in 2010 due
to the hire-purchase portfolio expansion with the details as follow :
1. Increasing 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 increased from 1,148.36 million baht in
2009 to 1,636.17 million baht in 2010, increasing amount 487.82 million baht or
42.48%.
2. Increases in internal capital in 2010 from the increase of shareholders equity from
914.18 million Baht in 2009 to 1,010.56 million Baht, increasing amount 96.38
million Baht or 10.54% due to the increased of issued and paid up capital 1.25
million Baht and share premium increased 4.53 million Baht from warrant exercise,
and from an increase of retained earning 90.65 million Baht from the net profit
263.25 million Baht deduct dividend payment for the year 2009 operating result and
interim dividend payment from the operation result 1Q – 3Q of the year 2010 172.60
million Baht
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รายงานความร ับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)
ทางการเงินทีป
' รากฎในรายงานประจําปี
รับรองทั'วไปในประเทศไทย

เป็ นผู ้รับผิดชอบต่องบการเงินและสารสนเทศ

โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทําขึน
/ ตามมาตรฐานการบัญชีซงึ' เป็ นที'

โดยเลือกใช ้นโยบายบัญชีทเี' หมาะสม

ตลอดจนการประมาณการทีผ
' า่ นการ

พิจารณาอย่างรอบคอบและสอดคล ้องกับความเป็ นจริงในการดําเนินธุรกิจ นอกจากนัน
/ ยังมีการเปิ ดเผยข ้อมูล
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคํานึงถึงข ้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ งบการเงินดังกล่าวได ้ผ่านการตรวจสอบ
และให ้ความเห็นอย่างไม่มเี งือ
' นไขจากผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตทีเ' ป็ นอิสระ
คณะกรรมการได ้จัดให ้มีระบบควบคุมภายในทีม
' ป
ี ระสิทธิภาพ เพือ
' ให ้ข ้อมูลทางบัญชีมค
ี วามถูกต ้อง
' งจากการดําเนินงานทีผ
ครบถ ้วนเพียงพอและเพือ
' ป้ องกันความเสีย
' ด
ิ พลาด
คณะกรรมการตรวจสอบซึง' ประกอบด ้วยคณะกรรมการอิสระ
รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

ทัง/ นีค
/ ณะกรรมการได ้แต่งตัง/

เป็ นผู ้ดูแลรับผิดชอบเกีย
' วกับคุณภาพของ

โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได ้แสดงไว ้ใน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง' อยูใ่ นรายงานประจําปี ฉบับนี/
คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่างบการเงิน ณ. วันที' 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด
(มหาชน) สามารถให ้ข ้อมูลทางการเงินทีม
' ค
ี วามโปร่งใส และเป็ นประโยชน์ตอ
่ ผู ้ถือหุ ้น ตลอดจนผู ้มีสว่ นได ้
เสียฝ่ ายต่างๆ

คณะกรรมการ
บริษ ัท กรุป
๊ ลีส จําก ัด (มหาชน)
23 กุมภาพันธ์ 2554
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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 2010 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 23rd, 2011
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บริ ษทั กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน)
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2553 และ 2552
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รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที1 31 ธันวาคม 2553 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี1ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้ และงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ2 นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน) ซึ1 งผูบ้ ริ หาร
ของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี2 ส่ วนข้าพเจ้าเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงิน
สําหรับปี สิ2 นสุ ดวันที1 31 ธันวาคม 2552 ของบริ ษทั กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน) ที1นาํ มาแสดงเปรี ยบเทียบไว้
ณ ที1น2 ีตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื1นในสํานักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ1 งได้แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มี
เงื1อนไขตามรายงานลงวันที1 12 กุมภาพันธ์ 2553
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที1รับรองทัว1 ไป ซึ1 งกําหนดให้ขา้ พเจ้าต้อง
วางแผนและปฏิบตั ิงานเพื1อให้ได้ความเชื1 อมัน1 อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที1ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ ี การทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั2งที1เป็ น
จํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที1กิจการใช้
และประมาณการเกี1ยวกับรายการทางการเงินที1เป็ นสาระสําคัญซึ1 งผูบ้ ริ หารเป็ นผูจ้ ดั ทําขึ2น ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที1นาํ เสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื1อว่าการ
ตรวจสอบดังกล่าวให้ขอ้ สรุ ปที1เป็ นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี2แสดงฐานะการเงิน ณ วันที1 31 ธันวาคม 2553 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดสําหรับปี สิ2 นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที1ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที1รับรองทัว1 ไป

พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขทะเบียน 4521
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
กรุ งเทพฯ: 7 กุมภาพันธ์ 2554
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บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี%ตามสัญญาเช่าซื%อและขายผ่อนชําระที/ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ/งปี - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์รอการขาย - สุ ทธิ
ลูกหนี%กรมสรรพากร
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื/น - สุ ทธิ
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากประจําที/มีภาระคํ%าประกัน
เงินลงทุนระยะยาว
ลูกหนี%ตามสัญญาเช่าซื%อและขายผ่อนชําระที/ถึงกําหนด
ชําระเกินกว่าหนึ/งปี - สุ ทธิ
ที/ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื/น - สุ ทธิ
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

6
7, 14
8
9

10

7, 14
11
12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ/งของงบการเงินนี%
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2553

(หน่วย: บาท)
2552

868,417

1,768,317

1,227,871,783
17,482,797
829,233
71,284,058
1,318,336,288

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

268,598
-

265,311
2,000,000

1,182,177,315
59,026,233
59,231,488
27,694,679
1,328,398,313
2,646,734,601

861,550,360
50,358,361
35,354,300
23,851,098
973,379,430
2,062,533,061

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)
งบดุล (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หมายเหตุ
หนีส- ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส- ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั%นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี%การค้า
เงินกูย้ มื ระยะยาวที/ถึงกําหนดชําระภายในหนึ/งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
เจ้าหนี%ค่าเบี%ยประกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี%สินหมุนเวียนอื/น
รวมหนีส- ิ นหมุนเวียน
หนีส- ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่ วนที/ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ/งปี
สํารองผลประโยชน์พนักงาน
เงินประกันความเสี ยหายตามสัญญาเช่าซื%อ
รวมหนีส- ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส- ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ/งของงบการเงินนี%
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13
15

15

2553

(หน่วย: บาท)
2552

72,921,439
3,800,250
788,126,025
63,515,509
15,446,334
15,263,654
22,470,925
981,544,136

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

629,458,975
22,172,253
2,999,067
654,630,295
1,636,174,431

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

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)
งบดุล (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 86,300,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5 บาท
(2552: หุน้ สามัญ 79,800,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5 บาท)
ทุนที/ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 56,416,996 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5 บาท
(2552: หุน้ สามัญ 56,167,890 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ%ือหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส- ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

16

16
14, 17
19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ/งของงบการเงินนี%

กรรมการ
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2553

(หน่วย: บาท)
2552

431,500,000

399,000,000

282,084,980
192,189,327
4,376,601

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

43,150,000
488,759,262
1,010,560,170
2,646,734,601
0

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

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับปี สิ-นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หมายเหตุ
รายได้
รายได้ดอกผลเช่าซื%อและขายผ่อนชําระ
รายได้อื/น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ การและบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
หนี%สูญและหนี%สงสัยจะสู ญ
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์รอการขาย
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรสุ ทธิสําหรับปี

14
7

14
12

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่ อหุ้นขั-นพืน- ฐาน
กําไรสุ ทธิ
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี/ยถ่วงนํ%าหนัก (หุน้ )

2553

(หน่วย: บาท)
2552

802,770,766
62,545,061
865,315,827

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

169,485,805
17,094,929
118,888,740
118,811,813
424,281,287
441,034,540
(75,032,333)
366,002,207
(102,749,168)
263,253,039

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

4.67
56,348,138

3.29
55,098,794

4.25
61,919,676

3.25
55,691,915

21

กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรสุ ทธิ
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี/ยถ่วงนํ%าหนัก (หุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ/งของงบการเงินนี%
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บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ-นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุ ทธิก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรสุ ทธิก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื/ อมราคา
หนี%สูญและหนี%สงสัยจะสู ญ
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายที/ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์รอการขาย
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นทรัพย์รอการขาย (โอนกลับรายการ)
สํารองผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี%ย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี/ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี%สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ ดาํ เนินงาน (เพิม ขึน- ) ลดลง
ลูกหนี%ตามสัญญาเช่าซื%อและขายผ่อนชําระ
สิ นทรัพย์รอการขาย
ลูกหนี%กรมสรรพากร
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื/น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื/น
หนีส- ิ นดําเนินงานเพิม ขึน- (ลดลง)
เจ้าหนี%การค้า
เจ้าหนี%ค่าเบี%ยประกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี%สินหมุนเวียนอื/น
เงินประกันความเสี ยหายตามสัญญาเช่าซื%อ
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี%ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ/งของงบการเงินนี%
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(หน่วย: บาท)
2552

366,002,207

241,484,541

7,835,899
118,888,740
12,632
118,811,813
4,950,423
22,172,253
65,032,333

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

703,706,300

655,904,418

(627,365,980)
(133,853,635)
(829,233)
(31,311,641)
(3,826,674)

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

2,303,875
225,486
5,423,356
6,509,317
(3,999,068)
(83,017,897)
(64,924,780)
(99,872,696)
(247,815,373)

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

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ-นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจําที/มีภาระคํ%าประกันเพิ/มขึ%น
เงินสดรับจากการจําหน่ายคืนหน่วยลงทุนระยะยาว
ลูกหนี%และเงินให้กยู้ มื แก่พนักงานเพิ/มขึ%น
เงินสดรับจากการจําหน่ายที/ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื%อที/ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั%นจากสถาบันการเงินเพิ/มขึ%น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซ%ือหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เงินสดรับจากการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ%ือหุน้ สามัญ
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
ข้อมูลประกอบกระแสเงินสดเพิ/มเติม
รายการที/มิใช่เงินสด
หุน้ สามัญที/ออกระหว่างปี จากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ/งของงบการเงินนี%
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(หน่วย: บาท)
2552

(3,287)
2,000,000
(16,907)
10,124
(16,526,527)
(14,536,597)

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

47,574,980
1,350,000,000
(969,254,000)
5,729,438
(172,598,348)
261,452,070
(899,900)
1,768,317
868,417
-

(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
-

49,821

433,578

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
1.

ข้ อมูลทัว! ไป
บริ ษทั กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ! งจัดตั$งและมีภูมิลาํ เนาในประเทศ
ไทย ธุ ร กิ จหลัก ของบริ ษ ทั ฯคื อ การให้บ ริ ก ารสิ นเชื! อเช่ า ซื$ อรถจัก รยานยนต์ โดยมี ที! อยู่ตามที!
จดทะเบียนอยูท่ ี!เลขที! 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯคือ Engine Holdings Asia Pte. Ltd. (จัดตั$งในประเทศสิ งคโปร์ ) และ
บริ ษทั เอ.พี.เอฟ. แมเนจเม้นท์ จํากัด (จัดตั$งในประเทศไทย) ซึ! งถือหุ ้นของบริ ษทั ฯในอัตราร้อยละ
48.58 และร้อยละ 19.50 ตามลําดับ โดยมี Wedge Holdings Co., Ltd. (จัดตั$งในประเทศญี!ปุ่น) เป็ น
บริ ษทั ใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี$ จดั ทําขึ$นตามมาตรฐานการบัญชี ที!กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547
ยกเว้นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 12 เรื! อง ภาษี เงิ นได้ ซึ! งประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาเมื! อวันที!
26 พฤษภาคม 2553 และบริ ษทั ฯถือปฏิบตั ิก่อนวันที!มีผลบังคับใช้
การแสดงรายการในงบการเงินได้ทาํ ขึ$นเพื!อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จ
การค้าลงวันที! 30 มกราคม 2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที!บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี$
งบการเงินนี$ ได้จดั ทําขึ$นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื!นในนโยบายการ
บัญชี

3.

การประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชี ใหม่
ในระหว่างปี ปั จจุ บนั สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกมาตรฐานการบัญชี ฉบับปรับปรุ งและมาตรฐานการ
บัญชีใหม่ตามรายละเอียดข้างล่างนี$
ก) มาตรฐานการบัญชี ที!มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที!เริ! มในหรื อหลังวันที! 1 มกราคม
2554 (เว้นแต่แม่บทการบัญชีซ! ึ งมีผลบังคับใช้ทนั ที)
แม่บทการบัญชี (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที! 1 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที! 2 (ปรับปรุ ง 2552)
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การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ

1

มาตรฐานการบัญชีฉบับที! 7 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที! 8 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที! 10 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที! 11 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที! 16 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที! 17 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที! 18 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที! 19
มาตรฐานการบัญชีฉบับที! 23 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที! 24 (ปรับปรุ ง 2552)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที! 26
มาตรฐานการบัญชีฉบับที! 27 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที! 28 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที! 29
มาตรฐานการบัญชีฉบับที! 31 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที! 33 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที! 34 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที! 36 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที! 37 (ปรับปรุ ง 2552)

งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี!ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชี และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ที!ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี!ยวกับบุคคลหรื อกิจการ
ที!เกี!ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เมื!อออกจากงาน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที!
เงินเฟ้ อรุ นแรง
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
กําไรต่อหุ น้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี$สิน หนี$สินที!อาจเกิดขึ$น
และสิ นทรัพย์ที!อาจเกิดขึ$น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื!อการลงทุน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุ รกิจ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที! 38 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที! 40 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที! 2
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที! 3
(ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที! 5
สิ นทรั พย์ไม่หมุ นเวียนที! ถือไว้เพื!อขายและ
(ปรับปรุ ง 2552)
การดําเนินงานที!ยกเลิก
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที! 6
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที! 15

การสํารวจและประเมิ นค่าแหล่ งทรัพยากร
แร่
สัญญาการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์

ข) มาตรฐานการบัญชี ที!มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที!เริ! มในหรื อหลังวันที! 1 มกราคม
2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที! 12
ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที! 20 (ปรับปรุ ง 2552) การบัญ ชี สํ า หรั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาล
และการเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี! ย วกั บ ความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที! 21 (ปรับปรุ ง 2552) ผลกระทบจากการเปลี! ย นแปลงของอัตรา
แลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม บริ ษ ทั ฯได้นาํ มาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที! 12 มาถื อปฏิ บตั ิ ก่อนกําหนด นอกจากนี$
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื! อว่ามาตรฐานการบัญชี ขา้ งต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อ
งบการเงิ นสําหรั บปี ที! เริ! มใช้มาตรฐานการบัญชี ดงั กล่ าว ยกเว้นมาตรฐานการบัญชี ดงั ต่อไปนี$ ที!
ฝ่ ายบริ หารคาดว่าจะมีผลกระทบต่องบการเงินในปี ที!นาํ มาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 19 เรื!อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี$ กาํ หนดให้กิจการรับรู ้ ผลประโยชน์ที!ให้กบั พนักงานเมื!อกิ จการได้รับ
บริ การจากพนักงาน กิจการต้องประเมินและบันทึกหนี$ สินจากผลประโยชน์ของพนักงานเนื! องจาก
เกษียณอายุ โดยใช้การคํานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ! งเดิมบริ ษทั ฯรับรู ้ผลประโยชน์ที!
ให้กบั พนักงานดังกล่าวเมื!อเกิดรายการ
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที!อาจมีต่องบการเงินในปี ที!เริ! มนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี$มาถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบายการบัญชี ทสี! ํ าคัญ

4.1 การรับรู้รายได้
ก)

รายได้ดอกผลเช่าซื$อและขายผ่อนชําระ
บริ ษทั ฯรั บรู ้ รายได้ดอกผลเช่ าซื$ อและขายผ่อนชําระโดยการปั นส่ วนดอกผลเช่ าซื$ อตลอด
ระยะเวลาของสัญญาตามวิธีอตั ราดอกเบี$ยที!แท้จริ ง โดยจะรับรู ้ ในวันที!ถึงกําหนดชําระค่า
งวด ไม่วา่ จะเก็บเงินได้หรื อไม่ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะหยุดรับรู ้รายได้เมื!อลูกหนี$ คา้ งชําระ
ค่างวดเกินกว่า 4 งวด
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ข)

รายได้จากค่าปรับล่าช้า
รายได้จากค่าปรับล่าช้ารับรู ้เป็ นรายได้ตามจํานวนที!ได้รับจริ ง

ค)

รายได้ค่าธรรมเนียมอื!น
ค่าธรรมเนียมที!เกี!ยวข้องกับสัญญาเช่าซื$อรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

ง)

ดอกเบี$ยรับ
ดอกเบี$ยถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที!แท้จริ ง

4.2 การรับรู้ค่าใช้ จ่าย
ก)

ดอกเบี$ยจ่าย
ดอกเบี$ยจ่ายถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง ในกรณี ที!ดอกเบี$ยได้คิดรวมอยูใ่ นตัวa เงิ นจ่าย
แล้ว ดอกเบี$ยนั$นจะตัดจําหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายเฉลี!ยเท่า ๆ กันตลอดอายุของตัวa เงินนั$น

ข)

ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซื$อ
บริ ษทั ฯรับรู ้ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื!อเริ! มแรกจากการให้เช่าซื$ อ โดยการปั นส่ วน
ทยอยรั บรู ้ ตามวิธีอตั ราดอกเบี$ ย ที! แท้จริ ง และแสดงหัก จากรายได้ดอกผลเช่ าซื$ อและขาย
ผ่อนชําระตลอดอายุของสัญญา
รายได้ดอกผลเช่ าซื$ อที!ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้แสดงสุ ทธิ จากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรง
เมื!อเริ! มแรกของการเช่าซื$อ

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั$นที!มี
สภาพคล่องสู ง ซึ! งถึ งกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิ น 3 เดื อน นับจากวันที!ได้มาและไม่มี
ข้อจํากัดในการเบิกใช้
4.4 ลูกหนีต ามสั ญญาเช่ าซือและขายผ่ อนชํ าระ
ลูกหนี$ ตามสัญญาเช่ าซื$ อและขายผ่อนชําระแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที!จะได้รับ ดอกผล
เช่าซื$ อและดอกเบี$ยที!ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้แสดงเป็ นรายการหักจากลูกหนี$ตามสัญญาเช่าซื$ อและขาย
ผ่อนชําระ บริ ษทั ฯบันทึกค่าเผือ! หนี$สงสัยจะสู ญในอัตราร้อยละของยอดลูกหนี$ที!คา้ งชําระสุ ทธิ จาก
รายได้ดอกผลเช่าซื$อและขายผ่อนชําระที!ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ โดยคํานึงถึงจํานวนเดือนที!คา้ งชําระ
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4.5 สิ นทรัพย์ รอการขาย
สิ นทรัพย์รอการขายเป็ นสิ นทรัพย์ซ! ึ งได้ยึดมาจากลูกหนี$ เช่าซื$ อและขายผ่อนชําระ และได้แสดงไว้
ในราคาทุน (ซึ! งส่ วนใหญ่ประกอบด้วยค่างวดที!คา้ งชําระสุ ทธิ ) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที!คาดว่าจะขายได้
แล้วแต่ราคาใดจะตํ!ากว่า โดยการตั$งค่าเผือ! การลดมูลค่าสําหรับสิ นทรัพย์ที!ยดึ คืน
4.6 เงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี$ ที!จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย บริ ษทั ฯตัด
บัญชีส่วนเกิน/ส่ วนตํ!ากว่ามูลค่าตราสารหนี$ตามอัตราดอกเบี$ยที!แท้จริ ง ซึ! งจํานวนที!ตดั จําหน่ายนี$ จะ
แสดงเป็ นรายการปรับกับดอกเบี$ยรับ
บริ ษทั ฯใช้วธิ ี ถวั เฉลี!ยถ่วงนํ$าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
4.7 ทีด! ิน อาคารและอุปกรณ์ / ค่ าเสื! อมราคา
ที!ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุ น อาคารและอุ ปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุ นหักด้วยค่าเสื! อมราคา
สะสมและค่าเผื!อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าเสื! อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คาํ นวณจากราคาทุนของ
สิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังต่อไปนี$
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและสถานที!เช่า
เครื! องตกแต่งและเครื! องใช้สาํ นักงาน
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ปี
ปี
ปี

คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ และยานพาหนะคํา นวณค่ า เสื! อ มราคาตามวิ ธี ผ ลรวมจํา นวนปี ตาม
ระยะเวลา 3 - 5 ปี
ค่าเสื! อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื! อมราคาสําหรับที!ดิน
บริ ษทั ฯตัดรายการที!ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื!อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้
รั บประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ ายสิ นทรั พย์ รายการผลกําไรหรื อ
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ! งตอบแทนสุ ทธิ ที!ได้รับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
กับมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น$ นั ) จะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเมื!อบริ ษทั ฯตัดรายการสิ นทรัพย์น$ นั
ออกจากบัญชี
4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ! กีย! วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที!เกี!ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที!มีอาํ นาจควบคุ มบริ ษทั ฯ
หรื อถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
บริ ษทั ฯ
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นอกจากนี$ บุคคลหรื อกิจการที!เกี!ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลที!มีสิทธิ ออกเสี ยง
โดยทางตรงหรื อทางอ้อม ซึ! ง ทํา ให้มี อิท ธิ พ ลอย่า งเป็ นสาระสํา คัญต่ อบริ ษ ทั ฯ ผูบ้ ริ หารสํา คัญ
กรรมการหรื อพนัก งานของบริ ษ ทั ฯที! มี อาํ นาจในการวางแผนและควบคุ ม การดํา เนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ
4.9 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุ ก วัน ที! ใ นงบดุ ล บริ ษ ัท ฯจะทํา การประเมิ น ว่า มี ข ้อบ่ ง ชี$ ของการด้อยค่ า ของที! ดิ น อาคารและ
อุปกรณ์หรื อสิ นทรัพย์ที!ไม่มีตวั ตนอื!นของบริ ษทั ฯหรื อไม่ หากมีขอ้ บ่งชี$ ของการด้อยค่า บริ ษทั ฯจะ
ทําการประมาณมูลค่าที!คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หากพบว่าราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น$ นั
มีมูลค่าสู งกว่ามูลค่าที!คาดว่าจะได้รับคืน แสดงว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเกิ ดการด้อยค่า บริ ษทั ฯจะลด
มูลค่าของสิ นทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที!คาดว่าจะได้รับคืน ทั$งนี$ มูลค่าที!คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะ
สู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ฯประมาณการกระแสเงิ นสดในอนาคตที!
กิ จการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์และคํานวณคิ ดลดเป็ นมูลค่าปั จจุ บนั โดยใช้อตั ราคิ ดลดก่อน
ภาษีที!สะท้อนถึงการประเมินความเสี! ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความ
เสี! ยงซึ! งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรั พย์ที! ก าํ ลังพิ จารณาอยู่ ในการประเมิ นมูล ค่ ายุติธ รรมหัก
ต้นทุนในการขาย บริ ษทั ฯใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าที!ดีที!สุดซึ! งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ! ง
สะท้อนถึ งจํานวนเงิ นที! กิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุ นในการ
จําหน่าย โดยการจําหน่ายนั$นผูซ้ $ื อกับผูข้ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี!ยนและสามารถ
ต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี!ไม่มีความเกี!ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุน
4.10 ผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษ ทั ฯรั บ รู ้ เงิ นเดื อน ค่ า จ้า ง โบนัส และเงิ นสมทบกองทุ น ประกันสั ง คมและกองทุ นสํา รอง
เลี$ยงชี พเป็ นค่าใช้จ่ายเมื!อเกิ ดรายการ บริ ษทั ฯบันทึกสํารองผลประโยชน์พนักงานซึ! งคํานวณจาก
จํานวนเงิ นผลประโยชน์ที!คาดว่าจะต้องจ่ายให้แก่พนักงานโดยใช้อตั ราที!สอดคล้องกับกฎหมาย
แรงงาน
4.11 ภาษีเงินได้
ก) ภาษีเงินได้ ตามแบบแสดงรายการ
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงิ นได้ตามจํานวนที!คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที!กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
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ข) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ค าํ นวณขึ$ นจากผลแตกต่ า งชั!วคราวระหว่า งราคาตามบัญชี ข อง
สิ นทรัพย์และหนี$ สิน ณ วันที!ในงบดุ ลกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี$ สินนั$น โดยใช้อตั รา
ภาษีที!มีผลบังคับใช้ ณ วันที!ในงบดุล
บริ ษทั ฯรับรู ้ หนี$ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว! คราวที!ตอ้ งเสี ยภาษี และ
รับรู ้ สินทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรั บผลแตกต่างชัว! คราวที!ใช้หักภาษี รวมทั$งผล
ขาดทุนทางภาษีที!ยงั ไม่ได้ใช้ ทั$งนี$ บริ ษทั ฯจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ก็ต่อเมื!อ
มี ค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ ที! บ ริ ษ ัท ฯจะมี ก าํ ไรทางภาษี ใ นอนาคตเพี ย งพอสํ า หรั บ ผล
แตกต่างชัว! คราวที!ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที!ยงั ไม่ได้ใช้น$ นั
บริ ษทั ฯจะทบทวนมู ลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ณ ทุ กวันที! ใ น
งบดุ ล และจะปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าวเมื!อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั ฯจะ
ไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ท$ งั หมดหรื อบางส่ วน
มาใช้ประโยชน์
4.12 สั ญญาแลกเปลีย! นอัตราดอกเบีย
บริ ษทั ฯรับรู ้ จาํ นวนสุ ทธิ ของดอกเบี$ยที!ได้รับจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปลี! ยนอัตรา
ดอกเบี$ยเป็ นรายได้/ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
4.13 ประมาณการหนีส ิ น
บริ ษทั ฯจะบันทึกประมาณการหนี$สินไว้ในบัญชี เมื!อภาระผูกพันซึ! งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต
ได้เกิ ดขึ$นแล้วและมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าบริ ษทั ฯจะเสี ยทรัพยากรเชิ งเศรษฐกิ จไป
เพื! อ ปลดเปลื$ อ งภาระผูก พัน นั$น และบริ ษ ัท ฯสามารถประมาณมู ล ค่ า ภาระผูก พัน นั$น ได้อ ย่า ง
น่าเชื!อถือ
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสี! ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงิ นตามมาตรฐานการบัญชี ที!รับรองทัว! ไป ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณในเรื! องที!มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี$
ส่ ง ผลกระทบต่ อจํา นวนเงิ นที! แ สดงในงบการเงิ นและต่ อ ข้อมู ล ที! แ สดงในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิน ผลที!เกิดขึ$นจริ งจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที!ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการทางบัญชีที!สาํ คัญดังนี$
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5.1 สั ญญาเช่ า
ในการพิ จารณาประเภทของสั ญญาเช่ า ว่า เป็ นสั ญญาเช่ า ดํา เนิ นงานหรื อสั ญญาเช่ า ทางการเงิ น
ฝ่ ายบริ ห ารได้ใ ช้ดุ ล ยพิ นิจ ในการประเมิ น เงื! อนไขและรายละเอี ย ดของสั ญ ญาเพื! อ พิ จ ารณาว่า
บริ ษทั ฯได้โอนหรื อรับโอนความเสี! ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที!เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
5.2 ค่ าเผือ! หนีส งสั ยจะสู ญของลูกหนี
ในการประมาณค่าเผื!อหนี$ สงสัยจะสู ญของลูกหนี$ ฝ่ ายบริ หารจะประมาณอัตราค่าเผื!อหนี$สงสัยจะ
สู ญของลูกหนี$แต่ละอายุ โดยพิจารณาข้อมูลสถิติต่าง ๆ ในอดีตประกอบกับการประเมินความเสี! ยง
ของลูกหนี$ ลักษณะของหลักประกัน และผลเสี ยหายที!เกิ ดขึ$นจริ งจากลูกหนี$ ในอดี ต โดยยึดหลัก
ความระมัดระวังเป็ นสําคัญ
5.3 ค่ าเผือ! การลดมูลค่ าสิ นทรัพย์ รอการขาย
ในการประมาณค่าเผื!อการลดมูลค่าสิ นทรัพย์รอการขาย ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที!คาดว่าจะเกิ ดขึ$ นจากสิ นทรั พย์รอการขายแต่ละรายการ โดยคํานึ งถึ งการ
วิเคราะห์มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที!คาดว่าจะขายได้ การใช้ประมาณการจากข้อมูลสถิ ติการขาย
ในอดีต อายุของสิ นทรัพย์รอการขายคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที!เป็ นอยูใ่ นขณะนั$น
5.4 สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
บริ ษทั ฯจะรับรู ้ สินทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี ในบัญชี เมื! อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่า
บริ ษทั ฯจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที!จะใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินนั$นได้ ในการ
นี$ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เป็ น
จํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรที!คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
5.5 ทีด! ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื! อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื! อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการใช้
งานและมูลค่าซากเมื!อเลิ กใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่า
ซากใหม่หากมีการเปลี!ยนแปลงเช่นนั$นเกิดขึ$น
นอกจากนี$ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึ กขาดทุ นจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที! คาดว่าจะได้รับคื นตํ!ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรั พย์น$ ัน ในการนี$ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที! เกี! ยวข้องกับการคาดการณ์ รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ! งเกี!ยวเนื!องกับสิ นทรัพย์น$ นั
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5.6 สํ ารองผลประโยชน์ พนักงาน
ในการประมาณสํารองผลประโยชน์พนักงาน ฝ่ ายบริ หารจะประมาณการจํานวนเงินที!ตอ้ งจ่ายโดย
อาศัย ข้อ สมมุ ติ ฐ านในการประมาณการต่ า ง ๆ อย่า งสมเหตุ ส มผลซึ! งคํา นวณโดยใช้อ ัต ราที!
สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน
6.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
(หน่วย: บาท)
2552
612,000
1,156,317
1,768,317

2553
79,000
789,417
868,417

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินฝากธนาคาร
รวม

ณ วันที! 31 ธันวาคม 2553 เงินฝากออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบี$ยร้อยละ 0.25 ต่อปี (2552: ร้อยละ 0.25
ต่อปี )
7.

ลูกหนีต ามสั ญญาเช่ าซือและขายผ่ อนชํ าระ

7.1 ณ วันที! 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ลูกหนี$ตามสัญญาเช่าซื$อและขายผ่อนชําระประกอบด้วย
(หน่วย: บาท)
ลูกหนี$ตามสัญญาเช่าซื$ อ
และขายผ่อนชําระส่ วนที!ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ!งปี
2553
2552
ลูกหนีปกติ
ลูกหนี$ตามสัญญาเช่าซื$ อและขายผ่อนชําระ
ดอกผลเช่าซื$ อและขายผ่อนชําระค้างรับ
หัก: ดอกผลเช่าซื$ อและขายผ่อนชําระ

ลูกหนี$ตามสัญญาเช่าซื$ อ
และขายผ่อนชําระที!ถึง
กําหนดชําระเกินกว่าหนึ!งปี
2553
2552

รวม
2553

2552

2,000,698,279
58,496,576

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

1,570,327,279
-

1,145,563,571
-

3,571,025,558
58,496,576

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

(756,416,950)

(591,543,821)

(375,905,204)

(265,384,989)

(1,132,322,154)

(856,928,810)

1,302,777,905

1,106,094,752

1,194,422,075

880,178,582

2,497,199,980

1,986,273,334

116,102,740
14,402,454

84,505,281
10,285,462

72,555,372
-

49,268,158
-

188,658,112
14,402,454

133,773,439
10,285,462

(41,880,021)

(29,166,648)

(19,990,429)

(13,305,042)

(61,870,450)

(42,471,690)

88,625,173

65,624,095

52,564,943

35,963,116

141,190,116

101,587,211

หัก: ค่ าเผือ! หนีสงสั ยจะสู ญ

1,391,403,078
(163,531,295)

1,171,718,847
(131,708,914)

1,246,987,018
(64,809,703)

916,141,698
(54,591,338)

2,638,390,096
(228,340,998)

2,087,860,545
(186,300,252)

ลูกหนีตามสั ญญาเช่ าซือและขายผ่อนชําระ - สุ ทธิ

1,227,871,783

1,040,009,933

1,182,177,315

861,550,360

2,410,049,098

1,901,560,293

ที!ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ - สุ ทธิ
รวมลูกหนีปกติ
ลูกหนีบอกเลิกสั ญญา
ลูกหนี$เช่าซื$ อและขายผ่อนชําระ
ดอกผลเช่าซื$ อและขายผ่อนชําระค้างรับ
หัก: ดอกผลเช่าซื$ อและขายผ่อนชําระ
ที!ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ - สุ ทธิ
รวมลูกหนีบอกเลิกสั ญญา
รวมลูกหนี

130

9

7.2 ณ วันที! 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ลูกหนี$ตามสัญญาเช่าซื$ อและขายผ่อนชําระ (สุ ทธิ จากดอกผล
เช่าซื$อที!ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้) และค่าเผือ! หนี$สงสัยจะสู ญจําแนกตามอายุหนี$คา้ งชําระได้ดงั นี$
(หน่วย: บาท)
มูลค่าลูกหนี$
ตามสัญญาเช่าซื$อ
ระยะเวลาค้างชําระ
และขายผ่อนชําระ
2553
2552
ลูกหนีต ามสั ญญาเช่ าซือและขายผ่ อนชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 2,041,280,034 1,582,237,016
ค้างชําระ
1 เดือน
199,050,168
159,639,047
2 - 3 เดือน
192,204,016
176,556,465
4 - 6 เดือน
112,238,972
99,571,067
7 - 12 เดือน
70,194,599
53,166,436
23,422,307
16,690,514
12 เดือนขึ$นไป
2,638,390,096 2,087,860,545
รวม

อัตราร้อยละ
ที!บริ ษทั ฯ
ตั$งค่าเผื!อหนี$
สงสัยจะสูญ

มูลค่าลูกหนี$ตาม
สัญญาเช่าซื$อ
และขายผ่อนชําระ - สุ ทธิ
2553
2552

ค่าเผื!อหนี$สงสัยจะสูญ
2553
2552

1

19,784,510

15,276,234

2,021,495,524

1,566,960,782

1
2
100
100
100

1,947,145
3,775,692
110,677,742
69,169,937
22,985,972
228,340,998

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

197,103,023
188,428,324
1,561,230
1,024,662
436,335
2,410,049,098

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

7.3 ณ วันที! 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลรวมของเงิ นลงทุ นขั$นต้นตามสัญญาเช่ าซื$ อและมูลค่า
ปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั$นตํ!าที!ลูกหนี$ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าซื$อแสดงได้ดงั นี$
(หน่วย: บาท)
2553

ระยะเวลาไม่เกินหนึ! งปี
ระยะเวลาที!เกินหนึ! งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

หัก: ดอกผลเช่าซื$อที!ยงั ไม่ถือเป็ น
รายได้
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั$นตํ!า
ที!ตอ้ งจ่าย

เงินลงทุนขั$นต้น
ตามสัญญาเช่าซื$ อ
2,189,700,049
1,642,882,651
3,832,582,700

2552
มูลค่าปั จจุบนั ของ
จํานวนเงินขั$นตํ!า
ที!ตอ้ งจ่าย
1,391,403,078
1,246,987,018
2,638,390,096

เงินลงทุนขั$นต้น
ตามสัญญาเช่าซื$ อ
1,792,429,316
1,194,831,729
2,987,261,045

(1,194,192,604)

(899,400,500)

2,638,390,096

2,087,860,545

มูลค่าปั จจุบนั ของ
จํานวนเงินขั$นตํ!า
ที!ตอ้ งจ่าย
1,171,718,847
916,141,698
2,087,860,545

7.4 สัญญาเช่าซื$อของบริ ษทั ฯมีระยะเวลาในการเช่าตามสัญญาโดยประมาณ 1 - 3 ปี และค่าเช่ากําหนด
ในอัตราคงที!ตลอดอายุสัญญาเช่า
7.5 ณ วันที! 31 ธันวาคม 2553 บริ ษ ทั ฯได้โอนสิ ท ธิ เรี ย กร้ องในลู ก หนี$ ตามสั ญญาเช่ า ซื$ อ (ก่ อนหัก
ดอกผลเช่ าซื$ อที!ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้) จํานวน 4,109 ล้านบาท (2552: 4,162 ล้านบาท) เพื!อ
คํ$าประกันวงเงินสิ นเชื!อที!ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์ตามที!กล่าวไว้ในหมายเหตุ 13 และ 15
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7.6 เมื!อวันที! 30 เมษายน 2547 สมาคมนักบัญชี และผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตแห่ งประเทศไทยโดยความ
เห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีสาํ หรับธุ รกิจสิ นเชื! อเพื!อการอุปโภคบริ โภค (Consumer Finance) โดยหยุดรับรู ้รายได้
สําหรับลูกหนี$ คา้ งชําระค่างวดเกินกว่า 3 งวด อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบตั ิดงั กล่าวได้ให้ทางเลือกไว้
โดยหากบริ ษทั ใดเห็นว่าแนวทางปฏิบตั ิน$ ี ไม่เหมาะสมให้เปิ ดเผยแนวทางที!บริ ษทั ใช้พร้อมเหตุผล
ประกอบ ทั$งนี$บริ ษทั ฯมีนโยบายในการหยุดรับรู ้รายได้สําหรับลูกหนี$ ตามสัญญาเช่าซื$ อที!คา้ งชําระ
ค่างวดเกิ นกว่า 4 งวด ซึ! ง หากบริ ษทั ฯต้องปฏิ บตั ิ ตามแนวทางดังกล่ าว บริ ษทั ฯต้องรั บ รู ้ รายได้
สําหรับปี สิ$ นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ลดลงเป็ นจํานวนเงินประมาณ 1.48 ล้านบาท
และ 5.79 ล้านบาท ตามลําดับ ทั$งนี$ เนื! องจากบริ ษทั ฯบันทึกค่าเผื!อหนี$ สงสัยจะสู ญเต็มจํานวน
สําหรับลูกหนี$ คา้ งชําระเกินกว่า 3 งวดแล้ว ดังนั$นการหยุดรับรู ้รายได้สําหรับลูกหนี$ ตามสัญญาเช่ า
ซื$ อที!คา้ งชําระค่างวดเกินกว่า 4 งวด จึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อกําไรสุ ทธิ สําหรับปี
ของบริ ษทั ฯ
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ยอดคงเหลือของลูกหนี$ตามสัญญาเช่าซื$ อที!คา้ งชําระค่างวด
เกิ นกว่า 3 งวดแต่บริ ษทั ฯยังคงรับรู ้ รายได้เป็ นจํานวนเงินประมาณ 82.69 ล้านบาท และ 77.52
ล้านบาท ตามลําดับ
8.

สิ นทรัพย์ รอการขาย
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สิ นทรัพย์รอการขายแสดงได้ดงั นี$
2553
25,811,817
(8,329,020)
17,482,797

สิ นทรัพย์ยดึ คืน
หัก: ค่าเผือ! การลดมูลค่า
สิ นทรัพย์รอการขาย - สุ ทธิ
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(หน่วย: บาท)
2552
10,769,995
(3,378,597)
7,391,398
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9.

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน!
2553
5,741,170
50,343,173
15,940,369
1,656,772
129,024
73,810,508
(2,526,450)
71,284,058

รายได้คา้ งรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี$อื!น - ขายสิ นทรัพย์รอการขาย
ภาษีซ$ือที!ยงั ไม่ถึงกําหนด
อื!น ๆ
รวม
หัก: ค่าเผือ! หนี$สงสัยจะสู ญ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื!น - สุ ทธิ

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

10. เงินฝากประจําทีม! ีภาระคํา ประกัน
ยอดคงเหลื อนี$ คื อเงิ นฝากประจํา ซึ! ง บริ ษทั ฯได้นํา ไปวางไว้ก ับ ธนาคารเพื! อคํ$า ประกันการออก
หนังสื อคํ$าประกันจากธนาคารตามที!กล่าวไว้ในหมายเหตุ 23.2
11. ทีด! ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: บาท)

ที!ดิน
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2552
ซื$อเพิ!ม
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2553

อาคาร

ส่ วนปรับปรุ ง
อาคารและ
สถานที!เช่า

เครื! องตกแต่ง
และเครื! องใช้
สํานักงาน

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

ยานพาหนะ

รวม

30,378,654
5,603,886
35,982,540

42,821,684
2,583,214
45,404,898

4,772,832
135,202
4,908,034

19,749,928
721,024
(150,906)
20,320,046

9,404,185
1,451,295
(52,804)
10,802,676

13,678,128
6,031,906
(13,632)
19,696,402

120,805,411
16,526,527
(217,342)
137,114,596

-

30,984,385
2,148,114

4,643,164
77,853

18,759,098
407,032

7,001,239
2,044,687

9,059,164
3,158,213

70,447,050
7,835,899

-

33,132,499

4,721,017

(128,171)
19,037,959

(52,788)
8,993,138

(13,627)
12,203,750

(194,586)
78,088,363

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2552

30,378,654

11,837,299

129,668

990,830

2,402,946

4,618,964

50,358,361

31 ธันวาคม 2553

35,982,540

12,272,399

187,017

1,282,087

1,809,538

7,492,652

59,026,233

ค่ าเสื! อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2552
ค่าเสื! อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื! อมราคาสําหรับ
ส่ วนที!จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2553
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(หน่วย: บาท)

ที!ดิน

อาคาร

ส่ วนปรับปรุ ง
อาคารและ
สถานที!เช่า

เครื! องตกแต่ง
และเครื! องใช้
สํานักงาน

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

ยานพาหนะ

รวม

ค่ าเสื! อมราคาสํ าหรับปี
2552

7,069,310

2553

7,835,899

ณ วันที! 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯมีอุปกรณ์จาํ นวนหนึ! งซึ! งตัดค่าเสื! อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งาน
อยู่ มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ก่ อ นหัก ค่ า เสื! อ มราคาสะสมของอาคารและอุ ป กรณ์ ดัง กล่ า วมี จ าํ นวนเงิ น
ประมาณ 30.02 ล้านบาท (2552: 28.82 ล้านบาท)
บริ ษทั ฯได้นาํ ที!ดินพร้อมสิ! งปลูกสร้างมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที! 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 27.06
ล้านบาท (2552: 29.02 ล้านบาท) ไปคํ$าประกันเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั$นจากสถาบัน
การเงิน และเงินกูย้ มื ระยะยาวตามที!กล่าวในหมายเหตุ 13 และ 15
12. ภาษีเงินได้ นิติบุคคล/สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริ ษทั ฯสําหรับปี 2553 และ 2552 คํานวณขึ$นในอัตราร้อยละ 30 และ 25
ตามลําดับ สําหรับกําไรหลังจากบวกกลับด้วยรายการสํารองและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที!ไม่อนุ ญาตให้ถือ
เป็ นรายจ่ายในการคํานวณภาษี
ภาษีเงินได้ของบริ ษทั ฯสําหรับปี สิ$ นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย
(หน่วย: บาท)

ภาษีเงินได้ที!คาํ นวณจากกําไรทางภาษี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ!มขึ$น
ผลกระทบจากการเปลี!ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้ที!แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน
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2553
126,626,356
(16,806,674)
(7,070,514)
102,749,168

2552
72,181,603
(11,825,819)
60,355,784
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ส่ วนประกอบของสิ นทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี ที!แสดงอยู่ในงบดุ ล ณ วันที! 31 ธันวาคม 2553
และ 2552 มีดงั นี$
(หน่วย: บาท)

2553
ผลกระทบทางภาษีของรายการซึ! งไม่สามารถถือเป็ นค่าใช้จ่าย
ค่าเผื!อหนี$สงสัยจะสูญ
ค่าเผื!อมูลค่าลดลงของสิ นทรัพย์รอการขาย
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
ค่านายหน้ารอตัดบัญชี
รวม

71,839,589
2,498,706
6,651,676
(21,758,483)
59,231,488

2552
49,414,055
844,649
(14,904,404)
35,354,300

13. เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยมื ระยะสั นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: บาท)
อัตราดอกเบี$ย
(ร้อยละต่อปี )
MOR
MLR, MOR

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ ืมระยะสั$นจากสถาบันการเงิน
รวม

2553
22,921,439
50,000,000
72,921,439

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

ณ วันที! 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั$นจากสถาบันการเงินของ
บริ ษทั ฯคํ$าประกันโดยการโอนสิ ทธิ เรี ยกร้ องตามสัญญาเช่ าซื$ อ และการจดจํานองที!ดินพร้ อมสิ! ง
ปลูกสร้างที!มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที!จะมีข$ ึนในภายหน้า และทะเบียนรถจักรยานยนต์ตามหนังสื อแจ้ง
จากผูใ้ ห้กู้
14. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ! กีย! วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯมี รายการธุ รกิ จที! สําคัญกับ บุ คคลหรื อกิ จการที! เกี! ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จ
ดังกล่าวเป็ นไปตามเงื! อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที! ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อ
กิจการที!เกี!ยวข้องกันเหล่านั$น ซึ! งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี$
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2553
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที!เกี!ยวข้องกัน
รายได้ดอกผลเช่าซื$อ
รายการธุรกิจกับกรรมการ
ดอกเบี$ยจ่าย

(หน่วย: บาท)
นโยบายการกําหนดราคา

2552

541,711
-

- ราคาตามสัญญา
24,356 อัตราดอกเบี$ยร้อยละ 7.25 และ MOR
ต่อปี

ณ วันที! 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริ ษทั ฯไม่มียอดคงค้างกับกิจการที!เกี!ยวข้องกัน
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปี สิ$ นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯได้จ่ายเงินเดือน โบนัส ค่าเบี$ยประชุ มและเงิน
บําเหน็จให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นจํานวนเงิน 17.09 ล้านบาท (2552: 13.59 ล้านบาท)
ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิซือหุ้นสามัญสํ าหรับกรรมการและผู้บริหาร
เมื!อวันที! 20 พฤษภาคม 2551 บริ ษทั ฯได้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ$ื อหุ ้นสามัญ (GL-WA) ให้แก่
กรรมการและผูบ้ ริ หารจํานวน 11 ท่าน จํานวน 206,300 หน่ วย คิดเป็ นร้ อยละ 20.6 ของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที!จะซื$อหุ น้ สามัญทั$งหมดที!ออกในครั$งนั$น
เมื!อวันที! 4 กุมภาพันธ์ 2552 บริ ษทั ฯได้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ$ื อหุ ้นสามัญ (GL-W1) ให้แก่ผถู ้ ือ
หุ ้นเดิมที!เป็ นกรรมการและผูบ้ ริ หารจํานวน 6 ท่าน จํานวน 2,412,996 หน่ วย คิดเป็ นร้อยละ 9.9
ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที!จะซื$อหุ น้ สามัญทั$งหมดที!ออกในครั$งนั$น
เมื!อวันที! 10 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั ฯได้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ$ื อหุ ้นสามัญ (GL-WB) ให้แก่
กรรมการและผูบ้ ริ หารจํานวน 11 ท่าน จํานวน 118,100 หน่ วย คิดเป็ นร้ อยละ 23.6 ของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที!จะซื$อหุ น้ สามัญทั$งหมดที!ออกในครั$งนั$น
เมื!อวันที! 10 พฤษภาคม 2553 บริ ษทั ฯได้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ$ื อหุ ้นสามัญ (GL-WC) ให้แก่
กรรมการและผูบ้ ริ หารจํานวน 10 ท่าน จํานวน 104,700 หน่ วย คิดเป็ นร้ อยละ 20.9 ของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที!จะซื$อหุ น้ สามัญทั$งหมดที!ออกในครั$งนั$น
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15. เงินกู้ยมื ระยะยาว
เงินกูย้ มื ระยะยาวซึ! งบริ ษทั ฯได้รับจากสถาบันการเงินในประเทศ มีรายละเอียดดังนี$
(หน่วย: บาท)
ยอดคงเหลือ
2553
สัญญาเงินกูล้ งวันที! 26 กุมภาพันธ์ 2550
วงเงินสิ นเชื! อที! 3

-

สัญญาเงินกูล้ งวันที! 20 กันยายน 2550
วงเงินสิ นเชื! อที! 2

-

อัตราดอกเบี$ยต่อปี

เงื!อนไขการชําระคืนเงินต้น

2552

3,000,000 อัตราร้ อยละ MLR ต่อปี

90,890,000 อัตราดอกเบี$ย 1 เดือน
THBFIX + 0.97 ต่อปี

ผ่อนชําระเป็ นงวด ๆ ในจํานวนที! เ ท่ ากัน
รวมทั$งหมดสามสิ บงวด โดยเริ! มชําระงวด
แรกในวันชําระดอกเบี$ยครั$งแรกหลังจาก
วันที!เบิกเงินกูต้ ามวงเงินสิ นเชื! อ
ผ่อนชําระเป็ นงวดๆ ตามที! ระบุ ในสัญญา
เงิ น กู้ ร วมทั$ง หมดสามสิ บ งวดโดยเริ! ม
ชํา ระงวดแรกในวัน ทํา การสุ ด ท้า ยของ
เดือนมีนาคม 2551

สัญญาเงินกูล้ งวันที! 28 เมษายน 2551
วงเงินสิ นเชื! อที! 1
47,833,333

435,166,667 อัตราร้ อยละ MLR - 0.5 ต่อปี

ผ่อนชําระเป็ นงวด ๆ ในจํานวนที! เ ท่ ากัน
รวมทั$งหมดสามสิ บงวด โดยเริ! มชําระงวด
แรกในวันชําระดอกเบี$ยครั$งแรกหลังจาก
วันที!เบิกเงินกูต้ ามวงเงินสิ นเชื! อ

สัญญาเงินกูล้ งวันที! 29 มกราคม 2552
วงเงินสิ นเชื! อที! 1
113,585,000

291,449,000 อัตราร้อยละ MLR - 0.5 ต่อปี

ผ่อนชําระเป็ นงวด ๆ ในจํานวนที! เ ท่ ากัน
รวมทั$ง หมดยี! สิ บ เจ็ ด งวด โดยเริ! มชํา ระ
งวดแรกในวัน ชํ า ระดอกเบี$ ยครั$ งแรก
หลังจากวันที!เบิกเงินกูต้ ามวงเงินสิ นเชื! อ

สัญญาเงินกูล้ งวันที! 22 ตุลาคม 2552
วงเงินสิ นเชื! อที! 1
720,666,667

216,333,333 อัตราร้อยละ MLR - 0.75 ต่อปี

ผ่อนชําระเป็ นงวด ๆ ในจํานวนที! เ ท่ ากัน
รวมทั$งหมดสามสิ บงวด โดยเริ! มชําระงวด
แรกในวันชําระดอกเบี$ยครั$งแรกหลังจาก
วันที!เบิกเงินกูต้ ามวงเงินสิ นเชื! อ

สัญญาเงินกูล้ งวันที! 25 สิ งหาคม 2553
วงเงินสิ นเชื! อที! 1
535,500,000

- อัตราร้ อยละ MLR - 1.0 ต่อปี

รวม

1,417,585,000

1,036,839,000

หัก : ส่ วนที! ถึ ง กําหนดชําระ
ภายในหนึ! งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ

(788,126,025)

(746,981,184)

629,458,975

289,857,816

137

ผ่อนชําระเป็ นงวด ๆ ในจํานวนที! เ ท่ ากัน
รวมทั$งหมดสามสิ บงวด โดยเริ! มชําระงวด
แรกในวันชําระดอกเบี$ยครั$งแรกหลังจาก
วันที!เบิกเงินกูต้ ามวงเงินสิ นเชื! อ
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การเปลี!ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยาวสําหรับปี 2553 มีรายละเอียดดังนี$
(หน่วย: บาท)
1,036,839,000
1,350,000,000
(969,254,000)
1,417,585,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที! 31 ธันวาคม 2552
บวก: กูเ้ พิ!ม
หัก: จ่ายคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที! 31 ธันวาคม 2553

เมื!อวันที! 28 เมษายน 2551 บริ ษทั ฯได้ลงนามในสัญญาเงินกูย้ ืมกับธนาคารพาณิ ชย์สามแห่ ง (ผูใ้ ห้
กูร้ ่ วม) เพื!อขอวงเงินกูร้ ะยะยาวจํานวน 1,000 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื!อนําไปชําระคืนเงิ น
กูย้ ืมภายใต้สัญญาเงินกูฉ้ บับเดิมและใช้ในการขยายธุ รกิจ เพื!อป้ องกันความเสี! ยงจากอัตราดอกเบี$ย
บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาแลกเปลี!ยนอัตราดอกเบี$ยของเงิ นกูย้ ืมดังกล่าวบางส่ วนเพื!อแลกเปลี!ยนอัตรา
ดอกเบี$ยลอยตัวเป็ นอัตราดอกเบี$ยคงที!ร้อยละ 6.75 ต่อปี
เมื!อวันที! 29 มกราคม 2552 บริ ษทั ฯได้ลงนามในสัญญาเงิ นกูย้ ืมกับธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ! ง เพื!อ
ขอวงเงิ นกู้ระยะยาวจํานวน 400 ล้านบาทโดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื! อนําไปชํา ระคื นเงิ นกู้ยืมภายใต้
สัญญาเงินกูฉ้ บับเดิมและใช้ในการขยายธุ รกิจ
เมื!อวันที! 22 ตุลาคม 2552 บริ ษทั ฯได้ลงนามในสัญญาเงินกูย้ ืมกับธนาคารพาณิ ชย์สามแห่ ง (ผูใ้ ห้กู้
ร่ วม) เพื!อขอวงเงินกูร้ ะยะยาวจํานวน 1,000 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื!อนําไปชําระคืนเงินกูย้ ืม
ภายใต้สัญญาเงินกูฉ้ บับเดิมและใช้ในการขยายธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
เมื!อวันที! 25 สิ งหาคม 2553 บริ ษทั ฯได้ลงนามในสัญญาเงินกูย้ มื กับธนาคารพาณิ ชย์สามแห่ง (ผูใ้ ห้กู้
ร่ วม) เพื!อขอวงเงินกูร้ ะยะยาวจํานวน 1,000 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื!อนําไปชําระคืนเงินกูย้ ืม
ภายใต้สัญญาเงินกูฉ้ บับเดิมและใช้ในการขยายธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
ภายใต้สัญญาเงินกูย้ มื บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตามเงื!อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดํารงสัดส่ วน
การถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ การจ่ายเงิ นปั นผล การดํารงอัตราส่ วนหนี$ สินต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น
การดํารงอัตราส่ วนของลูกหนี$เช่าซื$อที!คา้ งชําระมากกว่า 3 เดือนขึ$นไปต่อลูกหนี$ เช่าซื$ อทั$งหมด การ
ดํารงอัตราส่ วนของลูกหนี$ เช่าซื$ อต่อหนี$ เงินกู้ การไม่จาํ หน่ายสิ นทรัพย์หรื อสิ ทธิ ในรายได้ และการ
ไม่ก่อหนี$ทุกประเภทเพิ!มเติม เป็ นต้น
เงินกูย้ มื ภายใต้สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวคํ$าประกันโดยการโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องตามสัญญาเช่าซื$ อ และการ
จดจํานองที!ดินพร้ อมสิ! งปลู กสร้ างที!มีอยู่ในขณะนี$ และ/หรื อจะมี ต่อไปในภายหน้า และทะเบียน
รถจักรยานยนต์ตามหนังสื อแจ้งจากธนาคารพาณิ ชย์
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯมีวงเงิ นกูย้ ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท้ ี!ยงั มิได้เบิกใช้จาํ นวน
430 ล้านบาท
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16. ทุนเรือนหุ้น
16.1 การรับเงินเพิม! ทุนจากการใช้ ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้รับเงิ นเพิ!มทุนจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที!จะซื$ อหุ ้น
สามัญจํานวนรวม 5.73 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี$

GL-W1

จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ
(หน่วย)
249,106

จํานวนหุน้ สามัญ
(หุน้ )
249,106

ราคาใช้สิทธิ
(บาทต่อหุ น้ )
23

จํานวนเงิน
(ล้านบาท)
5.73

บริ ษ ทั ฯได้จดทะเบี ยนเพิ! ม ทุ นกับ กระทรวงพาณิ ชย์เป็ นทุ นชํา ระแล้วจํา นวน 282.1 ล้า นบาท
เมื!อวันที! 6 ตุลาคม 2553
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯมีส่วนเกินมูลค่าหุ น้ เป็ นจํานวนเงินรวม 192.2 ล้านบาท
16.2 รายการกระทบยอดจํานวนหุ้นสามัญ
(หน่วย: หุน้ )
2553
หุน้ สามัญจดทะเบียน
จํานวนหุน้ สามัญ ณ วันต้นปี
จดทะเบียนเพิ!มทุนระหว่างปี
จํานวนหุน้ สามัญ ณ วันสิ$ นปี
หุน้ สามัญที!ออกและชําระแล้ว
จํานวนหุน้ สามัญ ณ วันต้นปี
จํานวนหุน้ สามัญเพิ!มขึ$นจากการใช้สิทธิ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในระหว่างปี
จํานวนหุน้ สามัญ ณ วันสิ$ นปี

2552

79,800,000
6,500,000
86,300,000

79,800,000
79,800,000

56,167,890

54,000,000

249,106
56,416,996

2,167,890
56,167,890

17. ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2553 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ$ือหุ น้ สามัญซึ! งออกโดยบริ ษทั ฯมีรายละเอียดดังนี$
ประเภท
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
GL-WA
GL-W1
GL-WB
GL-WC

ออกให้แก่
กรรมการและพนักงาน
ผูถ้ ือหุ้นเดิม
กรรมการและพนักงาน
กรรมการและพนักงาน

วันที!ออก
จํานวนใบสําคัญ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ แสดงสิ ทธิที!ออกในครั$งแรก ราคาเสนอขาย
20 พฤษภาคม 2551
1,000,000
4 กุมภาพันธ์ 2552
24,300,000
0.20 บาท
10 พฤษภาคม 2552
500,000
10 พฤษภาคม 2553
500,000
-
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อายุใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี

ราคาใช้สิทธิ
ต่อ 1 หุ้นสามัญ
12 บาท
23 บาท
14.50 บาท
16.59 บาท

อัตราการใช้สิทธิ
ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
1 หุ้นสามัญ
1 หุ้นสามัญ
1 หุ้นสามัญ
1 หุ้นสามัญ
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จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที!จะซื$อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯในระหว่างปี มีการเปลี!ยนแปลงดังนี$
จํานวนใบสําคัญแสดง
ประเภท
สิ ทธิ คงเหลือ ณ วันที!
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
31 ธันวาคม 2552
GL-WA
1,000,000
GL-W1
22,132,110
GL-WB
500,000
GL-WC
-

ออกใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ
ในระหว่างปี
500,000

จํานวนใบสําคัญแสดง จํานวนใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ที!มีการใช้สิทธิ
สิ ทธิ คงเหลือ ณ วันที!
31 ธันวาคม 2553
ในระหว่างปี
1,000,000
(249,106)
21,883,004
500,000
500,000

ที! ป ระชุ ม สามัญ ประจํา ปี ผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท ฯได้อ นุ ม ัติ ก ารจัด สรรหุ ้ น สามัญ เพิ! ม ทุ น จํา นวน
6,500,000 หุ ้ น เพื! อ รองรั บ โครงการเสนอขายหุ ้ น สามัญ ให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจํา กัด และการออก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที!จะซื$ อหุ ้นสามัญเพื!อจัดสรรแก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั (GL-WC)
บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเพิ!มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯเป็ น 431,500,000 บาท เมื!อวันที! 28 เมษายน
2553
18. เงินปันผล
เงินปั นผลที!ประกาศจ่ายในปี 2553 ประกอบด้วย
(หน่วย: บาท)
อนุมตั ิโดย
เงินปั นผล
เงินปั นผลคงเหลือประกาศ ที!ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
จ่ายจากกําไรสุ ทธิ ของปี
เมื!อวันที! 21 เมษายน 2553
2552
เงินปั นผลประกาศจ่ายจาก ที!ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
กําไรสุ ทธิ ของไตรมาส
เมื!อวันที! 16 มิถุนายน 2553
หนึ!งปี 2553
เงินปั นผลประกาศจ่ายจาก ที!ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
กําไรสุ ทธิ ของ
เมื!อวันที! 9 ธันวาคม 2553
สามไตรมาสปี 2553
รวมเงินปันผลสําหรับปี 2553
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จํานวนเงินปั นผลจ่าย

เงินปั นผล
จ่ายต่อหุน้

39,460,257

0.70

48,512,597

0.86

84,625,494
172,598,348

1.50
3.06
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เงินปั นผลที!ประกาศจ่ายในปี 2552 ประกอบด้วย
(หน่วย: บาท)
เงินปั นผล

อนุมตั ิโดย

เงินปั นผลประกาศจ่ายจาก ที!ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
กําไรของไตรมาสหนึ!ง
เมื!อวันที! 10 กรกฎาคม 2552
ปี 2552
เงินปั นผลประกาศจ่ายจาก ที!ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
กําไรของปี 2552
เมื!อวันที! 11 พฤศจิกายน 2552
รวมเงินปันผลสําหรับปี 2552

จํานวนเงินปั นผลจ่าย

เงินปั นผล
จ่ายต่อหุน้

47,181,028

0.84

39,317,523
86,498,551

0.70
1.54

19. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ! งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี
หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี$ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้
20. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที!สาํ คัญดังต่อไปนี$
(หน่วย: บาท)
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื!นของพนักงาน
ค่าเสื! อมราคา

2553
87,301,892
7,835,899

2552
66,446,179
7,069,310

21. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ น้ ขั$นพื$นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุ ทธิ สําหรับปี ด้วยจํานวนถัวเฉลี!ยถ่วงนํ$าหนักของ
หุ น้ สามัญที!ออกอยูใ่ นระหว่างปี
กําไรต่อหุ ้นปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสุ ทธิ สําหรับปี ด้วยผลรวมของจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี!ย
ถ่วงนํ$าหนักที!ออกอยู่ในระหว่างปี กับจํานวนถัวเฉลี!ยถ่วงนํ$าหนักของหุ ้นสามัญที!บริ ษทั ฯอาจต้อง
ออกเพื!อแปลงหุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั$งสิ$ นให้เป็ นหุ ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็ น
หุ น้ สามัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันที!ตอ้ งออกหุ น้ สามัญเทียบเท่า
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กําไรต่อหุ น้ ขั$นพื$นฐานและกําไรต่อหุ น้ ปรับลดแสดงการคํานวณได้ดงั นี$
กําไรสุ ทธิ

กําไรต่ อหุ้นขันพืน ฐาน
กําไรสุ ทธิ
ผลกระทบของหุ้นสามัญ
เทียบเท่ าปรับลด
GL-WA
GL-W1
GL-WB
GL-WC
รวม
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรสุ ทธิที!เป็ นของผูถ้ ือหุน้
สามัญสมมติวา่ มีการใช้สิทธิ
ซื$อหุน้ สามัญ

จํานวนหุน้ สามัญ
ถัวเฉลี!ยถ่วงนํ$าหนัก
2553
2552
(พันหุน้ )
(พันหุน้ )

2553
(พันบาท)

2552
(พันบาท)

263,253

181,129

56,348

55,099

-

-

533
4,643
218
177
5,571

465
128
593

263,253

181,129

61,919

55,692

กําไรต่อหุน้
2553
2552
(บาท)
(บาท)

4.67

3.29

4.25

3.25

ไม่มีจาํ นวนหุ ้นสามัญเที ยบเท่าที! บริ ษทั ฯอาจต้องออกสําหรั บใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ$ื อหุ ้นสามัญ
(GL-W1) สําหรับปี สิ$ นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2552 เนื! องจากราคาใช้สิทธิ สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม
ถัวเฉลี!ยในระหว่างปี ของหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ
22. กองทุนสํ ารองเลีย งชี พ
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั$งกองทุนสํารองเลี$ยงชี พขึ$นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลี$ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ
3 ของเงิ นเดือน กองทุนสํารองเลี$ยงชี พนี$ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อยุธยา จํากัด
และจะจ่ายให้แก่ พนักงานเมื! อพนักงานนั$นออกจากงานตามระเบี ยบว่าด้วยกองทุ นของบริ ษทั ฯ
ในระหว่างปี 2553 และ 2552 บริ ษทั ฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็ นจํานวนเงิน 1,278,665 บาท และ
1,209,919 บาท ตามลําดับ
23. ภาระผูกพัน
23.1 ภาระผูกพันเกีย! วกับสั ญญาบริการ
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันตามสัญญาบริ การซึ! งจะต้องจ่ายค่าบริ การภายใน
1 ปี จํานวน 0.39 ล้านบาท (2552: 0.30 ล้านบาท)
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23.2 การคํา ประกัน
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯมีหนังสื อคํ$าประกันซึ! งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯเหลืออยู่
เป็ นจํานวน 250,300 บาท (2552: 250,300 บาท) ซึ! งเกี! ยวเนื! องกับการคํ$าประกันการใช้ไฟฟ้ าและ
ไปรษณี ย ์
24. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯดําเนินกิจการหลักในส่ วนงานเดียว คือ บริ การสิ นเชื!อเช่าซื$อรถจักรยานยนต์ โดยมีส่วนงาน
ทางภูมิศาสตร์ หลักในประเทศไทย ดังนั$นรายได้ กําไร และสิ นทรัพย์ โดยส่ วนใหญ่ตามที!แสดงไว้
ในงบการเงินจึงเกี!ยวข้องกับส่ วนงานธุ รกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ ตามที!กล่าวไว้
25. เครื!องมือทางการเงิน
25.1 นโยบายการบริหารความเสี! ยง
เครื! องมือทางการเงินที!สําคัญของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี$
ตามสัญญาเช่าซื$ อและขายผ่อนชําระ เงิ นฝากประจําที!มีภาระคํ$าประกัน ลูกหนี$ และเงิ นให้กูย้ ืมแก่
พนักงาน เงินลงทุนระยะยาว เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั$นจากสถาบันการเงินและเงินกูย้ ืม
ระยะยาว บริ ษทั ฯมีความเสี! ยงที!เกี! ยวข้องกับเครื! องมื อทางการเงิ นดังกล่าว และมี นโยบายในการ
บริ หารความเสี! ยงดังนี$
ความเสี ยงด้ านการให้ สินเชื อ
บริ ษทั ฯมีความเสี! ยงด้านการให้สินเชื! อที!เกี! ยวเนื! องกับลูกหนี$ ตามสัญญาเช่ าซื$ อและขายผ่อนชําระ
และลูกหนี$ สินเชื! อเงินสด ฝ่ ายบริ หารควบคุ มความเสี! ยงนี$ โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการ
ในการควบคุมสิ นเชื!อที!เหมาะสม นอกจากนี$ การให้สินเชื!อของบริ ษทั ฯไม่มีการกระจุกตัวเนื! องจาก
บริ ษทั ฯมีฐานของลูกค้าที!หลากหลายและมีอยูจ่ าํ นวนมากราย ดังนั$นบริ ษทั ฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับ
ความเสี ยหายที!เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื!อนอกจากจํานวนค่าเผื!อหนี$ สงสัยจะสู ญที!บนั ทึกไว้
แล้วในบัญชี
ความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย
บริ ษทั ฯมีความเสี! ยงจากอัตราดอกเบี$ยที!สําคัญอันเกี! ยวเนื! องกับเงินฝากสถาบันการเงิ น ลูกหนี$ ตาม
สั ญญาเช่ า ซื$ อและขายผ่อนชํา ระ เงิ นฝากประจํา ที! มี ภาระคํ$า ประกัน ลู ก หนี$ แ ละเงิ นให้กู้ยืม แก่
พนักงาน เงินลงทุนระยะยาว เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั$นจากสถาบันการเงินและเงินกูย้ ืม
ระยะยาวที! มีดอกเบี$ย อย่างไรก็ตาม เนื! องจากสิ นทรั พย์และหนี$ สินทางการเงิ นส่ วนใหญ่มีอตั รา
ดอกเบี$ยที!ปรับขึ$นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี$ยคงที!ซ! ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั
ความเสี! ยงจากอัตราดอกเบี$ยของบริ ษทั ฯจึงอยูใ่ นระดับตํ!า
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ณ วันที! 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สิ นทรัพย์และหนี$ สินทางการเงิ นที!สําคัญสามารถจัดตาม
ประเภทอัตราดอกเบี$ย และสําหรับสิ นทรัพย์และหนี$ สินทางการเงินที!มีอตั ราดอกเบี$ยคงที!สามารถ
แยกตามวันที!ครบกําหนด หรื อวันที!มีการกําหนดอัตราดอกเบี$ยใหม่ (หากวันที!มีการกําหนดอัตรา
ดอกเบี$ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี$
(หน่วย: ล้านบาท)
2553
อัตราดอกเบี$ยคงที!
อัตราดอกเบี$ย
ปรับขึ$นลง
ภายใน มากกว่า 1
1 ปี
ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี$ตามสัญญาเช่าซื$อและขายผ่อนชําระ - สุ ทธิ
เงินฝากประจําที!มีภาระคํ$าประกัน
ลูกหนี$และเงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน
หนีส ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั$น
จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

ไม่มี
ดอกเบี$ย

รวม

1,227.87
0.27
-

1,182.18
-

0.41
-

0.46
0.07

0.87
2,410.05
0.27
0.07

788.13

629.46

72.92
-

-

72.92
1,417.59

(หน่วย: ล้านบาท)
2552
อัตราดอกเบี$ยคงที!
อัตราดอกเบี$ย
ปรับขึ$นลง
ภายใน มากกว่า 1
1 ปี
ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี$ตามสัญญาเช่าซื$อและขายผ่อนชําระ - สุ ทธิ
เงินฝากประจําที!มีภาระคํ$าประกัน
ลูกหนี$และเงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน
เงินลงทุนระยะยาว
หนีส ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั$น
จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

ไม่มี
ดอกเบี$ย

รวม

1,040.01
0.27
-

861.55
2.00

0.86
-

0.91
0.06
-

1.77
1,901.56
0.27
0.06
2.00

746.98

289.86

25.35
-

-

25.35
1,036.84
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บริ ษทั ฯได้ตกลงทําสัญญาแลกเปลี!ยนอัตราดอกเบี$ยเพื!อเป็ นเครื! องมือบริ หารความเสี! ยงที!เกี!ยวเนื! อง
กับหนี$ สินทางการเงินที!มีอตั ราดอกเบี$ยที!ปรับขึ$นลงตามอัตราตลาด รายละเอียดของเงินกูย้ ืมระยะ
ยาวแสดงไว้ในหมายเหตุ 15 ขณะที!รายละเอียดของสัญญาแลกเปลี! ยนอัตราดอกเบี$ยที! ยงั คงมีผล
บังคับ ณ วันที! 31 ธันวาคม 2553 คื อ ในระหว่างปี 2551 บริ ษทั ฯได้ท าํ สั ญญาแลกเปลี! ย นอัตรา
ดอกเบี$ยกับธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่ งหนึ! งมีระยะเวลาตั$งแต่วนั ที! 2 กันยายน 2551 ถึ งวันที!
31 มีนาคม 2554 สําหรับเงินกูย้ มื ระยะยาวบางส่ วนตามที!กล่าวไว้ในหมายเหตุ 15 ในอัตราดอกเบี$ย
คงที!ร้อยละ 6.75 ต่อปี
ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน
บริ ษ ทั ฯพิ จารณาว่า ไม่ มี ค วามเสี! ย งจากอัตราแลกเปลี! ย น เนื! องจากบริ ษ ัท ฯไม่ มี ธุ รกรรมที! เป็ น
เงินตราต่างประเทศ
25.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื!องมือทางการเงิน
วิธีการกําหนดมูลค่า ยุติธรรมขึ$นอยู่กบั ลัก ษณะของเครื! องมื อทางการเงิ น ในกรณี ของเครื! องมื อ
ทางการเงิ น ที! มี ก ารซื$ อ ขายในตลาด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมจะกํา หนดจากราคาตลาดล่ า สุ ด แต่ ห าก
ไม่สามารถหาราคาตลาดที!เหมาะสมได้ มูลค่ายุติธรรมของเครื! องมือทางการเงินจะกําหนดขึ$นโดย
ใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที!เหมาะสม
บริ ษทั ฯมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื! องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี$
ก) สิ นทรัพย์และหนี$ สินทางการเงิ นที!จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั$น ได้แก่ เงินฝากสถาบัน
การเงิ น ลู ก หนี$ และเงิ นให้กู้ยืมแก่ พนัก งานและเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี และเงิ นกู้ยืม ระยะสั$นจาก
สถาบันการเงิน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที!แสดงในงบดุล
ข) ลูกหนี$ ตามสัญญาเช่าซื$ อและขายผ่อนชําระแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงิ นให้
สิ นเชื! อหักดอกผลเช่ าซื$ อที!ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ตามที!แสดงในงบดุ ลหักค่าเผื!อหนี$ สงสัยจะสู ญ
ตามบัญชี
ค) เงินลงทุนระยะยาวและเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอตั ราดอกเบี$ยใกล้เคียงกับอัตรา
ดอกเบี$ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที!แสดงในงบดุล
26. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที!สําคัญของบริ ษทั ฯคือการจัดให้มีซ! ึ งโครงสร้างทางการเงิ น
ที!เหมาะสมและการดํารงไว้ซ! ึ งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื!อง
ตามงบดุ ล ณ วันที! 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนี$สินต่อทุนเท่ากับ 1.62 ต่อ 1 (2552:
1.26 ต่อ 1)
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27. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี$ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯเมื!อวันที! 7 กุมภาพันธ์ 2554
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Report of Independent Auditor
To the Shareholders of Group Lease Public Company Limited
I have audited the accompanying balance sheet of Group Lease Public Company Limited
as at 31 December 2010, and the related statements of income, changes in shareholders’
equity and cash flows for the year. 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 audit. The financial statements of Group Lease Public Company Limited for
the year ended 31 December 2009, as presented herein for comparative purposes, were
audited by another auditor of our firm who, under her report dated 12 February 2010,
expressed an unqualified opinion on those statements.
I conducted my audit in accordance with generally accepted auditing standards. Those
standards require that I plan and perform the audit 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 audit provides 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 2010, and the results of its operations and cash flows for the year then
ended, in accordance with generally accepted accounting principles.

Pimjai Manitkajohnkit
Certified Public Accountant (Thailand) No. 4521
Ernst & Young Office Limited
Bangkok: 7 February 2011
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Group Lease Public Company Limited
Balance sheets
As at 31 December 2010 and 2009
(Unit: Baht)
Note

2010

2009

Assets
Current assets
6

Cash and cash equivalents

868,417

1,768,317

1,227,871,783

1,040,009,933

17,482,797

7,391,398

829,233

-

71,284,058

39,983,983

1,318,336,288

1,089,153,631

268,598

265,311

-

2,000,000

1,182,177,315

861,550,360

Current portion of hire purchase and
7, 14

installment sales receivables, net

8

Assets foreclosed, net
Revenue Department receivable

9

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

10

Pledged fixed deposit at financial institution
Long-term investments
Hire purchase and installment sales

7, 14

receivables - long-term portion, net
Property, plant and equipment, net

11

59,026,233

50,358,361

Deferred tax assets

12

59,231,488

35,354,300

27,694,679

23,851,098

Total non-current assets

1,328,398,313

973,379,430

Total assets

2,646,734,601

2,062,533,061

Other non-current assets, net

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 2010 and 2009
(Unit: Baht)
Note

2010

2009

Liabilities and shareholders' equity
Current liabilities
Bank overdraft and short-term loans from
13

financial institutions

72,921,439

25,346,459

3,800,250

1,496,375

788,126,025

746,981,184

Corporate income tax payable

63,515,509

36,760,097

Insurance premium payables

15,446,334

15,220,848

Accrued expenses

15,263,654

9,732,745

Other current liabilities

22,470,925

15,963,361

981,544,136

851,501,069

629,458,975

289,857,816

22,172,253

-

2,999,067

6,998,135

654,630,295

296,855,951

1,636,174,431

1,148,357,020

Trade accounts payable
15

Current portion of long-term loans

Total current liabilities
Non-current liabilities
15

Long-term loans, net of current portion
Provision for employee compensation

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 2010 and 2009
(Unit: Baht)
Note

2010

2009

Shareholders' equity
16

Share capital
Registered
86,300,000 ordinary shares of Baht 5 each
(2009: 79,800,000 ordinary shares of Baht 5 each)

431,500,000

399,000,000

282,084,980

280,839,450

192,189,327

187,655,598

14, 17

4,376,601

4,426,422

19

43,150,000

39,954,571

488,759,262

401,300,000

Total shareholders' equity

1,010,560,170

914,176,041

Total liabilities and shareholders' equity

2,646,734,601

2,062,533,061

Issued and paid-up
56,416,996 ordinary shares of Baht 5 each
(2009: 56,167,890 ordinary shares of Baht 5 each)
16

Share premium
Warrants
Retained earnings
Appropriated - statutory reserve
Unappropriated

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 2010 and 2009
(Unit: Baht)
Note

2010

2009

Revenues
Hire purchase interest and installment sales income
Other income
Total revenues

802,770,766

742,158,854

62,545,061

58,048,282

865,315,827

800,207,136

169,485,805

117,665,588

Expenses
Selling and administrative expenses
Directors and management benefit expenses

14

17,094,929

13,592,695

Bad debts and doubtful accounts

7

118,888,740

125,152,114

Loss on disposals of foreclosed assets

118,811,813

217,585,998

Total expenses

424,281,287

473,996,395

441,034,540

326,210,741

(75,032,333)

(84,726,200)

366,002,207

241,484,541

(102,749,168)

(60,355,784)

263,253,039

181,128,757

Income before finance cost and
corporate income tax
14

Finance cost
Income before corporate income tax

12

Corporate income tax

Net income for the year

21

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

4.67

3.29

56,348,138

55,098,794

4.25

3.25

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

61,919,676

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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55,691,915

Group Lease Public Company Limited
Cash flow statements
For the years ended 31 December 2010 and 2009
(Unit: Baht)
2010

2009

Cash flows from operating activities
Net income before tax

366,002,207

241,484,541

7,835,899

7,069,310

118,888,740

125,152,114

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

12,632
118,811,813

Loss on diminution in value of assets foreclosed (reversal)

4,950,423

(374,030)
217,585,998
(5,739,715)

Provision for employee compensation

22,172,253

-

Interest expenses

65,032,333

70,726,200

703,706,300

655,904,418

Hire purchase and installment sales receivables

(627,365,980)

106,806,141

Assets foreclosed

(133,853,635)

(211,266,124)

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

Revenue Department receivable

(829,233)

Other current assets
Other non-current assets

395,912

(31,311,641)

(4,603,990)

(3,826,674)

(2,999,190)

Operating liabilities increase (decrease)
Trade accounts payable

2,303,875

674,915

225,486

1,693,800

Insurance premium payables
Accrued expenses

5,423,356

(1,390,209)

Other current liabilities

6,509,317

6,620,745

(3,999,068)

(10,755,147)

(83,017,897)

541,081,271

Cash paid for interest expenses

(64,924,780)

(71,155,450)

Cash paid for corporate income tax

(99,872,696)

(68,783,280)

(247,815,373)

401,142,541

Guarantee for damage from hire purchase agreements
Cash flows from (used in) operating activities

Net cash flows from (used in) operating activities

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

153

Group Lease Public Company Limited
Cash flow statements (continued)
For the years ended 31 December 2010 and 2009
(Unit: Baht)
2009

2010
Cash flows from investing activities
Increase in pledged fixed deposits at financial institutions
Proceeds from redemption of long-term investment

(3,287)
2,000,000

(5,804)
-

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

(16,907)

(17,598)

10,124

725,390

Acquisitions of property, plant and equipment

(16,526,527)

(7,117,159)

Net cash flows used in investing activities

(14,536,597)

(6,415,171)

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

47,574,980

Cash receipt from long-term loans

1,350,000,000

Repayment of long-term loans

(969,254,000)

Cash receipt from exercise of warrants

Net cash flows from (used in) financing activities

(864,444,333)
49,861,470

-

4,860,000

(172,598,348)

(86,498,551)

261,452,070

(395,874,955)

(899,900)

Net decrease in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of year

620,000,000

5,729,438

Cash receipt from warrant issuance

Dividend paid

(119,653,541)

(1,147,585)

1,768,317

2,915,902

868,417

1,768,317

-

-

49,821

433,578

Cash and cash equivalents at the end of year

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 2010 and 2009
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 48.58% and 19.50% 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 for
the early adoption of Thai Accounting Standard No. 12 “Income Taxes” as
announced in the Royal Gazette on 26 May 2010.
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.

1
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3.

Adoption of new accounting standards
During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a number
of revised and new accounting standards as listed below.
a)

Accounting standards that are effective for fiscal years beginning on or after
1 January 2011 (except Framework for the Preparation and Presentation of
Financial Statements, which is immediately effective):
Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements
(revised 2009)
TAS 1 (revised 2009)

Presentation of Financial Statements

TAS 2 (revised 2009)

Inventories

TAS 7 (revised 2009)

Statement of Cash Flows

TAS 8 (revised 2009)

Accounting Policies, Changes in Accounting
Estimates and Errors

TAS 10 (revised 2009)

Events after the Reporting Period

TAS 11 (revised 2009)

Construction Contracts

TAS 16 (revised 2009)

Property, Plant and Equipment

TAS 17 (revised 2009)

Leases

TAS 18 (revised 2009)

Revenue

TAS 19

Employee Benefits

TAS 23 (revised 2009)

Borrowing Costs

TAS 24 (revised 2009)

Related Party Disclosures

TAS 26

Accounting and Reporting by Retirement Benefit
Plans

TAS 27 (revised 2009)

Consolidated and Separate Financial Statements

TAS 28 (revised 2009)

Investments in Associates

TAS 29

Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

TAS 31 (revised 2009)

Interests in Joint Ventures

TAS 33 (revised 2009)

Earnings per Share

TAS 34 (revised 2009)

Interim Financial Reporting

TAS 36 (revised 2009)

Impairment of Assets

TAS 37 (revised 2009)

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent
Assets

TAS 38 (revised 2009)

Intangible Assets

TAS 40 (revised 2009)

Investment Property

TFRS 2

Share-Based Payment

TFRS 3 (revised 2009)

Business Combinations
2
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TFRS 5 (revised 2009)

Non-current Assets Held for Sale and Discontinued
Operations

TFRS 6

Exploration for and Evaluation of Mineral
Resources

TFRIC 15
b)

Agreements for the Construction of Real Estate

Accounting standards that are effective for fiscal years beginning on or after
1 January 2013:
TAS 12

Income Taxes

TAS 20 (revised 2009)

Accounting for Government Grants and Disclosure
of Government Assistance

TAS 21 (revised 2009)

The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

However, the Company has early adopted TAS 12. In addition, the Company’s
management believes that these accounting standards will not have any significant
impact on the financial statements for the year when they are initially applied, except
for the following accounting standard which management expects the impact on the
financial statements in the year when it is adopted.
TAS 19 Employee Benefits
This accounting standard requires employee benefits to be recognized in the period
in which the service is performed by the employee. An entity has to evaluate and
record employee retirement benefit liabilities using actuarial techniques. The
Company currently accounts for such employee benefits when they are paid or
payable.
At present, the management is evaluating the impact on the financial statements in
the year when this standard is adopted.
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.
3
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b) Penalty income
Penalty income is recognised when received.
c) Other fee income
Fee for other services is recognised as income on an accrual basis.
d) Interest income
Interest income is recognised on an accrual basis based on effective interest
rate.
4.2

Expense recognition
a) Interest expenses
Interest expenses are charged to expenses on an accrual basis. Interest
included in face value of note payable is amortised to expenses evenly
throughout the term of the notes.
b) Commissions and direct expenses of the hire purchase contracts.
The Company recognises initial commissions and direct expenses arising in
respect of hire purchase contracts 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.
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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.

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.
5
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An item of property, plant and equipment is derecognised upon disposal or when no
future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising
on disposal of an asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds
and the carrying amount of the asset) is included in the income statement when the
asset is derecognised.
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.

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.
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4.10 Employee benefits
Salary, wages, bonuses and contributions to the social security fund and provident
fund are recognised as expenses when incurred. The Company records a provision
for employee compensation for staff by calculating from the amounts expected to be
paid to employees using rate consistent with the provisions of Labour Law.
4.11 Income tax
a) Current tax
Income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the
taxation authorities, 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.
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.

7
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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.

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.

8
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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 utilised. Significant management judgment is required to
determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, 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.

5.6

Provision for employee compensation
In determining provision for employee compensation, the management needs to
make judgements and estimates the amounts to be paid based on the reasonable
assumptions, using rate consistent with the provisions of the Labour Law.

6.

Cash and cash equivalents
(Unit: Baht)
2010
Cash and cash equivalents

2009

79,000

612,000

Bank deposits

789,417

1,156,317

Total

868,417

1,768,317

As at 31 December 2010, bank deposits in saving accounts carried interest 0.25%
per annum (2009: 0.25% per annum).
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7.

Hire purchase and installment sales receivables

7.1

As at 31 December 2010 and 2009, 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

2010

2009

2010

2009

2010

2,000,698,279

1,646,245,667

1,570,327,279

1,145,563,571

3,571,025,558

2,791,809,238

58,496,576

51,392,906

-

-

58,496,576

51,392,906

(756,416,950)

(591,543,821)

2009

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

(375,905,204)

(265,384,989)

(1,132,322,154)

(856,928,810)

1,302,777,905

1,106,094,752

1,194,422,075

880,178,582

2,497,199,980

1,986,273,334

116,102,740

84,505,281

72,555,372

49,268,158

188,658,112

133,773,439

14,402,454

10,285,462

-

-

14,402,454

10,285,462

(41,880,021)

(29,166,648)

(19,990,429)

(13,305,042)

(61,870,450)

(42,471,690)

88,625,173

65,624,095

52,564,943

35,963,116

141,190,116

101,587,211

1,391,403,078

1,171,718,847

1,246,987,018

916,141,698

2,638,390,096

2,087,860,545

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

(163,531,295)

(131,708,914)

(64,809,703)

(54,591,338)

(228,340,998)

(186,300,252)

Hire purchase and installment
1,227,871,783

sales receivables, net

7.2

1,040,009,933

1,182,177,315

861,550,360

2,410,049,098

1,901,560,293

As at 31 December 2010 and 2009, 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

Aging

Hire purchase and installment

set up by

sales receivables

the Company

2010

2009

Allowance for doubtful
accounts
2010

Hire purchase and installment
sales receivables, net

2009

2010

2009

15,276,234

2,021,495,524

1,566,960,782

Hire purchase and installment sales receivables
Not yet due

2,041,280,034

1,582,237,016

1

19,784,510

Past due:
1 month

199,050,168

159,639,047

1

1,947,145

1,557,722

197,103,023

158,081,325

2 - 3 months

192,204,016

176,556,465

2

3,775,692

3,454,969

188,428,324

173,101,496

4 - 6 months

112,238,972

99,571,067

100

110,677,742

97,561,187

1,561,230

2,009,880

7 - 12 months

70,194,599

53,166,436

100

69,169,937

51,938,077

1,024,662

1,228,359

23,422,307

16,690,514

100

2,638,390,096

2,087,860,545

Over 12 months
Total

22,985,972

16,512,063

436,335

178,451

228,340,998

186,300,252

2,410,049,098

1,901,560,293

10
164

7.3

As at 31 December 2010 and 2009, 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)
2010

Within one year

2009

Minimum

Present value

Minimum

Present value

payments

of payments

payments

of payments

receivable

receivable

receivable

receivable

2,189,700,049

1,391,403,078

1,792,429,316

1,171,718,847

1,642,882,651

1,246,987,018

1,194,831,729

916,141,698

3,832,582,700

2,638,390,096

2,987,261,045

2,087,860,545

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

(1,194,192,604)

(899,400,500)

Present value of minimum lease
payments

7.4

2,638,390,096

2,087,860,545

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

7.5

As at 31 December 2010, the Company had transferred rights of claim under hire
purchase agreements with outstanding balances (before net of unearned hire
purchase interest income) of Baht 4,109 million (2009: Baht 4,162 million), in order
to secure credit facilities granted by commercial banks as discussed in Notes 13 and
15.

7.6

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 2010 and 2009 would be reduced by Baht 1.48 million
and Baht 5.79 million, respectively. However, allowance is fully provided for
accounts receivable which are overdue by more than 3 installments and the
11
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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 2010 and 2009, there are outstanding hire purchase receivable
amounting to approximately Baht 82.69 million and Baht 77.52 million, respectively
for which installment payments are more than 3 installments overdue but for which
revenue is still being recognised.
8.

Assets foreclosed
As at 31 December 2010 and 2009, assets foreclosed are presented as follows:
(Unit: Baht)
2010

2009

25,811,817

10,769,995

assets foreclosed

(8,329,020)

(3,378,597)

Assets foreclosed, net

17,482,797

7,391,398

Repossessed assets
Less: Allowance for diminution in value of

9.

Other current assets
(Unit: Baht)
2010
Accrued income

5,741,170

6,452,584

Prepaid expenses

50,343,173

24,683,521

Other receivable - sales of assets foreclosed

15,940,369

10,355,071

1,656,772

863,892

129,024

155,365

Total

73,810,508

42,510,433

Less: Allowance for doubtful accounts

(2,526,450)

(2,526,450)

Other current assets, net

71,284,058

39,983,983

Undue input vat
Others

10.

2009

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 23.2.
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11.

Property, plant and equipment
(Unit: Baht)

Land

Buildings

Building

Furniture and

Computers

improvement

office

and

Motor

and lease area

equipment

equipment

vehicles

Total

Cost
30,378,654

42,821,684

4,772,832

19,749,928

9,404,185

13,678,128

120,805,411

Additions

31 December 2009

5,603,886

2,583,214

135,202

721,024

1,451,295

6,031,906

16,526,527

Disposals

-

-

-

35,982,540

45,404,898

4,908,034

20,320,046

10,802,676

19,696,402

137,114,596

31 December 2009

-

30,984,385

4,643,164

18,759,098

7,001,239

9,059,164

70,447,050

Depreciation for the year

-

2,148,114

77,853

407,032

2,044,687

3,158,213

7,835,899

Depreciation on disposals

-

-

-

31 December 2010

-

33,132,499

4,721,017

19,037,959

8,993,138

12,203,750

78,088,363

31 December 2009

30,378,654

11,837,299

129,668

990,830

2,402,946

4,618,964

50,358,361

31 December 2010

35,982,540

12,272,399

187,017

1,282,087

1,809,538

7,492,652

59,026,233

31 December 2010

(150,906)

(52,804)

(13,632)

(217,342)

Accumulated depreciation

(128,171)

(52,788)

(13,627)

(194,586)

Net book value

Depreciation for the year
2009

7,069,310

2010

7,835,899

As at 31 December 2010, certain equipment items of the Company has been fully
depreciated but are still in use. The gross carrying amount (before deducting
accumulated depreciation) of those assets amounted to approximately Baht 30.02
million (2009: Baht 28.82 million).
The Company has mortgaged land and construction thereon with a total net book
value as at 31 December 2010 of Baht 27.06 million (2009: Baht 29.02 million) as
collateral for bank overdraft and short-term loans from financial institutions and
long-term credit facilities as discussed in Notes 13 and 15.
12.

Corporate income tax/deferred tax assets
Corporate income tax of the Company for the years 2010 and 2009 have been
calculated at the rates of 30% and 25%, respectively on the income after adding
back certain provisions and expenses which are disallowable for tax computation
purposes.
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Corporate income tax of the Company for the years ended 31 December 2010 and
2009 are as follows:
(Unit: Baht)
2010

2009

Income tax on taxable income

126,626,356

72,181,603

(Increase) decrease in deferred income tax assets

(16,806,674)

(11,825,819)

Effect from changing tax rate

-

(7,070,514)

Income tax as included in the income statements

102,749,168

60,355,784

The components of deferred tax assets as presented in balance sheets as at
31 December 2010 and 2009 consist of:
(Unit: Baht)
2010

2009

Tax effect of non-deductible expenses
Allowance for doubtful accounts

71,839,589

49,414,055

Allowance for diminution of value foreclosed assets

2,498,706

844,649

Provision for employee compensation

6,651,676

-

Prepaid commission expenses
Total

13.

(21,758,483)

(14,904,404)

59,231,488

35,354,300

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

2010

2009

MOR

22,921,439

346,459

MLR, MOR

50,000,000

25,000,000

72,921,439

25,346,459

As at 31 December 2010 and 2009, bank overdraft 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.
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14.

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)

2010

2009

Transfer pricing policy

Transactions with related companies
Hire purchase interest

541,711

-

-

24,356

Contract price

Transactions with director
Interest expenses

At the rates of 7.25%
and MOR per annum

As at 31 December 2010 and 2009, the Company has no balances with related
parties.
Directors and management’s benefits
During the year ended 31 December 2010, the Company paid salaries, bonus,
meeting allowance and gratuities to its directors and management totaling Baht
17.09 million (2009: Baht 13.59 million).
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.
On 10 May 2010, the Company issued 104,700 warrants (GL-WC) to subscribe to
the Company’s ordinary shares, to be alloted to 10 directors and management. This
represents 20.9% of the Company’s warrants.
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15.

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

Balance
2010

Repayment condition

2009

Loan agreement dated 26 February 2007
Credit facility No. 3

-

3,000,000

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

Loan agreement dated 20 September 2007
Credit facility No. 2

-

90,890,000

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
Credit facility No. 1

47,833,333

435,166,667

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
Credit facility No. 1

113,585,000

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
Credit facility No. 1

720,666,667

216,333,333

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

Loan agreement dated 25 August 2010
Credit facility No. 1

Total

535,500,000

1,417,585,000

Less: Current portion

-

At the rate of

Thirty equal installments, with first installment

MLR - 1.0 per

due on the first interest payment date after

annum

drawing down loans under credit facility

1,036,839,000

(788,126,025)

(746,981,184)

629,458,975

289,857,816

Long-term loans, net of current
portion

Movements in the long-term loans account during the year 2010 are summarised
below.
(Unit: Baht)
Balance as at 31 December 2009

1,036,839,000

Add: Addition borrowings

1,350,000,000

Less: Repayment

(969,254,000)

Balance as at 31 December 2010

1,417,585,000
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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 are 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 swapped 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 purposes
of such loan are to repay the existing short-term loan and for use in the expansion of
business.
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 purposes of such loans are to repay the existing short-term loan and for
use in the expansion of business of the Company.
On 25 August 2010, 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 are to repay the existing short-term loan and for
use in the expansion of business of the Company.
The loan agreements contains covenants regarding, among other things, the
maintenance of the proportion of shareholding of the major shareholders, dividend
payment, and maintenance of a certain debt to equity ratio, ratio of hire purchase
receivables more than three months’ past due to total hire purchase receivables,
ratio of total hire purchase receivables to loans, prohibition of disposal of assets or
rights of claim under hire purchase agreements and prohibition of entering into new
loan agreements.
The loans are secured by the transfer of rights of claim under hire purchase
agreements, the mortgage of land and construction thereon and/or to be
constructed thereon in the future, and motorcycle registrations as requested by the
commercial banks.
As at 31 December 2010, the long-term credit facilities of the Company which have
not yet drawn down amounted to Baht 430 million.
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16.

Share capital

16.1 Additional share subscription received from the exercise of warrants
During the current year, the Company received additional share subscription totaling
Baht 5.73 million from the exercise of warrants, as detailed below.
Warrant

Ordinary share

Exercise price

Amount

(Units)

(Shares)

(Baht/share)

(Million Baht)

GL-W1

249,106

249,106

23

5.73

The Company registered the increase in its paid up share capital to Baht 282.1
million with the Ministry of Commerce on 6 October 2010.
As at 31 December 2010, the Company had share premium amounting to Baht
192.2 million as a result of the capital increases.
16.2 Reconciliation of number of ordinary shares
(Unit: Shares)
2010

2009

Registered share capital
Number of ordinary shares at the beginning of year

79,800,000

79,800,000

6,500,000

-

86,300,000

79,800,000

56,167,890

54,000,000

249,106

2,167,890

56,416,996

56,167,890

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 exercise
of warrants during the year
Number of ordinary shares at the end of year

17.

Warrants
As at 31 December 2010, 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

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

GL-WB

Directors and employees

10 May 2009

500,000

-

3 years

Baht 14.50

1 ordinary share

GL-WC

Directors and employees

10 May 2010

500,000

-

3 years

Baht 16.59

1 ordinary share
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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 2009

during the year

during the year

31 December 2010

GL-WA

1,000,000

-

GL-W1

22,132,110

-

GL-WB

500,000

-

-

500,000

GL-WC

-

500,000

-

500,000

(249,106)

1,000,000
21,883,004

The annual general meeting of the Company’s shareholders approved the allocation
of 6,500,000 additional ordinary shares to support the private placement plan and
the exercise of the warrants (GL-WC). The Company registered the increase in its
registered share capital to Baht 431,500,000 on 28 April 2010.
18.

Dividend
Dividends declared in 2010 consist of the following:
(Unit: Baht)

Dividends
Outstanding balance of
dividend on 2009

Approved by

Total

Dividend

dividends

per share

Annual General Meeting of the
shareholders on 21 April 2010

operating result

39,460,257

0.70

48,512,597

0.86

84,625,494

1.50

172,598,348

3.06

Dividend on the first quarter Board of Directors’ meeting on
of 2010 operating result
Dividend for three quarters
of 2010 operating result

16 June 2010
Board of Directors’ meeting on 9
December 2010

Total for 2010
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Dividends declared in 2009 consist of the following:
(Unit: Baht)

Dividends
Interim dividends for the
first quarter of 2009
Interim dividends for 2009

Approved by

Dividend

dividends

per share

Board of Directors’ Meeting on
10 July 2009

47,181,028

0.84

39,317,523

0.70

86,498,551

1.54

Board of Directors’ Meeting on
11 November 2009

Total for 2009

19.

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.

20.

Expenses by nature
Significant expenses by nature are as follow:
(Unit: Baht)

Salary and wages and other employee benefits
Depreciation
21.

2010

2009

87,301,892

66,446,179

7,835,899

7,069,310

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.
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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
Net income

number of ordinary shares

2010

2009

(Thousand Baht)

(Thousand Baht)

2010

Earnings per share

2009

(Thousand shares) (Thousand shares)

2010

2009

(Baht)

(Baht)

Basic earnings per share
Net income

263,253

181,129

56,348

55,099

4.67

3.29

4.25

3.25

Effect of dilutive potential
ordinary shares
GL-WA

-

-

533

465

GL-W1

-

-

4,643

-

GL-WB

-

-

218

128

GL-WC

-

-

177

-

Total

-

-

5,571

593

263,253

181,129

61,919

55,692

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.
22.

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
2010 and 2009, the Company contributed Baht 1,278,665 and Baht 1,209,919
respectively to the fund.
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23.

Commitments

23.1 Service commitments
As at 31 December 1010, the Company has the outstanding service commitments
which are to be repaid within one year amounting to Baht 0.39 million (2009: Baht
0.30 million).
23.2 Guarantees
As at 31 December 2010, there was outstanding bank guarantee of approximately
Baht 250,300 (2009: Baht 250,300) issued by the bank on behalf of the Company in
respect of electricity and post guarantee.
24.

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.

25.

Financial instruments

25.1 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 overdraft 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.
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.
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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 overdraft 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 2010 and 2009
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)
2010
Fixed interest rate

Floating

Within

1-5

interest

Non-interest

1 year

years

rate

bearing

-

-

0.41

1,227.87

1,182.18

-

-

2,410.05

0.27

-

-

-

0.27

loans to employees

-

-

-

0.07

0.07

Long-term investments

-

-

-

-

-

-

-

788.13

629.46

Total

Financial assets
Cash and cash equivalents

0.46

0.87

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

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

72.92
-

-

72.92

-

1,417.59
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(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

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

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

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

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 15. The detail of the interest rate swap
agreements outstanding as at 31 December 2010 is, 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 15, 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.
25.2 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:
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a)

For financial assets and liabilities which have short-term maturity, including
deposits with financial institutions, accounts receivable and loans to employees
and bank overdraft 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.

26.

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 2010, the Company had a debtto-equity ratio of 1.62:1 (2009: 1.26:1).

27.

Approval of financial statements
These financial statements were authorised for issue by the Company’s authorised
directors on 7 February 2011.
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