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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.  



»‚ 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»˜¨¨ÑÂ·Õ่ÍÂÙ‹àº× ้Í§ËÅÑ§¤ÇÒÁÊÓàÃ็¨¢Í§ºÃÔÉÑ· 

¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ã¹¸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§ºÃÔÉÑ· 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¡¤ŒÒ 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·Õ่µÑ ้§ 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

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

ÅÍÍ´
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Report of 

     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

   

   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 :

Nane Board of Director Meeting Audit Committee Meeting

Mr. Chatchai   Chotanakarn

Mr. Satit   Rungkasirt *

Ms. Jaranya  Sangsukdee

Mrs. Vachira  Na-Ranong **

11/13

7/11

11/13

2/2

4/5

3/4

4/5

1/1

 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.     

* resign from the Board of Director from 19 October 2010

* Positioned as director from 3 November 2010
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¹ÒÂ©ÑµÃªÑÂ  âªµ¹Ò¡ÒÃ
Mr. Chatchai  Chotanakarn

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
President of Audit Committee 

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     

ÃÒÂª×่Í »ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ »ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

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

11/13

7/11

11/13

2/2

4/5

3/4

4/5

1/1

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¤ ØÁÀÒÂã¹   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»¯ÔºÑµÔµÒÁ¡®ËÁÒÂ ºÃÔÉÑ·´Óà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨ÀÒÂãµŒ¡®ËÁÒÂÇ‹Ò´ŒÇÂËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�áÅÐµÅÒ´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 ŒÊÍººÑÞªÕ  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 ่ÍÒ¨ÁÕ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§·Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹� ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºä´ŒÃ ‹ÇÁ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ·ÓÃÒÂ¡ÒÃ
ÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï ¾ºÇ‹ÒÁÕ¤ÇÒÁÊÁàËµØÊÁ¼Å â»Ã‹§ãÊ áÅÐà»š¹ä»à¾× ่Í»ÃÐâÂª¹�ÊÙ§ÊØ´¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï µÒÁà¡³±�
·Õ ่µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�áË‹§»ÃÐà·Èä·Â¡ÓË¹´

¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº      

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

 â´ÂÃÇÁ¨Ò¡¡ÒÃ·Õ ่¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºä´Œ»¯ÔºÑµÔË¹ŒÒ·Õ ่ ¾ºÇ‹ÒºÃÔÉÑ·Ï ÁÕÃÐººº¡ÒÃ
ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·Õ ่Á Õ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ â»Ã‹§ãÊ ÊÒÁÒÃ¶µÃÇ¨ÊÍºä´Œã¹·Ø¡¢Ñ ้¹µÍ¹ ´ŒÇÂÃÐºº¡ÒÃ¨Ñ´à¡็º
¢ŒÍÁÙÅÍÂ‹Ò§ÅÐàÍÕÂ´ à»š¹ÃÐàºÕÂº â´Âáµ‹ÅÐË¹‹ÇÂ§Ò¹ÊÒÁÒÃ¶¹Óä»ãªŒÃ ‹ÇÁ¡Ñ¹ä´Œ ·Ñ ้§¹Õ ้¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ           
µÃÇ¨ÊÍºÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒºÃÔÉÑ·Ï »¯ÔºÑµÔµÒÁËÅÑ¡¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Õ ่´ Õ¢Í§µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
(µÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ã¹ËÑÇ¢ŒÍ “¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃµÒÁËÅÑ¡ºÃÃÉÑ·ÀÔºÒÅ” ¢Í§ÃÒÂ§Ò¹©ºÑº¹Õ ้) 
¾ÃŒÍÁ·Ñ ้§ãËŒ¢ ŒÍÊÑ§à¡µ ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð áÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ à¾× ่ÍãËŒà¡Ô´»ÃÐâÂª¹�ÊÙ§ÊØ´
á¡‹·Ø¡½†ÒÂµ‹Íä»                                          
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Managment Team

¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃ

¹ÒÂÊÒÁÒÃ¶    ¨ÔÃÐ´ÓÃ§

¹ÒÂÇÑ¹ªÑÂ   ºØÞ¸ÃÃÁ

¹Ò§ÊÒÇÇÑªÃÒÀÃ³�   àÁÃØ·Í§

¹ÒÂÊÁ¤Ô´   ¨ÒÃØä¾ºÙÅÂ�¾Ñ¹¸�

¹ÒÂ·È¾Ã   àÅÔÈ¾Ñ¹¸�

Mr. Samart   Chiradamrong

Mr. Wanchai   Boontham

Ms. Watcharaporn  Meruthong

Mr. Somkid   Jarupiboonpon

Mr. Thosaporn   Lerdbhan

¹ÒÂÊØÃÈÑ¡´Ô์   à¢็Á·Í§¤Ó
Mr. Surasak   Khemthongkum

¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ½†ÒÂºÃÔ¡ÒÃàÃÕÂ¡à¡็º

¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ½†ÒÂºÑÞªÕáÅÐ¡ÒÃà§Ô¹

¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ½†ÒÂºØ¤¤ÅáÅÐ¸ØÃ¡ÒÃ

¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ½†ÒÂà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È

Accounting and Finance Manager

Information Technology Manager

Personal and Administration Manager

Collection Manager

¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ½†ÒÂÊÔ¹àª×่ÍáÅÐ¡ÒÃµÅÒ´
Marketing and Credit Manager

Managing Director

5
46 3
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ขอ้มลูท ั
วไป 

 

ชื�อบรษัิทที�ออกหลักทรัพย ์ : บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) 

ทะเบยีนเลขที� :  0107537000327 (เดมิเลขที� บมจ.279) 

ประกอบธรุกจิ :  ใหบ้รกิารสนิเชื�อเชา่ซื3อรถจักรยานยนต ์ 

ที�ตั 3งสํานักงานใหญ ่ :  63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนมิติรใต ้ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร   

  กรงุเทพมหานคร 10900 

ทนุจดทะเบยีน :  431,500,000 บาท 

ทนุที�ออกและชําระแลว้ :  282,084,980 บาท 

ชนดิของหุน้ :  หุน้สามญัจํานวน 56,416,996 หุน้ มลูคา่หุน้ที�ตราไวหุ้น้ละ 5.00 บาท 

Home Page :  www.grouplease.co.th 

E-mail :  glpcl@grouplease.co.th 

โทรศัพท ์ : 0-2580-7555 

โทรสาร :  0-2954-2902-3 

 

นติบิคุคลที
บรษิทัฯ ถอืหุน้ต ั�งแตร่อ้ยละ 10 ขึ�นไปของจํานวนหุน้ที
จําหนา่ยไดแ้ลว้ท ั�งหมด 

- ไมม่ ี– 

บคุคลอา้งองิอื
น ๆ 

ประเภทหลักทรัพย ์ :  หุน้สามญั 

นายทะเบยีนหลกัทรัพย ์ :  บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากดั 

  62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ชั 3น 4,6-7 

  ถนนรัชดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 

  โทร. 0-2229-2800 หรอื 0-2654-5599  โทรสาร. 0-2359-1259 

  Call center : 0-2229-2888 

  Website : http://www.tsd.co.th 

ผูส้อบบญัช ี :  นางสาว พมิพใ์จ มานติขจรกจิ  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต เลขทะเบยีน 4521 

  บรษัิท สํานักงาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จํากดั เลขที� 193/ 136-137  ชั 3น 

  33  อาคารเลครัชดา ถ. รัชดาภเิษก คลองเตย กรงุเทพฯ 10110    

  โทรศัพท ์0-2264-0777 โทรสาร 0-2661-9192 

  Email Address  :  ernstyoung.thailand@th.ey.com 

ที�ปรกึษาทางกฎหมาย :  นายกปัตัน จรีะเศรษฐ 

  63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนมิติรใต ้แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร  

  กรงุเทพมหานคร 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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ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรปุของบรษิทั 

Summary of the Financial Position and Operating Results 

 

 2010 

2553 

2009 

2552 

2008 

2551 

2007 

2550 

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหากําไร 

Profitability Ratio 

    

อตัราดอกเบี�ยรับ (%) 
Yield Rate 

37.24 36.81 38.55 39.81 

อตัราดอกเบี�ยจ่าย (%) 
Interest Rate 

5.88 6.81 6.59 6.92 

สว่นตา่งอัตราดอกเบี�ย (%) 
Net Yield Rate 

31.36 30.00 31.96 32.89 

อตัรากําไรสทุธ ิ(%) 
Net Profit Rate 

30.42 22.64 24.56 19.81 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 
Return on Equity 

27.35 21.58 27.72 21.20 

     

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการดําเนนิงาน 

Efficiency Ratio 
    

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(%) 
Return on Total Assets 

11.18 8.35 9.47 7.93 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย ์(เทา่) 
Total Assets Turn Over Ratio (Times) 

0.37 0.37 0.39 0.40 

     

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายการเงนิ 

Financial Policy Ratio 
    

อตัราสว่นหนี�สนิตอ่สว่นผูถ้อืหุน้ (เทา่) 
Ratio of Liability to Equity (times) 

1.62 1.26 1.98 1.86 

อตัราสว่นเงนิใหกู้ต้อ่เงนิกู ้(เทา่) 
Ratio of Total Receivable to Loan from (times) 

1.69 1.62 1.52 1.59 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล (%) 
Dividend Rate 

69.57 69.77 7.35 75.41 

     

อตัราสว่นคุณภาพสนิทรพัย ์

Asset Quality Ratio 
    

อตัราสว่นคา่เผืTอหนี�สงสยัจะสญูตอ่สนิเชืTอรวม (%) 
Ratio of Allowance for Doubtful Debt to Total 
Receivable 

8.65 8.92 5.96 5.22 

อตัราสว่นหนี�สญูตอ่สนิเชืTอรวม (%) 
Ratio of Bad Debt to Total Receivable 

2.91 3.42 2.13 3.10 

อตัราสว่นเงนิใหส้นิเชืTอทีTหยุดรับรูร้ายไดต้อ่สนิเชืTอรวม (%) 
Ratio of Non performing loan to Total Receivable 

4.80 4.87 3.91 3.03 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
Nature of the Business 
 

ประวตัคิวามเป็นมา 

บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) เริ�มจด

ทะเบยีนจัดตั �งบรษัิทเมื�อวันที� 6 พฤษภาคม 2529 

ดว้ยทนุจดทะเบยีน 1ลา้นบาท โดยกลุม่ตระกลู

เหลอืงรังษี ดําเนนิธรุกจิใหเ้ชา่ซื�อรถยนต ์ ในเขต

กรงุเทพฯ ปรมิณฑล และตา่งจังหวดัตอ่มาในชว่ง

ปลายปี 2532 ถงึชว่งตน้ปี 2533 กลุม่คณุขรรค์

ชยั บนุปาน และกลุม่คณุอนุศักดิ=   อนิทรภวูศกัดิ= 

ไดเ้ขา้มาซื�อกจิการจากผูถ้อืหุน้เดมิ และไดช้กันํา

คณุสามารถ จริะดํารง ซึ�งมปีระสบการณ์จากธรุกจิ

เชา่ซื�อมาเป็นเวลานาน มาดํารงตําแหน่งกรรมการ

ผูจั้ดการ บรษัิทไดจ้ดทะเบยีนเพิ�มทนุอยา่ง

ตอ่เนื�องในชว่งเวลาที�ผา่นมา จาก 1 ลา้นบาท 

จนกระทั�ง ณ วันที� 31 ธันวาคม 2553 บรษัิทมทีนุ

จดทะเบยีน 431.5 ลา้นบาท 

ในปี 2533 ธรุกจิใหเ้ชา่ซื�อ

รถจักรยานยนตข์ยายตัวอยา่งรวดเร็ว และมี

แนวโนม้ขยายตัวอยา่งตอ่เนื�อง บรษัิทไดม้ี

บคุลากรที�มคีวามพรอ้มดว้ยความรูค้วามสามารถ 

ประสบการณ์ และความชาํนาญในดา้นการใหเ้ชา่

ซื�อรถจักรยานยนต ์ เขา้มารว่มงาน จงึเริ�มขยาย

ธรุกจิทางดา้นใหเ้ชา่ซื�อรถจักรยานยนตเ์ต็มตัว 

และชะลอการใหเ้ชา่ซื�อรถยนต ์ หลังจากนั�น 

บรษัิทไดข้ยายธรุกจิสนิเชื�อใหเ้ชา่ซื�อดา้นอื�นๆ 

ไดแ้ก ่รถบรรทกุ รถเครื�องจักรกล และ แทน่พมิพ ์ 

และยงัไดข้ยายธรุกจิสญัญาเชา่ทางการเงนิ 

สญัญาโอนสทิธเิรยีกรอ้ง สนิเชื�อขายผอ่นชาํระ 

และสนิเชื�อเงนิสดสว่นบคุคล ภายหลังตั �งแตปี่ 

2547 เป็นตน้มา บรษัิทเนน้การใหบ้รกิารสนิเชื�อ

เชา่ซื�อรถจักรยานยนตเ์พยีงอยา่งเดยีว 

 

 

 

 

 

Company Back Ground 

 Group Lease Public Company Limited 

was established on May 6, 1986 with 

registered capital of 1 million baht by the 

Luaengrungsi family, and started business 

in the hire purchase finance of motor cars in 

Bangkok and upcountry. During the year 

ending 1989 to the beginning of 1990, Mr. 

Khanchai Boonpan and Mr. Anurak 

Inthraphuvasak purchased the entity old 

shareholders, and invited Mr. Samart 

Chiradamrong, who had many years 

experience in hire purchase business, to run 

the business in the position of Managing 

Director. The company increase capital 

continuously from 1 million baht to 431.5 

million baht on December 31, 2010. 

 In 1990, the motorcycles hire 

purchase business continued to experience 

rapid growth. The company had completed 

personnel, capacity, experience, and skills in 

the business for more than 10 years. The 

company started to expand towards 

motorcycles hire purchase and decreased 

focus on motor car hire purchase business. 

It also expanded business interests to hire 

purchasing of trucks, machinery and 

printing presses, meanwhile also expanding 

the business to financial lease, factoring 

contracts, asset financing and personal 

loans.  Since 2004, the core business of the 

company has been only motorcycles hire 

purchase. 

 
11



 

   

 

ในปี 2550 บรษัิทมกีารเปลี�ยนแปลงที�

สําคญัในสว่นของผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ กลา่วคอืชว่ง

ปลายปี 2549 ถงึตน้ปี 2550 กลุม่ผูถ้อืหุน้ราย

ใหญเ่ดมิ ไดท้ยอยขายหุน้ใหก้บั กลุม่บรษัิท เอ.

พ.ีเอฟ. เมเนจเมน้ท ์ จํากดั*  ซึ�งทําใหปั้จจบุนั 

บรษัิท เอ.พ.ีเอฟ. เมเนจเมน้ท ์ จํากดั เป็นผูถ้อื

หุน้รายใหญ ่ โดยถอืหุน้เป็นจํานวนทั �งสิ�น 

42,865,602 หุน้  หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 75.98 ของ

ทนุจดทะเบยีนทั �งหมดซึ�งชาํระแลว้เต็มจํานวน  

ในปี 2553 บรษัิทเริ�มกลับมาขยายธรุกจิ

อกีครั �ง ตอ่เนื�องจากปลายปี 2552 ซึ�งภาวะ

เศรษฐกจิโลกเริ�มฟื�นตัวจากปัญหาวกิฤตซิบัไพรม ์

และแมว้า่ประเทศไทยจะประสบปัญหาวกิฤต

การเมอืงในประเทศตลอดชว่งครึ�งปีแรก โดย

รนุแรงมากในไตรมาส 2  และประสบปัญหา

อทุกภยัเป็นวงกวา้งเกอืบทั�วประเทศ ในชว่งตน้

ของไตรมาส 4 แตเ่นื�องจากพื�นที�ซ ึ�งบรษัิทดําเนนิ

ธรุกจิอยูนั่ �น มเีพยีงบางสว่นซึ�งประสบปัญหา

ดังกลา่ว อกีทั �งยงัไดเ้ตรยีมการเพื�อรองรับเหตุ

จากสถานการณ์ตา่งๆ ไวค้อ่นขา้งด ี บรษัิทจงึ

ไมไ่ดรั้บผลกระทบมากนัก และยงัสามารถขยาย

การใหบ้รกิารสนิเชื�อเพิ�มขึ�นจากปีที�ผา่นมา สง่ผล

ใหบ้รษัิททํากําไรไดเ้ป็นที�น่าพอใจ และยงัคงเป็น

หนึ�งในผูใ้หบ้รกิารสนิเชื�อเชา่ซื�อรถจักรยานยนต์

รายใหญใ่นเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล   

*บรษัิทที�จัดเป็นกลุม่เดยีวกัน ไดแ้ก ่Engine Holdings Asia 

Pte. Ltd และบรษัิท เอ.พ.ีเอฟ โฮลดิ�งส ์จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In 2007, the company had a 

significant change in the major shareholder 

part.  From the end of 2006 until the 

beginning of 2007, The group of major 

shareholders sold shares to APF 

Management Co., Ltd.* after that APF 

Management Co., Ltd. become the 

company’s major shareholder,  now holding 

42,865,602 million shares or 75.98 % of 

total issued and paid-up capital. 

 In 2010 the company began to 

expand business again since the end of the 

year 2009 the world economy started to 

recover from the subprime crisis. Although 

Thailand was experiencing political crisis in 

the country during the first half year, the 

most severe on the second quarter. Also  

flooding problems are most widespread 

across the country in the early fourth 

quarter but because the area where the 

company does business is just in some 

parts of which having the problem and also 

well prepared to cope the situation so The 

Company is not affected much and still can 

extend the portfolio up from last year. This 

resulted in profitability is satisfactory. And 

continues to be one of the largest 

motorcycle hire-purchase 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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ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบรษิทั 

 

 ในปี 2553 ธุรกิจหลักของบริษัทคือ 

ใหบ้ริการสินเชื�อเช่าซื�อรถจักรยานยนต์ใหม่

เทา่นั�น โดยรถจักรยานยนตท์ี�บรษัิทใหส้นิเชื�อเชา่

ซื�อ ส่วนใหญ่จะเป็นรถญี�ปุ่ นเฉลี�ยราคาคันละ

ประมาณ 45,000 บาท และเป็นรถจักรยานยนตท์ี�

มสีภาพคลอ่งในการซื�อขายสงู ไดแ้ก ่ฮอนดา้ ยา

มาฮ่า ซูซูก ิและคาวาซาก ิเป็นตน้ ในปัจจุบัน

รถจักรยานยนตท์ี�บรษัิทใหบ้รกิารสนิเชื�อเชา่ซื�อจะ

มรีาคสงูสดุ ไม่เกนิคันละ 85,000 บาท นอกจาก

การใหบ้รกิารสนิเชื�อเช่าซื�อรถจักรยานยนต์แลว้ 

บริษัทยังมีการใหบ้รกิารหลังการขาย โดยการ

ใหบ้ริการรับต่อภาษีทะเบียนรถจักรยานยนต ์

กรมธรรม์ประกันภัย และ พ.ร.บ. ซึ�งเป็นการ

อํานวยความสะดวกใหแ้กลู่กคา้ อกีทั �งยังเป็นการ

เสรมิรายไดใ้หก้ับบรษัิทอีกทางหนึ�ง ตลอดจน

เป็นการคุม้ครองและป้องกันความเสี�ยงที�อาจจะ

เกดิขึ�นกับทรัพยส์นิ ซึ�งเป็นหลักประกันในการให ้

สนิเชื�อของบรษัิทได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overview of the Company's Business 

 

 In 2010, the motorcycle hire 

purchase was the main business of the 

company. The motorcycle price for financing 

is about 45,000 baht each, with the well 

known brands such as Honda, Yamaha, 

Suzuki and Kawasaki. The highest financing 

price of motorcycles is no more than 85,000 

baht each.  Besides services in hire 

purchase financing of motorcycles, the 

company offers other after sales service, 

such as service of annual vehicle tax 

extension and insurance, to add more 

channels to the company's revenues and to 

protect risk for the assets which is the 

collateral for hire purchase. 
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โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทั 

Structure of the Company’s Revenue 

รายไดข้องบรษิทั 

The Company’s Revenue 

 2553 

2010 

 2552 

2009 

2551 

2008 

พนับาท 

(‘000) 

รอ้ยละ 

(%) 

พนับาท 

(‘000) 

รอ้ยละ 

(%) 

พนับาท 

(‘000) 

รอ้ยละ 

(%) 

รายไดด้อกผลเชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระ 

Hire Purchase and Asset Financing 

802.77 92.77 742.16 92.75 492.82 90.91 

รายไดอ้ื�น 

Other Incomes 

62.55 7.23 58.05 7.25 49.26 9.09 

รวม 

Total 

865.32 100.00 800.21 100.00 542.08 100.00 

 

 

ภาวะการแขง่ขนั 

Competition Situation 

Motorcycle Registed in Bangkok
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ยอดการจําหน่ายรถจักรยานยนตจ์ะส่งผล

โดยตรงต่ออุตสาหกรรมการเชา่ซื�อรถจักรยานยนต ์

ทั �งนี�หากพจิารณาภาวะการจําหน่ายรถจักรยานยนต์

กล่าวไดว้่า รถจักรยานยนตยั์งคงเป็นยานพาหนะที�

ใหค้วามสะดวกสบายและรวดเร็ว ภายใตภ้าวะการ

จราจรที�หนาแน่นในเขตก.ท.ม. และปรมิณฑล โดย

ที�ระบบขนสง่มวลชนตา่งๆ ยังไม่สามารถสนองตอบ

ตามความตอ้งการของประชาชนได ้ ทําให ้

รถจักรยานยนตยั์งคงเป็นทางเลอืกหนึ�งที�ใชใ้นการ

เดนิทาง หรอืดําเนนิธุรกจิ  ประกอบกับบรษัิทผูผ้ลติ

รถจักรยานยนตไ์ดพั้ฒนาเทคโนโลยชีั �นสงู ในการ

ออกแบบรถจักรยานยนตใ์หส้วยงาม ทันสมัย และ

สะดวกสบายมากขึ�น เชน่ รถจักรยานยนตท์ี�ใชร้ะบบ

เกยีร์ออโตเมตกิ ซึ�งผูบ้รโิภคไดใ้หก้ารตอบรับเป็น

อย่างด ี และมแีนวโนม้เพิ�มขึ�นอย่างตอ่เนื�อง ทําให ้

ธุรกจิเช่าซื�อรถจักรยานยนต์เป็นที�น่าสนใจในการ

ลงทนุ จะเห็นไดจ้ากมผีูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มา

ดําเนนิธุรกจิใหเ้ชา่ซื�อรถจักรยานยนตเ์พิ�มขึ�นหลาย

ราย ส่งผลใหภ้าวะการแข่งขันในธุรกจิเช่าซื�อ

รถจักรยานยนตม์กีารแขง่ขนักนัเพิ�มขึ�นเชน่กนั  

ในปี 2553  จํานวนรถจักรยานยนต์ที�

จดทะเบยีนใหมใ่นกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล มี

จํานวน 378,311 คนั โดยเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 14.82 จาก

ปี 2552 ซึ�งมีจํานวน 329,476 คัน ภาพรวมของ

อตุสาหกรรมรถจักรยายนตใ์นปี 2554 ยังมคีวามไม่

แน่นอนจากปัจจัยหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นอัตรา

แลกเปลี�ยนซึ�งกระทบการสง่ออก การเปลี�ยนแปลง

ทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจโลกซึ�ง ยังอาจมี

วกิฤตการณ์เกดิขึ�นไดใ้นบางประเทศ ตลอดจนอัตรา

เงนิเฟ้อซึ�งจะส่งผลต่อการปรับอัตราดอกเบี�ย และ

ปัญหาฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ซึ�งตอ้งมีมาตรการ

ป้องกัน เป็นตน้ จากปัจจัยต่างๆ เหล่านี� ทําใหก้าร

คาดการณ์อตุสาหกรรมเป็นไปไดย้าก  

 

 

 The unit sales of motorcycle has direct 

impact to motorcycle hire purchase business.  

In Bangkok and the vicinity, the heavy traffic 

situation means a motorcycle is still the 

vehicle that can deliver convenience and 

speed. As long as the Mass Transit 

Organization System is unable to serve 

citizen's need, using a motorcycle is certain a 

good choice for traveling or running 

businesses.  By using a high technology, 

modern and beautiful designs, and compatible 

and convenience of motorcycle, such as 

automatic transmission, could get a good 

response from consumers. Those aspects 

increase a trend of using motorcycle and make 

the motorcycle leasing industry more 

attractive for investment. It's noticeable that 

new entrepreneurs coming into this industry 

are rising. It also 

results in higher competition. 

 

 In 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 

for the industry very difficult. 
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ปจัจยัความเสี�ยง 

Risk Factors 

 

ความเสี�ยงจากแหลง่เงนิทนุภายนอก 

 

จากลักษณะการประกอบธรุกจิการให ้

สนิเชื�อเชา่ซื�อ การดําเนนิธรุกจิอยา่งตอ่เนื�อง

จะตอ้งมแีหลง่เงนิทนุที�เพยีงพอรองรับการ

ดําเนนิการ ทั �งนี�ปัจจบุนัแหลง่เงนิทนุที�บรษัิท

นํามาใหส้นิเชื�อมาจากสองแหลง่หลกัคอื เงนิกูย้มื

ธนาคารและเงนิสดจากการดําเนนิงานของบรษัิท  

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2553 มยีอดเงนิกูย้มื

คงเหลอื 1,490.51   ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงนิ

เบกิเกนิบญัชธีนาคารและตั5วสญัญาใชเ้งนิจํานวน  

72.92  ลา้นบาทและเงนิกูย้มืระยะยาวจํานวน  

1,417.59 ลา้นบาท ทั �งนี�บรษัิทฯ มวีงเงนิกูย้มื

ระยะยาวตามสญัญาเงนิกูท้ี�ยงัไมไ่ดเ้บกิใชจํ้านวน 

430  ลา้นบาท 

จากการดําเนนิการที�ผา่นมานั�น บรษัิทมี

การกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิเป็นหลักโดย

บรษัิทมปีระวัตกิารชาํระคนืเงนิกูด้มีาโดยตลอด

รวมทั �งสามารถปฎบิตัติามเงื�อนไขทางการเงนิ

ภายใตส้ญัญาเงนิกูไ้ดแ้กก่ารดํารงอตัราสว่น

หนี�สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้และ การดํารงอตัราสว่น

ของลกูหนี�เชา่ซื�อตอ่หนี�เงนิกู ้ ซ ึ�งจะทําใหบ้รษัิท

สามารถลดความเสี�ยงจากการไมไ่ดรั้บเงนิทนุจาก

แหลง่เงนิทนุภายนอกได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risks of external sources of funding 

 

 To operate hire-purchase business 

continuously need adequate source of fund.  

Now the company’s major source of fund 

come from 2 sources : bank loan and cash 

flow from operation.  On December 31, 

2010 the bank loan balance is 1,490.51   

million Baht comprise of a bank overdraft 

and promissory notes amount 72.92 million 

Baht and long term loan amount 1,417.59  

million Baht.  The long-term credit facilities 

of the company which have not yet drawn 

down amounted to 430 million Baht. 

 

 From the past, the company mainly 

used loan from the bank and has a very 

good repayment record and also able to 

conduct the conditions of the facility 

contracts such as to maintain the debt to 

equity ratio and to maintain hire – purchase 

receivable to loan ratio so that the company 

can reduce risk from the lack of external 

sources of fund. 
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ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี0ยเงนิกู ้

 

 รายไดห้ลักของบริษัทมาจากรายได ้

ดอกเบี�ยรับจากการใหบ้ริการสินเชื�อเช่าซื�อ

รถจักรยานยนต์ ทั �งนี�การเปลี�ยนแปลงของอัตรา

ดอกเบี�ยจะมผีลกระทบโดยตรงกับความสามารถ

ในการหากําไรของบรษัิทกล่าวคอื ส่วนต่างอัตรา

ดอกเบี�ยรับจากการใหบ้รกิารสนิเชื�อเช่าซื�อกับ

ตน้ทุนเงนิกู ้โดยอัตราดอกเบี�ยที�สูงขึ�นจะส่งผล

ต่อตน้ทุนเงนิกูท้ี�สูงขึ�น ในขณะที�อัตราดอกเบี�ย

จากการใหบ้ริการสินเชื�อเช่าซื�อนั�นคงที�ตาม

ระยะเวลาที�กําหนดในสัญญาเช่าซื�อ จึงส่งผล

กระทบต่อส่วนต่างอัตราดอกเบี�ยได ้ดังนั�นเพื�อ

เป็นการลดความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ยที�สูงขึ�น 

บรษัิทจงึไดทํ้าสัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบี�ย

ของเงินกูย้ืมบางส่วนเพื�อแลกเปลี�ยนอัตรา

ดอกเบี�ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี�ยคงที�รอ้ยละ 

6.60-6.85 ตอ่ปี 

 

ความเสี�ยงจากความไมส่อดคลอ้งกนัระหวา่ง

อ า ยุ เ ง ิ น กู ้ ก ับ ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ ห้ เ ช่ า ซื0 อ

รถจกัรยานยนต ์

จากอายขุองสัญญาเชา่ซื�อที� 6-48 เดอืน 

(โดยเฉลี�ยแลว้จากประวัตกิารชําระเงนิงวดของ

ลูกคา้ตามสัญญาเชา่ซื�ออยูท่ี�ประมาณ 27 เดอืน) 

บรษัิทมนีโยบายในการทําสัญญาเงนิกูร้ะยะยาว

จากสถาบันการเงนิซึ�งเป็นแหล่งเงนิทุนภายนอก 

ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัระยะเวลาชําระเงนิคนืตาม

สญัญาเชา่ซื�อดังกล่าว เพื�อใหเ้กดิสภาพคล่องใน

การดําเนนิกจิการ อย่างไรก็ตามบรษัิทไดจั้ดทํา

ประมาณการกระแสเงินสดครอบคลุมกา ร

คาดการณ์อัตราการเตบิโตของสนิเชื�อเช่าซื�อใน

อนาคต เพื�อใหบ้รษัิทสามารถวเิคราะห์ ประเมนิ

สภาพคล่องและวางแผนจัดหาเงนิทุนใหร้องรับ

และสอดคลอ้งกับเงื�อนไขสนิเชื�อเชา่ซื�อดังกล่าว

และทําใหก้ารดําเนนิธรุกจิเป็นไปอยา่งตอ่เนื�องได ้ 

 

Risks of loan interest rates 

 

 The majority of the company's 

revenue comes from motorcycle hire 

purchase financing. Changing in the interest 

rates will directly affect the company's 

profitability : the net yield rate come from 

hire purchase receivable yield rate deduct 

cost loan interest rate.  If loan interest rate 

rise, the cost of funding will be increased 

while hire purchase interest rates are fixed 

for the period of hire purchase contract.  So 

to reduce risk from the increasing of 

interest rate, the company had signed 

interest rate swap contract for some parts 

of loan to fix the interest rate at 6.60 – 6.85 

annually. 

 

 

Risks on the mismatch between the 

term of the sources of fund and hire 

purchase contract 

 Normally the hire purchase 

installment periods are varied from 6-48 

months (average is 27 months) so the 

company has policy to determine the 

repayment period for long term facility 

agreement from financial institute to match 

the installment period for liquidity of 

business operation.  The company estimate 

cash flow cover hire purchase receivable 

growth, to analyze and evaluate liquidity in 

order to plan for the financial support, 

accord with the hire purchase contract 

conditions for the smooth business 

operation. 
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ความเสี�ยงจากการดาํเนนิงานที�กอ่ใหเ้กดิ

สนิเชื�อที�ไมก่อ่ใหเ้กดิรายได ้

ปัจจบุนัการดําเนนิธรุกจิใหส้นิเชื�อเชา่ซื�อ

รถจักรยานยนตนั์�นไมม่ขีอ้จํากดัจากหน่วยงานใด 

ๆ ของภาครัฐ และเป็นธรุกจิที�ไมอ่ยูภ่ายใต ้

กฎหมายพเิศษ ดังนั�นในการขยายธรุกจิของ

ผูป้ระกอบการทกุรายในธรุกจิสนิเชื�อเชา่ซื�อ

รถจักรยานยนตจ์งึสามารถทําไดอ้ยา่งเต็มที�ตาม

ศักยภาพของบรษัิทเอง ธรุกจินี�จงึมคีวามเสี�ยง

จากสนิเชื�อที�ไมก่อ่ใหเ้กดิรายไดห้ากขาดความ

ระมดัระวังในการพจิารณาอนุมตัสินิเชื�อ หรอืขาด

ระบบการควบคมุภายในที�ด ี 

อย่างไรก็ตามบรษัิทไดกํ้าหนดใหม้ีการ

พจิารณาสนิเชื�ออย่างเขม้งวดทุกขั �นตอนรวมทั �ง

ใหค้วามสําคัญกับคุณภาพของสนิเชื�อโดยการ

ตรวจสอบขอ้มูลของลูกคา้ กล่าวคือบริษัทได ้

พัฒนาระบบฐานขอ้มูลของลูกค า้มากกว่ า  

410,000 รายการ และเป็นสมาชกิของบริษัท 

ขอ้มูลเครดติแห่งชาต ิจํากัด และ สมาคมเชา่ซื�อ

รถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย ทําใหบ้ริษัท

สามารถกลั�นกรองคุณภาพลูกหนี�ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพดว้ยการตรวจสอบประวัตกิารชําระ

หนี�จากฐานขอ้มูลทั �งสามแหล่ง โดย ณ วันที� 31 

ธันวาคม 2553 บริษัทมีสินเชื�อที�ไม่ก่อใหเ้กิด

รายไดเ้ป็นจํานวน 126.79 ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ยละ  

4.80 ของสนิเชื�อทั �งหมด โดยเมื�อเปรยีบเทยีบกับ

สนิเชื�อที�ไมก่อ่ใหเ้กดิรายได ้ณ วันที� 31 ธันวาคม 

2552  ซึ�งเทา่กบัรอ้ยละ 4.37 ของสนิเชื�อทั �งหมด 

พบว่าอัตราส่วนสนิเชื�อที�ไม่ก่อใหเ้กดิรายไดต้่อ

สนิเชื�อรวมเพิ�มขึ�นในอัตรารอ้ยละ 9.84 ในขณะที�

บรษัิทมกีารตั �งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ ณ วันที� 31 

ธันวาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 เท่ากับ 

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

ตามลําดับหรอืคดิเป็นอตัราสว่นคา่เผื�อหนี�สงสยัจะ

สูญต่อสินเชื�อรวม เท่ากับ 9.47 และ 8.92  

ตามลําดับ ซึ�งเป็นอตัราที�ใกลเ้คยีงกนั 

Risks on the operation which may lead 

non performing loans 

 At present the hire purchase of 

motorcycles is not limited by rules or special 

laws from the Government. Therefore, 

companies in the hire purchase of 

motorcycles business can expand their 

business, limited only by their own capacity.  

However, the risk will occur in the credit 

approval process if there is not good 

internal control systems. 

 Anyway the company is strictly 

consider on every approval process and 

concern to the credit quality by checking 

data from the company's customer base 

more than 410,000 persons and as in a 

member of The National Credit Bureau 

Company Limited and also as a member of 

Motorcycle Hire-Purchase Association of 

Thailand , so the company can screen the 

customer credit effectively from these 3 

data sources.  On December 31, 2011 the 

company has non performing loan amount 

126.79 million Baht or 4.80% of total 

receivable compare to the non performing 

loan on December 31, 2009 which is 4.37% 

of total receivable so NPL rate increased 

9.84% while the company has allowance for 

doubtful debt on December 31, 2010 and 

2009 at amount 228.34 and 186.30 million 

Baht respectively or Ratio of Allowance for 

Doubtful Debt to Total Receivable at 9.47  

and 8.92 .   
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ค ว า ม เ สี� ย ง จ า ก ผ ล ข า ด ทุ น ก า ร ข า ย

รถจกัรยานยนตท์ี�ยดืคนืมาไมคุ่ม้มลูหนี0 

 

บรษัิทจะทําการยดึรถคนืเมื�อลูกคา้ผดินัด

ชําระค่างวดตามสัญญาที�ตกลงกันไวแ้ละจะถูก

นํามาขายทอดตลาดโดยวิธีการประมูลใหแ้ก่ผู ้

จําหน่ายรถจักรยานยนตม์อืสองซึ�งดําเนนิกจิการ

ในเขตกรงุเทพฯ ปรมิณฑล และตา่งจังหวัดรวมถงึ

บคุคลผูส้นใจอื�น ทั �งนี�มลูหนี�คงคา้งของลูกหนี�แต่

ละราย โดยทั�วไปจะสงูกว่ามลูค่ารถยดึที�จําหน่าย

ได ้ ดังนั�นหากไม่สามารถเรียกรอ้งส่วนต่างที�

รายไดจ้ากการจําหน่ายไม่ครอบคลุม จากลูกหนี�

หรือผูคํ้�าประกัน บริษัทจะมีผลขาดทุนจากการ

จําหน่ายรถยดึคนื 

 

อยา่งไรก็ดเีพื�อป้องกนัความเสี�ยงดงักลา่ว 

บรษัิทจัดใหม้มีาตรการและระบบที�รัดกุมในการ

พจิารณาอนุมตักิารใหส้นิเชื�อตั �งแต่เริ�มตน้โดยการ

ใชฐ้านขอ้มูลลูกคา้ของบริษัท ขอ้มูลเครดิต

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

รถจักรยานยนตแ์ห่งประเทศไทย ในการพจิารณา

คณุภาพผูข้อสนิเชื�อกอ่นการปลอ่ยใหกู้ย้มื รวมถงึ

การที�บริษัทไดพั้ฒนาบริการเรียกเก็บหลังการ

อนุมัตใิหส้นิเชื�อเพื�อป้องกันปรมิาณรถยดึที�อาจ

เพิ�มขึ�นจากการขยายธรุกจิของบรษัิท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risks on losses on sales of 

repossessed motorcycles 

 

 The company will repossess the 

motorcycles if the customer did not pay 

installment as in the hire purchase 

agreement.  The motorcycles will be sold by 

auction to the used motorcycle dealers in 

Bangkok and upcountry and also other 

interested parties.  The net receivable of 

each motorcycle generally higher than the 

price of repossessed motorcycle so if the 

company cannot reclaim that loss from 

debtor or guarantor, that will record a loss 

on the sale of repossessed motorcycles. 

 

 Anyway, to prevent that risk,  the 

company determine the guide line and the 

system to consider the credit approval from 

the beginning with company database, 

National Credit Bureau (NCB) and 

Motorcycle Hire-Purchase Association.  The 

company also develop collection service to 

prevent and increasing of the amount of 

repossess motorcycle from business 

expansion. 
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ความเสี�ยงจากการที�ผู ้ถ ือหุ ้นรายใหญ่มี

อทิธพิลตอ่การบรหิารจดัการ 

 

ผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิท ไดแ้ก ่บรษัิท 

เอ.พ.ีเอฟ เมเนจเมน้ท ์ จํากดั และผูถ้อืหุน้ที�

จัดเป็นกลุม่เดยีวกนั ไดแ้ก ่ Engine Holdings 

Asia Pte. Ltd. และ บรษัิท เอ.พ.ีเอฟ โฮลดิ�งส ์

จํากดั (“ผูถ้อืหุน้กลุม่ APF”) บรษัิทถอืหุน้ ณ วันที� 

23 ธันวาคม 2553 รวมเป็นจํานวน  42,865,602 

หุน้ คดิเป็นสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษัิทรอ้ยละ 

75.98 ของทนุจดทะเบยีนและเรยีกชาํระแลว้ 

56,416,996 หุน้ การถอืหุน้จํานวนดังกลา่วซึ�งมี

เกนิกวา่รอ้ยละ 75 ทําให ้บรษัิท เอ.พ.ีเอฟ เมเนจ

เมน้ท ์ จํากดัสามารถควบคมุมตผิูถ้อืหุน้รวมถงึ

เรื�องที�กฎหมายกําหนดวา่จะตอ้งใชม้ตอิยา่งนอ้ย 

3 ใน 4 จากที�ประชมุผูถ้อืหุน้ ดังนั�นผูถ้อืหุน้ราย

อื�นจงึอาจไมส่ามารถรวบรวมเสยีงเพื�อตรวจสอบ

และถว่งดลุ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

ความเสี�ยงดา้นการแขง่ขนัและคูแ่ขง่ขนัราย

ใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมสินเชื�อเช่าซื0อ

รถจกัรยานยนต ์

 

ธรุกจิการใหส้นิเชื�อเชา่ซื�อรถจักรยานยนต์

เป็นธรุกจิที�ไมต่อ้งมกีารลงทนุในเครื�องมอืและ

อปุกรณ์สําหรับการดําเนนิงานเป็นจํานวนมาก 

บรษัิทเพยีงจัดหาแหลง่เงนิทนุสําหรับการปลอ่ย

สนิเชื�อเทา่นั�น จงึเป็นการงา่ยที�คูแ่ขง่ขนัรายใหม่

จะเขา้มาในอตุสาหกรรม อยา่งไรก็ตามปัจจัยแหง่

ความสําเร็จไมใ่ชเ่พยีงแคแ่หลง่เงนิทนุเทา่นั�น แต่

ยงัตอ้งอาศัยความเชี�ยวชาญในอกีหลายดา้น เชน่ 

การประเมนิคณุภาพสนิเชื�อ และการตดิตามการ

ชําระคา่งวด เป็นตน้ ซึ�งมคีูแ่ขง่จํานวนไมน่อ้ยที�

ตอ้งออกจากอตุสาหกรรมเนื�องจากขาดคณุสมบตัิ

ดังกลา่ว 

 

 

Risks on the influence of the major 

shareholder to business management 

 

 A.P.F Management, the company's 

major shareholder and Engine Inc. and 

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

company group (“APF group shareholder”) 

as at December 23rd, 2010 holding of 

42,865,602 shares or 75.98% of registered 

capital and completely paid-up of 

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

shares so the left shareholder cannot object 

the resolution in case of some agendas 

which significant votes must be three of 

four votes from the shareholders' meeting.  

So other shareholders may not collect the 

votes to inspect and balance efficiently.  

 

 

Risks on new entrants and competition 

in the hire purchase finance of 

motorcycles 

 

 To operate motorcycle hire purchase 

business, it is not necessary to invest in 

many materials or tools.  To enter the 

business need just only source of fund for 

hire purchase financing.  Anyway key of 

success factors are not only the source of 

fund but also need some expertise such as 

credit quality evaluation and collection 

follow-up.  Many competitors failed for this 

business with lacking of these capacities. 
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การใชบ้รกิารสนิเชื�อเชา่ซื�อรถจักรยานยนตนั์�น ผู ้

จําหน่ายรถจักรยานยนต ์(Dealers) มสีว่นสําคัญ

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

รถจักรยานยนต์เพื�อเลือกผูใ้หบ้รกิารสนิเชื�อเช่า

ซื�อรถจักรยานยนต ์ดังนั�นบรษัิทจงึมคีวามเสี�ยงที�

เกดิจากการที�ผูจํ้าหน่ายรถจักรยานยนตไ์มแ่นะนํา

ลกูคา้ใหม้าใชบ้รกิารการใหส้นิเชื�อของบรษัิท 

การดําเนนิธรุกจิของบรษัิทจงึตอ้งมรีะบบ

การตรวจสอบขอ้มลู เพื�อการใหส้นิเชื�อที�รวดเร็ว 

ประกอบไปดว้ยระบบสารสนเทศที�ครอบคลมุการ

ดําเนนิงานของบรษัิทและบคุลากรที�มคีวามรู ้

ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถงึความชํานาญ

เฉพาะดา้น ทําใหบ้รษัิทสามารถดําเนนิการอนุมตัิ

สนิเชื�อไดภ้ายใน 1 ชั�วโมง นับเป็นการสรา้งความ

พอใจใหแ้กผู่จํ้าหน่ายรถจักรยานยนตเ์ป็นอยา่ง

มาก นอกจากนี�ดว้ยระบบสารสนเทศที�บรษัิทได ้

พัฒนาขึ�นเอง เพื�อใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัธรุกจิ

และความชาํนาญเฉพาะของบคุลากร บรษัิท

สามารถใหบ้รกิารลกูคา้และรา้นคา้ ดา้นการ

ตรวจสอบยอดปิดบญัชไีดภ้ายในเวลาอนัรวดเร็ว 

 

 

Motorcycle dealers are important advisors to 

induce clients to use hire purchase services.  

Therefore, there is a risk if dealers do not 

suggest our services to customers.  So the 

company must have fast process on credit 

analysis and approval, with the information 

technology which support operation and the 

experienced human resources who have 

expertise in the business.  The company can 

approve credit within an hour, which satisfy 

dealers' needs.  Besides, with the self 

information technology development accord 

with the business and personal expertise, 

the company can also provide the 

customers and dealers with the fast service 

on balance checking for the closing account. 
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โครงสรา้งผูถ้อืหุน้และการจดัการ 

Structure of Capital and Management 

 

ผูถ้อืหุน้ 

Shareholders 

รายชื�อผูถ้อืหุน้ใหญ ่10 รายแรก ณ วันที� 23 ธันวาคม 2553 

Top ten of shareholders as at December 23rd , 2010 

 

ลําดับ
ที� 

รายชื�อผูถ้อืหุน้ จํานวนหุน้ที�ถอื (หุน้) คดิเป็นสดัสว่นของ
หุน้ทั Bงหมด (รอ้ยละ) 

No. Shareholders’ Name Amount of Shares 
Percent of 
Total Share 

    
1 Engine Holdings Asia Pte. Ltd. 27,406,560 48.58% 
    
2 บรษัิท เอ.พ.ีเอฟ. แมเนจเมน้ท ์จํากดั 11,000,000 19.50% 
 A.P.F. Management Company Limited   
    
3 นาย สามารถ จริะดํารง 5,764,315 10.22% 
 Mr. Samart Chiradamrong   
      
4 บรษัิท เอ.พ.ีเอฟ. โฮลดิBงส ์จํากดั 4,459,042 7.90% 
 A.P.F. Holdings Company Limited   
      
5 นาย สมยศ สธุรีพรชยั 2,108,200 3.74% 
 Mr. Somyod Suteerapornchai   
      
6 นาง วริณุศร ี ใตฟ้้ายงวจิติร 830,000 1.47% 
 Mrs. Viroonsri Taifayongvichit   
      
7 นาย ฮารกชินิ ธันวาน ี 500,000 0.89% 
 Mrs. Buaboocha Rakpong   
      
8 นาย ศริวัตร หวั�งหล ี 300,000 0.53% 
 Mr. Sirawat Wanglee   
      
9 นาง สมบรูณ์ พืBนทอง 240,000 0.43% 
 Mrs. Somboon Puenthong   
      

10 นาง วรรณา ไหลเจรญิวงศ ์ 173,755 0.31% 
 Mrs. Wanna Laicharoenwong   
      
 รวม 52,781,872  93.56% 
 Total   
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     ก า ร จ ัด ก า ร 

     Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผงัโครงสรา้งองคก์ร 

Organization Chart

คณะกรรมการบรษิทั 
Board of Directors 

ฝ่ายสนิเชื�อและการตลาด 
Credit & Marketing Dept.  

ฝ่ายบรกิารเรยีกเก็บ 
Collection Dept. 

ฝ่ายบัญชแีละการเงนิ 
Financial & Accounting  

ฝ่ายบุคคลและธุรการ 
Admin & Personnel  

ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Information Tech. Dept. 

ฝ่ายปฏบิัตกิาร 
Operation Dept. 

สว่นการตลาด 
Marketing 
Division 

สว่นสนิเชื�อ 
Credit 

Division 
 

กรรมการผูจ้ดัการ 
Managing Director 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
Audit Committee 

สํานักตรวจสอบภายใน  
Internal Audit 
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โครงสรา้งการจดัการ 

โครงสรา้งการจัดการของบรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) มคีณะกรรมการและผูบ้รหิาร โดย

ประกอบดว้ยกรรมการ 2 ชดุ ไดแ้ก ่คณะกรรมการบรษัิท และ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรษิทั 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการจํานวน 8 คน ดังนีB 

รายชืFอกรรมการ ตําแหนง่ ตวัแทนในฐานะ 

1.  นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ ประธานกรรมการ ผูถ้อืหุน้ (บรษัิท เอ.พ.ีเอฟ.แมเนจเมน้ท ์จํากดั) 

2.  นายสามารถ  จริะดํารง รองประธานกรรมการ / 
กรรมการผูจั้ดการ 

ผูถ้อืหุน้และผูบ้รหิารบรษัิท 

3.  นายมเุนะโอะ  ทาชโิร่ กรรมการ ผูถ้อืหุน้ (Engine Holdings Asia Pte.Ltd.) 

4.  นายสรุศักดิt  เข็มทองคํา กรรมการ ผูบ้รหิารบรษัิท 

5.  นายดพีงศ ์ สหะชาตศิริ ิ กรรมการ ผูถ้อืหุน้ (บรษัิท เอ.พ.ีเอฟ.แมเนจเมน้ท ์จํากดั) 

6.  นายฉัตรชยั โชตนาการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
/ กรรมการอสิระ 

 

7.  นางวชริา ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอสิระ  

8.  นางสาวจรัญญา  แสงสขุด ี
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอสิระ  

 

ทั BงนีBมเีลขานุการคณะกรรมการบรษัิท  2 คน ดังนีB 

1.  นางวรรณา  ไหลเจรญิวงศ ์  เลขานุการคณะกรรมการบรษัิทและเลขานุการบรษัิท 

2.  นางสาววัชราภรณ์  เมรทุอง  ผูช้ว่ยเลขานุการคณะกรรมการบรษัิท 

  

กรรมการผูม้อํีานาจลงนาม 

 กรรมการซึ�งมอํีานาจลงลายมอืชื�อแทนบรษัิท  คอื นายสามารถ จริะดํารง หรอื นายดพีงศ ์ 

สหะชาตศิริ ิ หรอื นายสรุศักดิt  เข็มทองคํา สองในสามคนลงลายมอืชื�อรว่มกนัและประทับตราสําคัญ

ของบรษัิท  

สําหรับอํานาจในการฟ้องรอ้งดําเนินคดี บังคับคดี การต่อสูค้ดี และการดําเนินการ

กระบวนการพจิารณาทั Bงหมดทั Bงทางแพ่งและทางอาญา หรอืคดอีื�นใด การแจง้ความรอ้งทุกข ์ การ

ถอนคํารอ้งทุกข ์การยื�นคําขอรับชําระหนีB  และการดําเนนิกระบวนพจิารณาในคดลีม้ละลายทั Bงหมด 

ตลอดจนการขอรับคนื ขอคนื เขา้ครอบครองซึ�งทรัพยส์นิต่าง ๆ ของบรษัิท หรอืเงนิใด ๆ จาก

พนักงาน เจา้หนา้ที�จากศาลหรอืบคุคลใด ๆ ในนามของบรษัิทนัBน มอบอํานาจให ้นายสามารถ จริะ

ดํารง รองประธานกรรมการและกรรมการผูจั้ดการ หรอืนายดพีงศ ์ สหะชาตศิริ ิ กรรมการ หรอืนายวัน

ชยั  บญุธรรม ผูจั้ดการฝ่ายบรกิารเรยีกเก็บ ลงลายมอืชื�อและประทับตราสําคัญของบรษัิท  
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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 
Chairman of the Audit committee 
and Independent Director  

7. Mrs. Vachira Na-Ranong Audit Committee /Independent 
Director 

 

8. Ms. Jaranya Sangsukdee 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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ขอบเขตอํานาจหนา้ทีFของคณะกรรมการบรษิทั  

  คณะกรรมการมอํีานาจหนา้ที�ในการจัดการบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์

และขอ้บงัคับของบรษัิทตลอดจนมตขิองที�ประชมุผูถ้อืหุน้ที�ชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความซื�อสัตย์

สจุรติ และระมดัระวังรักษาผลประโยชนข์องบรษัิท โดยสรปุอํานาจหนา้ที� ที�สําคัญไดด้ังนีB  

1. จัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายใน 4 เดอืนนับแต่วันสิBนสดุ

รอบระยะเวลาบญัชขีองบรษัิท  

2. จัดใหม้กีารประชมุคณะกรรมการอยา่งนอ้ย 3 เดอืนตอ่ครั Bง 

3. จัดใหม้กีารทํางบดลุและงบกําไรขาดทนุของบรษัิท ณ วันสิBนสดุรอบระยะเวลาบญัชขีอง

บรษัิท ซึ�งผูส้อบบัญชตีรวจสอบแลว้ และนําเสนอต่อที�ประชมุผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณา

อนุมตั ิ

4. คณะกรรมการบรษัิทอาจแต่งตั Bงกรรมการผูจั้ดการ หรอืมอบอํานาจใหบ้คุคลอื�นใดให ้

ดําเนนิกจิการของบรษัิท ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรอือาจมอบอํานาจ

เพื�อใหบุ้คคลดังกล่าวมีอํานาจตามที�คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที�

คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลี�ยนแปลง หรอื

แกไ้ขอํานาจดังกล่าวได ้ ในกรณีที�คณะกรรมการบรษัิทไดม้อบอํานาจใหก้รรมการ

ผูจั้ดการหรอืบคุคลอื�นทําหนา้ที�แทนในเรื�องเกี�ยวกับการดําเนนิงานตามปกตธิุรกจิ การ

มอบอํานาจดังกล่าวตอ้งเป็นไปตามมตขิองที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิทที�มกีรรมการ

อสิระหรอืกรรมการที�เป็นกรรมการตรวจสอบเขา้รว่มประชมุ และ หากกรรมการอสิระหรอื

กรรมการที�เป็นกรรมการตรวจสอบคัดคา้นการมอบอํานาจนัBน ตอ้งบันทกึความเห็นของ

กรรมการดังกลา่วในรายงานการประชมุใหช้ดัเจน 

5. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบรษัิทควบคุมกํากับ

ดูแลการบริหารและการจัดการของคณะผูบ้ริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�ไดรั้บ

มอบหมาย เวน้แตใ่นเรื�องดังตอ่ไปนีB คณะกรรมการตอ้งไดรั้บมตอินุมตัจิากที�ประชมุผูถ้อื

หุน้กอ่นการดําเนนิการ อันไดแ้ก ่ เรื�องที�กฎหมายกําหนดใหต้อ้งไดรั้บมตอินุมัตจิากที�

ประชมุผูถ้อืหุน้ เชน่ การเพิ�มทุน การลดทุน การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิททั Bงหมด

หรอืบางสว่นที�สําคัญใหแ้กบ่คุคลอื�น หรอืการซืBอหรอืรับโอนกจิการของบรษัิทอื�นมาเป็น

ของบรษัิท การแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคับ เป็นตน้ 

6. นอกจากนีBคณะกรรมการยังมีขอบเขตหนา้ที�ในการกํากับดูแลใหบ้รษัิทปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์  ขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพย ์ 

อาทเิชน่ การทํารายการที�เกี�ยวโยงกันและการซืBอหรอืขายทรัพยส์นิที�สําคัญ ตาม

กฎเกณฑข์องตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย หรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกับธุรกจิของ

บรษัิท 

7. พจิารณาโครงสรา้งการบรหิารงาน  แต่งตั Bงคณะกรรมการบรหิาร  กรรมการผูจั้ดการ   

ผูจั้ดการทั�วไป และคณะกรรมการอื�นตามความเหมาะสม 
26



 

 

Responsibilities of Directors 

  Directors take responsibility in managing the company's operation according to 

legal, company objectives, its regulations and resolutions of shareholders' minutes with 

loyalty and carefulness , which can be concluded as following :  

1. To arrange the shareholder meeting within four months after closing the 

accounting period. 

2. To arrange the Board of Directors meeting quarterly. 

3. To present financial statements, both balance sheets and income statements, 

which have already been examined by external auditor to shareholders for 

approval. 

4. To appoint a proxy Managing Director who manages under the Board of 

Directors' control. The Board of Directors to appoint a proxy to function, or to 

have specific authorization under Board of Directors' agreement at specific of 

period.  However the Board of Directors can cancel, withdraw, or change the 

given authorization. Appointing a proxy, who must manage instead of Board of 

Directors, should be agreed by the Board of Directors' minutes. Furthermore 

there should have independence directors and Audit committee involved in 

those minutes. If any director contradicts a proxy, the minutes should clearly 

recorded that incident. 

5. To set up the targets, direction, policy, plan, and the company's budget, and 

to control and supervise management systems to reach the policy. Except the 

subjects which need the approval of shareholders, such as legal regulations 

increasing or decreasing capital, sale/purchase or transferring entity, and 

correcting the company's prospectus. 

6. Furthermore, directors have responsibility to control the company operate 

under the Securities and Exchange Act and the Stock Exchange of Thailand's 

rules such as transactions concerning related companies and the sale or 

purchase of relevant assets. 

7. To generate management structure such as appointing a management 

committee, Managing Director, general managers and other committee 

appropriately. 

8. To follow the performance of operation, and whether it complies with plan and 

budgeting. 
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8. ตดิตามผลการดําเนนิงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งตอ่เนื�อง 

9. กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกจิการอันมสีภาพอย่างเดยีวกัน และเป็นการแข่งขันกับ

กจิการของบรษัิท หรอืเขา้เป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามัญ      หรอืเป็นหุน้สว่นไม่

จํากัดความรับผดิในหา้งหุน้สว่นจํากัด หรอืเป็นกรรมการของบรษัิทเอกชน หรอืบรษัิท

อื�นที�ประกอบกจิการอนัมสีภาพอยา่งเดยีวกนั   และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษัิท     

ไมว่่าจะทําเพื�อประโยชน์ตนหรอืเพื�อประโยชน์ผูอ้ ื�น  เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ี�ประชมุผูถ้อื

หุน้ทราบกอ่นที�จะมมีตแิตง่ตั Bง 

10. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททราบโดยไมช่กัชา้ หากมสีว่นไดเ้สยีไมว่่าโดยตรงหรอืโดย

ออ้มในสญัญาที�บรษัิททําขึBนหรอืถอืหุน้ หรอืหุน้กูเ้พิ�มขึBนหรอืลดลงในบรษัิท  

 

ทั BงนีB การมอบอํานาจหนา้ที�ดังกล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่คณะกรรมการ จะไม่รวมถงึการมอบ

อํานาจที�ทําใหค้ณะกรรมการหรอืผูรั้บมอบอํานาจจากคณะกรรมการสามารถอนุมัตริายการที�ตนหรอืบคุคลที�

อาจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยีหรอืมผีลประโยชนใ์นลักษณะอื�นใดที�ขดัแยง้กบับรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย หรอื

ลักษณะอื�นใดที�เป็นไปตามที�กําหนด ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึ�งการอนุมัติ

รายการในลักษณะดังกล่าวจะตอ้งเสนอต่อที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิทและ / หรอืที�ประชมุผูถ้อืหุน้เพื�อ

พจิารณาและอนุมตัริายการดังกลา่วตามที�ขอ้บงัคับของบรษัิทหรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกําหนด 
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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. 

29



 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 คน ดังนีB 

รายชืFอ ตาํแหนง่ 

1. นายฉัตรชยั โชตนาการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

2. นางวชริา   ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

3. นางสาวจรัญญา แสงสขุด ี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

 

ขอบเขตอํานาจหนา้ทีFของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหนา้ที� ตามที�ไดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการ รวมทั Bงการรายงานตอ่คณะกรรมการ ดังตอ่ไปนีB 

1. สอบทานใหบ้รษัิทมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและเพยีงพอ 

 

2. สอบทานใหบ้รษัิทมรีะบบการควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที�เหมาะสมและ

มปีระสทิธภิาพ ตลอดจนพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให ้

ความเห็นชอบในการพจิารณาแต่งตั Bงโยกยา้ย หรือเลกิจา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน หรอืหน่วยงานอื�นใดที�รับผดิชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

 
 

3. สอบทานใหบ้รษัิทปฏบิัตติามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้กําหนด

ของตลาดหลักทรัพย ์หรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิท 

 

4. พจิารณา คัดเลอืก เสนอแต่งตั Bงบคุคลซึ�งมคีวามเป็นอสิระ เพื�อทําหนา้ที�เป็นผูส้อบบัญชี

ของบรษัิทและเสนอคา่ตอบแทนสําหรับบคุคลดังกล่าว รวมทั Bงเขา้ร่วมประชมุร่วมกับผูส้อบ

บญัช ีโดยไมม่ฝ่ีายจัดการ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั Bง 

 
 

5. พจิารณารายการที�เกี�ยวโยงกนั หรอืรายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไป

ตามกฏหมายและขอ้กําหนด ของตลาดหลักทรัพย ์
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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. 
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6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของบรษัิท 

ซึ�งรายงานดังกล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้ง

ประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนีB 

• ความเห็นเกี�ยวกับความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที�เชื�อถอืไดข้องรายงานทางการ

เงนิของบรษัิท 

• ความเห็นเกี�ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท 

• ความเห็นเกี�ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย ์ขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพย ์หรอืกฏหมายที�เกี�ยวขอ้งกับธุรกจิ

ของบรษัิท 

• ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

• ความเห็นเกี�ยวกบัรายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

• จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการ

ตรวจสอบแตล่ะทา่น 

• ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏบิัติ

หนา้ที�ตามกฎบตัร 

• รายการอื�นที�เห็นว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทั�วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที�

และความรับผดิชอบที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

 

7. ปฏบิัตงิานอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบรษัิทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจาก

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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ผูบ้รหิาร 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2553 บรษัิทมผีูบ้รหิารจํานวน 6 คนดังนีB  

รายชื�อ ตําแหน่ง 

1. นายสามารถ จริะดํารง  กรรมการผูจั้ดการ 

2. นายสรุศักดิt  เข็มทองคํา ผูจั้ดการฝ่ายสนิเชื�อเละการตลาด 

3. นายวันชยั  บญุธรรม ผูจั้ดการฝ่ายบรกิารเรยีกเก็บ 

4. น.ส.วัชราภรณ์  เมรทุอง ผูจั้ดการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

5. นายสมคดิ  จารไุพบลูยพั์นธ ์ ผูจั้ดการฝ่ายบคุคลและธรุการ 

6. นายทศพร  เลศิพันธ ์ ผูจั้ดการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ขอบเขตและอํานาจหนา้ทีFของกรรมการผูจ้ดัการ 

1. ดําเนนิการและบรหิารจัดการการดําเนนิธรุกจิปกตขิองบรษัิท  

2. ตดิตามและดําเนนิงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและนโยบายที�กําหนดโดยคณะกรรมการบรษัิท  

3. อนุมตักิารใชจ้า่ยในวงเงนิหรอืงบประมาณรายจ่ายประจําปีที�ผ่านการอนุมัตจิากคณะกรรมการ

บรษัิท  

4. พจิารณาการว่าจา้งและบรรจุในตําแหน่ง การแต่งตั Bง โยกยา้ย การพน้จากการเป็นพนักงาน

และการเปลี�ยนแปลงคา่จา้งพนักงาน 

5. เป็นผูรั้บมอบอํานาจบรษัิทในการบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค ์ขอ้บังคับ ขอ้กําหนด 

คําสั�ง 

6. ดําเนนิการตกลงผูกพันในการดําเนนิธุรกจิปกตขิองบรษัิท โดยสามารถพจิารณาอนุมัตกิาร

ดําเนนิงานตา่ง ๆ ของบรษัิทในวงเงนิไมเ่กนิที�กําหนดในอํานาจดําเนนิการของบรษัิท ซึ�งผ่าน

การอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิท     แลว้มอบอํานาจหรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื�นใดที�

กรรมการผูจั้ดการเห็นสมควรทําหนา้ที�แทนในเรื�องที�จําเป็นและสมควร โดยใหอ้ยูใ่นดุลพนิจิ

ของกรรมการผูจั้ดการ ทั BงนีBการมอบอํานาจดังกล่าวตอ้งอยูภ่ายใตห้ลักเกณฑข์องกฎหมาย

และกฎระเบยีบขอ้บงัคับของบรษัิท  

 ทั BงนีB การมอบอํานาจหนา้ที�ดังกล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่กรรมการผูจั้ดการ จะไมร่วมถงึการมอบ

อํานาจที�ทําใหก้รรมการผูจั้ดการ หรือผูรั้บมอบอํานาจจากกรรมการผูจั้ดการสามารถอนุมัติ

รายการที�ตน หรอืบคุคลที�อาจมคีวามขัดแยง้ มสีว่นไดเ้สยีหรอืมผีลประโยชน์ในลักษณะอื�นใดที�

ขัดแยง้กับบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย  หรอืลักษณะอื�นใดที�เป็นไปตามที�กําหนด ตามกฎเกณฑข์อง

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึ�งการอนุมัตริายการในลักษณะดังกล่าวจะตอ้งเสนอต่อที�

ประชมุคณะกรรมการบรษัิท และ  /  หรอืที�ประชมุผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาและอนุมัตริายการ

ดังกลา่วตามที�ขอ้บงัคับของบรษัิทหรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกําหนด 
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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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รายละเอยีดเกีFยวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อํีานาจควบคมุของบรษิทัฯ ณ 31 ธนัวาคม 2553 

 

นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ 
อายุ   43 ปี  
ตําแหน่ง  ประธานกรรมการ 
คณุวฒุกิารศกึษา ปรญิญาตร ีและปรญิญาโท (สาขากฏหมาย) Osaka University ประเทศญี�ปุ่ น 
 
การถอืหุน้ในบรษัิท       - ไมม่ ี- 
ระยะเวลาที�ดํารงตําแหน่งกรรมการ  4 ปี 
 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอื�น 
 บรษัิทจดทะเบยีน  จํานวน 1 บรษัิท คอื บรษัิท หลกัทรัพย ์ยูไนเต็ด จํากดั (มหาชน)  
 ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน จํานวน 3 บรษัิท 
 กจิการอื�นที�อาจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท  
  - ไมม่ ี– 
การเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษัิทในปี 2553 จํานวนทั BงสิBน 6/13 ครัBง 
ประวตักิารทํางานในระยะเวลา 5 ปีที�ผ่านมา ถงึปัจจุบนั 
ปี 2552 – 2553   ประธานกรรมการ บรษัิท เอ.พ.ีเอฟ. อนิเตอรเ์นชั�นแนล  อนิชวัรันส ์จํากัด 
ปี 2552 – ปัจจุบนั   กรรมการ บรษัิท พ.ีพ.ี คอรัล รสีอรท์ จํากดั 
ปี 2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท เอ.พ.ีเอฟ. ฮอสพทิอลลติีB จํากดั 
ปี 2550 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) 
ปี 2549 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บรษัิท หลักทรัพย ์ยูไนเต็ด จํากดั (มหาชน) 
ปี 2548 – 2553 กรรมการ บรษัิท เอ.พ.ีเอฟ. โฮลดิBงส ์จํากดั 
ปี 2547 - 2553 กรรมการ บรษัิท ซนัวา  เทคโน จํากัด 
ปี 2543 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท ซนัวา เวลิด์ เซอรว์สิ จํากดั 
 
 
 
นายสามารถ  จริะดาํรง 
อายุ   58 ปี  
ตําแหน่ง  รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจั้ดการ 
คณุวฒุกิารศกึษา Master of Science in Management Engineering, 
  Saint Louis University, Philippines.   
 Five Month Computer Science Course. 
  หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) วนัที�18 พ.ค.47  
 
การถอืหุน้ในบรษัิท       จํานวนหุน้สามัญ 5,764,315 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 10.22 
ระยะเวลาที�ดํารงตําแหน่งกรรมการ  21 ปี 
 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอื�น 
 บรษัิทจดทะเบยีน  - ไมม่ ี-  
 ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน - ไมม่ ี- 
 กจิการอื�นที�อาจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 
  - ไมม่ ี–  
การเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษัิทในปี 2553 จํานวนทั BงสิBน 13/13 ครัBง 
ประวตักิารทํางานในระยะเวลา 5 ปีที�ผ่านมา ถงึปัจจุบนั 
ปี 2550 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจั้ดการ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 
ปี 2548 – 2550 ประธานกรรมการ  บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) 
ปี 2533 – 2548 กรรมการผูจั้ดการ  บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) 

36



 

 

Board of Directors, Management and Authorized persons' information  

as at 31 December 2010 

 

Mr. Mitsuji  Konoshita 
age     43 years 
Position    Chairman of the Board of Director  
Education    Master and Bachelor of Law, Osaka University, Japan  
 
Shareholding   - none –  
Year of Directorship  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     58 years 
Position    Vice Chairman of the Board and Managing Director  
Education    Master of Science in Management  Engineering, 
    Saint Louis University, Philippines.   
    Five-month computer  science course. 
    Directors Accreditation  Program (DAP) May 18th, 2004.  
 
Shareholding   5,764,315 ordinary shares  or  10.22% 
Year of Directorship  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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นายมเุนะโอะ  ทาชโิร ่
อายุ    38 ปี  
ตําแหน่ง   กรรมการ 
คณุวฒุกิารศกึษา  Osaka University, Faculty of Literature (1997) 
 
การถอืหุน้ในบรษัิท        - ไมม่ ี- 
ระยะเวลาที�ดํารงตําแหน่งกรรมการ  2  ปี 
 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอื�น 
 บรษัิทจดทะเบยีน  Wedge Holdings Co., Ltd. as CEO 
    (Osaka Stock Exchange)  
 ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน จํานวน 2 บรษัิท 
 กจิการอื�นที�อาจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 
    - ไมม่ ี– 
การเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษัิทในปี 2553 จํานวนทั BงสิBน 11/13 ครัBง 
ประวตักิารทํางาน 
ปี 2550 - ปัจจุบนั 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. 
 
 
 
นายสรุศกัดิa  เข็มทองคาํ 
อาย ุ  45 ปี 
ตําแหน่ง  กรรมการ และ ผูจั้ดการฝ่ายสนิเชื�อและการตลาด 
คณุวฒุกิารศกึษา ปรญิญาโท (บรหิารธรุกจิ) มหาวทิยาลยัรังสติ 
  ปรญิญาตร ี(รัฐศาสตร)์ มหาวทิยาลยัรามคําแหง  
  หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) วนัที� 15 ม.ิย. 50  
 
การถอืหุน้ในบรษัิท  จํานวนหุน้สามัญ 69,600 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.12 
ระยะเวลาที�ดํารงตําแหน่งกรรมการ  4 ปี 
 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอื�น 
 บรษัิทจดทะเบยีน  - ไมม่ ี-  
 ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน - ไมม่ ี- 
 กจิการอื�นที�อาจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท  
  - ไมม่ ี– 
 
การเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษัิทในปี 2553 จํานวนทั BงสิBน 13/13 ครัBง 
ประวตักิารทํางานในระยะเวลา 5 ปีที�ผ่านมา ถงึปัจจุบนั 
ปี 2550 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 
ปี 2546 – ปัจจุบนั ผูจั้ดการฝ่ายสนิเชื�อและการตลาด  บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 
ปี 2539 - 2545 หัวหนา้สว่นสนิเชื�อ  บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 
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Mr. Muneo  Tashiro 
age     38 years 
Position    Director  
Education    Osaka University, Faculty of Literature (1997) 
 
Shareholding   - none –  
Year of Directorship  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     45 years 
Position    Director and Marketing & Credit Manager 
Education    Master of Business Administration, Rangsit University 
    Bachelor of Political Science, Ramkhamhaeng University  
    Directors Accreditation Program (DAP) June 15th, 2007.  
 
Shareholding   69,600 ordinary shares or 0.12% 
Year of Directorship  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  :  13/13 
Work Experience last 5 years :  
2007 – Present    Director , Group Lease Public Co., Ltd. 
2003 - Present   Marketing and Credit Manager, Group Lease Public Co., Ltd.  
1996 - 2002    Head of Credit Division, Group Lease Public Co., Ltd. 
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นายดพีงศ ์ สหะชาตศิริ ิ
อายุ   37 ปี 
ตําแหน่ง  กรรมการ 
คณุวฒุกิารศกึษา   ปรญิญาโท (บรหิารธรุกจิ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
  ปรญิญาตร ี(สถาปัตยกรรมศาสตร)์ พระจอมเกลา้ฯ ลาดกระบงั 
  หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) วนัที� 27 เม.ย. 50  
 
การถอืหุน้ในบรษัิท  - ไมม่ ี- 
ระยะเวลาที�ดํารงตําแหน่งกรรมการ  4 ปี 
 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอื�น 
 บรษัิทจดทะเบยีน  - ไมม่ ี-  
 ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน - ไมม่ ี- 
 กจิการอื�นที�อาจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท  
  - ไมม่ ี– 
 
การเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษัิทในปี 2553 จํานวนทั BงสิBน 13/13 ครัBง 
ประวตักิารทํางานในระยะเวลา 5 ปีที�ผ่านมา ถงึปัจจุบนั 
ปี 2550 – ปัจจุบนั กรรมการ  บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน)  
ปี 2548 – 2550 ผูจั้ดการผลติภัณฑ ์บรษัิท มหพันธ ์ไฟเบอรซ์เีมนต ์จํากดั (มหาชน)  
ปี 2546 – 2548 ผูช้ว่ยผูจั้ดการฝ่ายการตลาด บรษัิท ซนัวูด้ อนิดัสตรสี ์จํากดั (มหาชน) 

 
 
 

นายฉตัรชยั  โชตนาการ 
อายุ   58 ปี 
ตําแหน่ง  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
คณุวฒุกิารศกึษา   ปรญิญาโท (วทิยาศาสตรค์อมพวิเตอร)์ Florida Institute of Technology  
  ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
  ปรญิญาโท (วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
  หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) วนัที� 27 เม.ย. 50  
 
การถอืหุน้ในบรษัิท  - ไมม่ ี– 
ระยะเวลาที�ดํารงตําแหน่งกรรมการ  4 ปี 
 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอื�น 
 บรษัิทจดทะเบยีน  - ไมม่ ี-  
 ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน - ไมม่ ี- 
 กจิการอื�นที�อาจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท  
  - ไมม่ ี– 
 
การเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษัิทในปี 2553 จํานวนทั BงสิBน 11/13 ครัBง 
ประวตักิารทํางานในระยะเวลา 5 ปีที�ผ่านมา ถงึปัจจุบนั 
ปี 2550 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) 
ปี 2544 – ปัจจุบนั ผูอํ้านวยการอาวโุสสายเทคโนโลยสีารสนเทศ บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั   (มหาชน) 
ปี 2541 – 2544 ผูอํ้านวยแผนกฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ องคก์ารปฏริูประบบสถาบนัการเงนิ (ปรส.) 
ปี 2537 – 2541 ผูอํ้านวยการฝ่ายปฏบิตักิารและคอมพวิเตอร ์บรษัิท เซฟโก ้โฮลเซลล ์จํากดั 
ปี 2530 – 2537 หัวหนา้โครงการ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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Mr. Deepong  Sahachartsiri 
age     37 years 
Position    Director  
Education    Master of Business Administration, Thammasart University 
    Bachelor of Architecture, Kingmongkut Institue of Technology,  
    Ladkrabang   
    Directors Accreditation  Program (DAP) April 27th, 2007.  
 
Shareholding   - none –  
Year of Directorship  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  :  13/13 
Work Experience last 5 years :  
2007 – Present    Director , Group Lease Public Co., Ltd. 
2005 - 2007   Product Manager, Mahaphant Fibre Cement Public Co., Ltd.  
2003 - 2005    Assistant Marketing Manager, Sun Wood Industries Public Co., Ltd. 

 
 
 

Mr. Chatchai  Chotanakarn 
age     58 years 
Position    President of Audit Committee and Independent Director 
Education    M.S. (Computer Science) Florida Institue of Technology, U.S.A 
    M.S. (Agricultural Economics) Kasetsart University  
    Directors Accreditation  Program (DAP) April 27th, 2007.  
 
Shareholding   - none –  
Year of Directorship  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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นางสาวจรญัญา  แสงสขุด ี
อายุ   46 ปี 
ตําแหน่ง  การตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
คณุวฒุกิารศกึษา   ปรญิญาโท คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
  ปรญิญาตร ี(การจัดการ) มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช 
  หลกัสตูรโครงการพัฒนาผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัพัฒนะบรหิารศาสตร ์(NIDA) 
  หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 62/2007, เมษายน 2550 
  หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที� 96/2007, ธันวาคม 2550 
  หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) 
  หลกัสตูร 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) 

 
การถอืหุน้ในบรษัิท  - ไมม่ ี- 
ระยะเวลาที�ดํารงตําแหน่งกรรมการ 4 ปี 
 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอื�น 
 บรษัิทจดทะเบยีน จํานวน 1  บรษัิท ไดแ้ก ่ บรษัิท โกลเบล็ก โฮลดิBง แมนเนจเมน้ท ์จํากดั (มหาชน) 
  ตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
 ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน  จํานวน 2  บรษัิท 
 กจิการอื�นที�อาจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท  
  - ไมม่ ี– 
 
การเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษัิทในปี 2553 จํานวนทั BงสิBน 11/13 ครัBง 
ประวตักิารทํางานในระยะเวลา 5 ปีที�ผ่านมา ถงึปัจจุบนั 
ปี 2550 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 
ปี 2550 - ปัจจุบนั กรรมการผูจั้ดการ  บรษัิท แท๊กซส์เปเชี�ยลลสิท ์จํากดั  
ปี 2550 - ปัจจุบนั กรรมการผูจั้ดการ  บรษัิท บางกอก เทรนนิ�ง เซ็นเตอร ์จํากดั 
ปี 2545 -  2547 ที�ปรกึษาภาษีอากร  บรษัิท ท ีโอ ท ีจํากดั (มหาชน) 
ปี 2549 – 2552  ที�ปรกึษาภาษีอากร  การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 
ปี 2546 – 2553 ที�ปรกึษาภาษีอากร  บรษัิท ปตท. (กา๊ซ) จํากดั (มหาชน 
ปี 2549 – 2550 ที�ปรกึษาภาษีอากร  การประปานครหลวง 
ปี 2547 – 2548 ที�ปรกึษาภาษีอากร  การสื�อสารแหง่ประเทศไทย 
ปี 2545 – 2546 ที�ปรกึษาภาษีอากร  การทา่อากาศยานแหง่ประเทศไทย 
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Ms. Jaranya  Sangsukdee 
age     46 years 
Position    Audit Committee and Independent Director  
Education    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   - none –   
Year of Directorship  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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นางวชริา  ณ ระนอง 
อายุ   56 ปี  
ตําแหน่ง  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
คณุวฒุกิารศกึษา FINANCE, MBA., MARSHALL UNIVERSITY, USA. 

 ปรญิญาตร ีสาขาการเงนิและการธนาคาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี 
 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

  หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2550 
  หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2550 
  หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) ปี 2552 
    
การถอืหุน้ในบรษัิท  - ไมม่ ี- 
ระยะเวลาที�ดํารงตําแหน่งกรรมการ  2 เดอืน 
 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอื�น 
 บรษัิทจดทะเบยีน   - ไมม่ ี- 
 ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน - ไมม่ ี- 
 กจิการอื�นที�อาจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 
    - ไมม่ ี– 
 
การเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษัิทในปี 2553 จํานวนทั BงสิBน 2/2 ครัBง (เขา้ดํารงตําแหน่ง 3 พฤศจกิายน 2553) 
ประวตักิารทํางานในระยะเวลา 5 ปีที�ผ่านมา ถงึปัจจุบนั 
ปี 2553 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ  บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 
ปี 2546 – 2553 รองเลขาธกิาร สายบรหิาร กองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ (กบข.) 
ปี 2545 - 2546 ที�ปรกึษาโครงการ มลูนธิสิถาบันวจัิยนโยบายเศรษฐกจิการคลัง (สวค.) 
ปี 2541 - 2545  ผูช้ว่ยเลขาธกิาร องคก์ารเพื�อการปฏริูปสถาบนัการเงนิ (ปรส.) 
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Mrs. Vachira  Na-Ranong   
age     56 years 
Position    Audit Committee and Independent Director 
Education    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   - none -  
Year of Directorship  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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นายวนัชยั  บญุธรรม 
อาย ุ   52 ปี 
คณุวฒุกิารศกึษา   Mini M.B.A. มหาวทิยาลยัรังสติ 
   ปรญิญาตร ีนติศิาสตร ์ มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
 
การถอืหุน้ในบรษัิท   ณ. วนัที� 31 ธันวาคม 2553 จํานวนหุน้สามัญ 48,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.09 
ประวตักิารทํางานในระยะเวลา 5 ปีที�ผา่นมา ถงึปัจจบุนั 
ปี 2546 – ปัจจบุนั  ผูจั้ดการฝ่ายบรกิารเรยีกเก็บ, บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน)   
 
 
นางสาววชัราภรณ์  เมรทุอง 
อาย ุ   42 ปี   
คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ    ปรญิญาตร ีการบญัช,ี มหาวทิยาลยัเกรกิ 
   ปรญิญาตร ีการจัดการทั�วไป, สถาบนัราชภัฎจันทรเกษม  
   Micro MBA. จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 
การถอืหุน้ในบรษัิท   ณ. วนัที� 31 ธันวาคม 2553 จํานวนหุน้สามัญ 65,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.12 
ประวตักิารทํางานในระยะเวลา 5 ปีที�ผา่นมา ถงึปัจจบุนั 
ปี 2547 - ปัจจบุนั  ผูจั้ดการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ, บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน)   
 
 
นายสมคดิ  จารไุพบลูยพ์นัธ ์
อาย ุ   48 ปี  
คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ    ปรญิญาตร ีสาขาภาษาและวรรณคดไีทย มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
   บางแสน ชลบรุ ี  
 
การถอืหุน้ในบรษัิท   ณ. วนัที� 31 ธันวาคม 2553 จํานวนหุน้สามัญ 60,875 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.11 
ประวตักิารทํางานในระยะเวลา 5 ปีที�ผา่นมา ถงึปัจจบุนั 
ปี 2539 - ปัจจบุนั  ผูจั้ดการฝ่ายบคุคลและธรุการ  บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 
 
 
นายทศพร  เลศิพนัธ ์
อาย ุ    43 ปี  
คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ    ปรญิญาตร ีการบญัช ี มหาวทิยาลยัเกรกิ 
 
การถอืหุน้ในบรษัิท   ณ. วนัที� 31 ธันวาคม 2553 จํานวนหุน้สามัญ 65,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.12 
ประวตักิารทํางานในระยะเวลา 5 ปีที�ผา่นมา ถงึปัจจบุนั 
ปี 2547 - ปัจจบุนั  ผูจั้ดการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 
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Mr. Wanchai  Boontham 
age     52 years 
Education    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     42 years  
Education    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     48 years 
Education    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     43 years 
Education   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 

บรษัิทไม่มกีารจัดตั Bงคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ในการคัดเลอืก

บคุคลที�จะแต่งตั Bงเป็นคณะกรรมการบรษัิท ซึ�งในการแต่งตั Bงกรรมการของบรษัิท คณะกรรมการจะ

พจิารณาจากความสามารถ ประสบการณ์ วสิัยทัศน์ และความน่าเชื�อถอื และนําเสนอต่อผูถ้อืหุน้

พจิารณาอนุมตั ิ

ในการประชมุสามัญประจําปีทุกครั Bง ขอ้บังคับของบรษัิท กําหนดใหก้รรมการออกจาก

ตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ�งในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จํานวนกรรมการที�จะออกแบง่ใหล้งเป็นสามสว่น

ไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจํานวนใกลท้ี�สดุกบัสว่นหนึ�งในสาม (1/3)    กรรมการที�จะตอ้งออกจากตําแหน่ง

ในปีแรกและปีที�สองภายหลังจดทะเบยีนบรษัิทนัBนใหจั้บฉลากกันว่าผูใ้ดจะออก สว่นปีหลังต่อ ๆ ไป 

ใหก้รรมการคนที�อยูใ่นตําแหน่งนานที�สดุนัBนเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง กรรมการที�ออกตามวาระนัBนอาจ

ถกูเลอืกเขา้มาดํารงตําแหน่งใหมก่็ได ้

 การประชมุผูถ้อืหุน้เพื�อเลอืกตั Bงกรรมการ จะเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารดังตอ่ไปนีB 

1. ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตั Bงกรรมการใหใ้ชเ้สยีงขา้งมาก โดยใหถ้อืว่าผูถ้อืหุน้แต่ละ

คนมคีะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ�งหุน้ตอ่หนึ�งเสยีง  

2. ใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกบคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ แต่จะ

แบง่คะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้

3. บคุคลซึ�งไดรั้บคะแนนเสยีงสงูสดุตามลําดับลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลอืกตั Bงเป็นกรรมการ

เท่าจํานวนกรรมการที�พงึมีหรือจะพงึเลือกตั Bงในครั BงนัBน ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดรั้บ

เลอืกตั Bงในลําดับถัดลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากันเกนิจํานวนกรรมการที�จะพงึมหีรอืจะพงึ

เลอืกตั Bงในครั BงนัBน ใหป้ระธานที�ประชมุออกเสยีงไดเ้พิ�มขึBนอกีหนึ�งเสยีง เป็นเสยีงชีBขาด 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพ้จิารณาแตง่ตั Bงคณะกรรมการตรวจสอบและมวีาระการดํารงตําแหน่งคราว

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 re-

nominated. 

Principle and voting methods for nominating directors are : 

1. Each shareholder shall have a number of votes equal to the number of shared 

held. 

2. Each shareholder must exercise all the votes he has according to number of 

shares held (as in item 1). He may nominate one or several persons as 

directors. If several persons be nominated, he may not shares his voting rights 

with others. 

3. The candidates shall be ranked in descending order from the highest number 

of votes received to the lowest, and shall be elected as directors equivalent to 

the number of directors who are elected by the meeting of shareholders. In 

the event that there is a tie in the last to be elected, and this exceeds the said 

number of directors that the meeting of shareholders is required to appoint, 

the presiding Chairman shall have the deciding vote. 

 

The Audit committee 

The Boarding of Directors to appoint the Audit committee's members, and the term for 

holding office is two years. 
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 คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

คา่ตอบแทนที�เป็นตวัเงนิ*            หน่วย: บาท 

กรรมการ ปี 2553 ปี 2552 

1.  นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ 227500 150,000 

2.  นายสามารถ  จริะดํารง 287,500 190,000 

3.  นายมเุนะโอะ  ทาชโิร ่ 277,500 150,000 

4.  นายสรุศักดิt  เข็มทองคํา 287,500 190,000 

5.  นายดพีงศ ์ สหะชาตศิริ ิ 287,500 190,000 

6.  นายฉัตรชยั โชตนาการ 317,500 220,000 

7.  นายสาธติ  รังคสริ ิ 244,584 140,000 

8.  นางสาวจรัญญา  แสงสขุด ี 317,500 210,000 

9.  นางวชริา  ณ ระนอง 52,917 - 

รวม 2,300,001 1,430,000 

หมายเหต ุ :  นายสาธติ รังคสริ ิลาออกจากตําแหน่งกรรมการ ณ. 19 ตลุาคม 2553 

นางวชริา ณ ระนอง เขา้รับตําแหน่งกรรมการ ณ. 3 พฤศจกิายน 2553 

*เบีBยประชมุ และโบนัส 

 

 

จํานวนผูบ้รหิารและคา่ตอบแทน ปี 2553 ปี 2552 

จํานวนผูบ้รหิาร (คน) 6 6 

เงนิเดอืน โบนสั เงนิกองทนุสํารองเลีpยงชพี 
และคา่ตอบแทนอืFน (ลา้นบาท) 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 - 

Total 2,300,001 1,440,000 

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 
2010 2009 

Number of Management (person) 6 6 

Salary, Bonus, Provident fund, and other 

remuneration (million Baht) 13.41 12.15 
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การกาํกบัดแูลกจิการ 

คณะกรรมการของบรษัิทตระหนักถงึความสําคัญของการกํากับดูแลกจิการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ

ขอ้บงัคับของบรษัิทจดทะเบยีนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยจัดใหม้กีระบวนการ

ควบคมุ เพื�อใหเ้กดิความโปร่งใสในการดําเนนิธุรกจิ และสรา้งความสามารถในการแขง่ขันเพื�อรักษาเงนิทุน

และเพิ�มมลูคา่บรษัิท เพื�อประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ในระยะยาว ภายใตก้รอบจรยิธรรมอันด ีโดยคํานงึถงึผูม้สีว่น

ไดเ้สยีของบรษัิทและสังคมโดยรวม การปฏบิัตแิละผลจากการปฏบิัตติามแนวทางดังกล่าวในปีที�ผ่านมา มี

รายละเอยีดตามหัวขอ้ตา่งๆ ดังนีB 

สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

นโยบาย CG ทีFเกีFยวกบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

ที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครั Bงที� 12/2550 เมื�อวันที� 25 ตุลาคม 2550 ซึ�ง

ประกอบดว้ยคณะกรรมการและกรรมการอสิระ ไดป้รับปรงุนโยบายการกํากบัดแูลกจิการของ

บรษัิทและกําหนดเป็นหลักการกวา้งๆ ประกาศไวใ้น website ของบรษัิท อย่างไรก็ด ี

รายละเอียดในทางปฏิบัต ิบริษัทใช ้“หลักการกํากับดูแลกจิการที�ดี สําหรับบรษัิทจด

ทะเบยีน ปี 2549” โดยตลาดหลักทรัพย ์เป็นแนวทาง แต่ดว้ยปัจจัยบางประการ เช่น 

จํานวนผูถ้อืหุน้ จํานวนพนักงาน และขนาดของบรษัิท  ทําใหแ้นวปฏบิัตบิางประการอาจยัง

ไม่มคีวามจําเป็น เช่น การแต่งตั Bงกรรมการชุดย่อยเพื�อดูแลดา้นการสรรหา เป็นตน้  (ดู

รายละเอยีดนโยบายใน website ของบรษัิท) 

สทิธแิละความเทา่เทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ 

บรษัิทปฏบิัตติ่อผูถ้ือหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นการใหข้อ้มูล

เกี�ยวกับบรษัิท การจัดประชมุผูถ้อืหุน้ หรอื การใหส้ทิธใินการออกเสยีงลงคะแนน  

นอกจากนีB บรษัิทยังอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทยีมกันในการเขา้

รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ และเปิดเผยสารสนเทศที�สําคัญเกี�ยวกับการประชมุ โดยระบสุถานที� วัน 

เวลา ระเบยีบวาระการประชมุ และเรื�องที�จะนําเสนอตอ่ที�ประชมุซึ�งมรีายละเอยีดตามสมควร 

และจัดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกว่า 7 วันกอ่นวันประชมุ (หรอื 14 วันล่วงหนา้สําหรับการ

ประชมุซึ�งมวีาระสําคัญ)  

การประชุมผูถ้อืหุน้ 

ในปี 2553 บรษัิทจัดประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ในวันที� 21 เมษายน 2553 ณ. 

สํานักงานใหญ่ของบรษัิท ซึ�งอยู่ในกรุงเทพมหานคร บรษัิทไดดํ้าเนนิการแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้

ทราบ วัน เวลา และสถานที� ตลอดจนรายละเอยีดวาระการประชมุอยา่งเพยีงพอ รวมถงึ

เผยแพร่ขอ้มลูดังกล่าวไวใ้น website ของบรษัิทล่วงหนา้ นอกจากนีBยังจัดใหม้เีวลาการ

ประชมุอยา่งเหมาะสมที�เพยีงพอ ใหโ้อกาสผูถ้อืหุน้ผูถ้อืหุน้สอบถาม แสดงความเห็น และ

ขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ ใหแ้กค่ณะกรรมการไดอ้ยา่งเต็มที�  
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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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การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั 

การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย 

• บรษัิทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สว่นนอ้ยเสนอวาระประชมุ และรายชื�อกรรมการลว่งหนา้

เป็นเวลา 1 เดอืนครึ�ง ผา่นทาง website ของบรษัิทฯ โดยคณะกรรมการไดม้กีาร

กําหนดเกณฑท์ี�เหมาะสมเพื�อทําการคัดเลอืก เพื�อนําเสนอในที�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

ประจําปี 2554  ซึ�งไดม้กีารประกาศใหผู้ถ้อืหุน้ทราบบน website ของบรษัิท และระบบ

การเผยแพรข่า่วสารของตลาดหลกัทรัพย ์ (ELCID) โดยผูถ้อืหุน้สามารถเสนอชื�อและ

วาระไดต้ั Bงแตว่ันที� 16 ธันวาคม 2553 – 31 มกราคม 2554 อยา่งไรก็ด ี ไมม่ผีูถ้อืหุน้

เสนอรายชื�อและวาระลว่งหนา้ สําหรับการประชมุในปีนีB 

• ในการประชมุผูถ้อืหุน้ บรษัิทฯ ใชห้นังสอืมอบฉันทะซึ�งระบชุื�อกรรมการอสิระ 3 ทา่น 

เพื�อสะดวกในการมอบฉันทะและเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหุน้ และบรษัิทฯ กําหนดวธิกีาร

ลงคะแนนเสยีงในทกุวาระโดยใชบ้ตัรลงคะแนนเพื�อความโปรง่ใส และตรวจสอบได ้ 

• บรษัิทฯ ไมม่กีารเพิ�มวาระประชมุที�ไมไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ 

• ในวาระเลอืกตั Bงกรรมการ ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธเิลอืกไดเ้ป็นรายบคุคล 

• หลังการประชมุ บรษัิทฯ ไดจั้ดเกบ็รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ที�ผา่นการรับรองจากที�

ประชมุผูถ้อืหุน้ไวอ้ยา่งเป็นระเบยีบและปลอดภยั งา่ยตอ่การตรวจสอบ 

 

บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

กลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยี 

บรษัิทใหค้วามสําคัญกบักลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยีที�เกี�ยวขอ้งกับการดําเนนิธุรกจิของ

บรษัิท เพื�อสนับสนุนใหเ้กดิความร่วมมอืกันระหว่างบรษัิทและผูม้สี่วนไดเ้สยีในการสรา้ง

ความมั�นคง สรา้งงาน และสรา้งกจิการใหม้ฐีานะการเงนิที�มั�นคง โดยไดแ้ยกแนวทางในการ

ปฏบิตักิบัผูม้สีว่นไดเ้สยีแตล่ะกลุม่ดังนีB 

o กลุม่ผูบ้รหิารและพนักงาน  บรษัิทฯ ปฏบิตัติอ่ผูบ้รหิารและพนักงานอยา่งเทา่เทยีมกนั 

เป็นธรรม และ ใหผ้ลตอบแทนที�เหมาะสม 

o กลุม่คูค่า้  บรษัิทฯ ปฏบิตัติอ่คูค่า้ตามเงื�อนไขทางการและ/หรอืสญัญาที�ไดม้กีารลงนาม

กนัอยา่งเป็นธรรม 

o กลุม่ลกูคา้  บรษัิทฯ ใหค้วามเอาใจใสแ่ละสนองตอบความตอ้งการของลกูคา้ โดยเนน้

การใหค้วามสําคญัของคณุภาพของบรกิารในราคาที�เหมาะสม 

o กลุม่บรษัิทที�ดําเนนิธรุกจิแบบเดยีวกนั   บรษัิทฯ ปฏบิตัติอ่บรษัิทอื�นๆ ที�ดําเนนิธรุกจิ

ลักษณะเดยีวกนั อยา่งเป็นธรรม ตลอดจนมกีารรวมกลุม่เพื�อชว่ยเหลอืกนัในบางโอกาส   

o สงัคมและชมุชน   ธรุกจิของบรษัิทฯ เป็นการดําเนนิการที�ไมก่ระทบตอ่สิ�งแวดลอ้มของ

ชมุชนและสงัคม 
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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. 

55



 

 

การแจง้เบาะแส 

บรษัิทโดยคณะกรรมการเปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยี สามารถแจง้เบาะแสตอ่

คณะกรรมการในประเด็นตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการรักษาผลประโยชนข์องทกุกลุม่ ไมว่า่จะ

เป็นประเด็นเกี�ยวกบัการทําผดิกฎหมาย ความถกูตอ้งของรายงานทางการเงนิ ระบบควบคมุ

ภายใน หรอืการผดิจรรยาบรรณ  นอกจากนัBนยงัใหค้วามสําคญักบัการคุม้ครองสทิธขิองผู ้

แจง้เบาะแส เพื�อใหเ้กดิความปลอดภยัและเป็นธรรม โดยสามารถแจง้เบาะแสผา่นทาง e-

mail ตามประกาศที�หนา้ website ซึ�งจะสง่ตรงไปยงัตัวแทนคณะกรรมการ  

 

นโยบายในการดแูลสิFงแวดลอ้มและสงัคม 

ลักษณะการประกอบธรุกจิของบรษัิทฯนัBน ไมม่ผีลกระทบใดๆ ตอ่สิ�งแวดลอ้ม 

สําหรับในดา้นสงัคม บรษัิทฯ มนีโยบายซึ�งมุง่เนน้การสง่เสรมิและพัฒนาการศกึษา

เชน่เดยีวกบัทกุปีที�ผา่นมา โดยในปี 2553 ที�ผา่นมา บรษัิทฯ ยงัคงใหก้ารสนับสนุนดา้น

การศกึษาในหลายๆ โครงการ อาทเิชน่ ใหท้นุการศกึษาแกบ่ตุรพนักงานที�มผีลการเรยีน

ดเีดน่ มลูนธิทิองเกษมเพื�อการศกึษา และบรษัิท นานมบีุค๊ส ์ จํากดั วทิยาลัยดรุยิางคศ์ลิป์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล  สโมสรนักศกึษาแพทยศ์าสตร ์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ เป็นตน้  

ตลอดจนกจิกรรมซึ�งมุง่เนน้การชว่ยเหลอืผูข้าดแคลน ไดแ้ก ่ การใหก้ารสนับสนุนสภาสงัคม

สงเคราะหแ์หง่ประเทศไทย มลูนธิสิากลเพื�อคนพกิาร สมาคมคนหหูนวกแหง่ประเทศไทย 

เป็นตน้ นอกจากนัBนยงัมกีจิกรรมเพื�อสงัคมอื�นๆ ไดแ้ก ่ การใหก้ารสนับสนุนศนูยเ์ยาวชน

จตจัุกร และสถานตํีารวจในทอ้งที�ตา่งๆ เป็นตน้ 

 

 

     

 

56



 

 

  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. 
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การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 

ชอ่งทางการเผยแพรข่อ้มลู 

 ในปี 2553 บรษัิทฯ ไดพั้ฒนาปรับปรุง website ของบรษัิทฯ และ update อยา่ง

ตอ่เนื�อง  เพื�อใหเ้ป็นศูนยก์ลางการเผยแพร่ขอ้มลูที�รวดเร็ว โดยนําเสนอทั Bงภาษาไทยและ

องักฤษ นอกเหนอืจากชอ่งทางอื�นๆ เชน่ แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี (56-1) รายงาน

ประจําปี และการเผยแพรข่า่วสารผา่นทางระบบของตลาดทรัพย ์(ELCID)   

 บรษัิทฯ มหีน่วยงานที�ดูแลขอ้มลูของบรษัิทฯ ทั Bงขอ้มลูทางการเงนิหรอืขอ้มลูดา้น

อื�นๆ จัดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน และทันเวลา เพื�อใหผู้ล้งทุน 

ตลอดจนผูม้สีว่นไดเ้สยี สามารถนําขอ้มลูเหล่านัBนไปใชใ้นการตัดสนิใจ เรยีกหน่วยงานนัBน

ว่า นักลงทุนสัมพันธ์ โดยสามารถตดิต่อไดท้ี�โทรศัพท์ 0-2580-7555 ต่อ 5023 หรือ

สอบถามไดจ้ากหนา้ website ของบรษัิท www.grouplease.co.th 

 

รายงานของคณะกรรมการ 

•  คณะกรรมการของบรษัิทมหีนา้ที�รับผดิชอบตอ่การรายงานงบการเงนิและ

สารสนเทศทางการเงนิที�จะปรากฏในรายงานประจําปี วา่งบการเงนิและผลการ

ดําเนนิการดังกลา่วไดจั้ดทําขึBนตามมาตรฐานการบญัชทีี�ไดรั้บการรับรองทั�วไป

ในประเทศไทย โดยมกีารใชน้โยบายทางบญัชทีี�เหมาะสมและถอืปฏบิตัอิยา่ง

สมํ�าเสมอ ขอ้มลูที�จัดทําขึBนมคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นจรงิและสมเหตสุมผล 

และขอ้มลูตา่งๆ ไดรั้บการเปิดเผยอยา่งเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบ

การเงนิ คณะกรรมการไดกํ้าหนดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูตา่งๆ ไวใ้นรายงาน

ประจําปีของบรษัิทพรอ้มกบัรายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการตอ่

รายงานทางการเงนิควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจําปี ซึ�ง

บรษัิทจะทําการจัดสง่รายงานประจําปีของคณะกรรมการดังกลา่ว ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้

พรอ้มหนังสอืนัดประชมุสามญัประจําปี 

•  คณะกรรมการไดเ้ปิดเผยบทบาทหนา้ที�ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการ

ชดุยอ่ย จํานวนครัBงของการประชมุและจํานวนครัBงที�กรรมการแตล่ะทา่นเขา้รว่ม

ประชมุในปีที�ผา่นมา และความเห็นจากการทําหนา้ที� ในรายงานประจําปี 

•  คณะกรรมการไดท้บทวนนโยบายการกํากบัดแูลกจิการ และรายงานผลการ

ปฏบิตั ิเผยแพรผ่า่นทาง website ของบรษัิท (ดรูายละเอยีดใน website)  

•  บรษัิทกําหนดนโยบายเกี�ยวกบัการดแูลสิ�งแวดลอ้มและสงัคม และรายงานผล

การปฏบิตัผิา่นทาง website ของบรษัิท (ดรูายละเอยีดใน 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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ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

โครงสรา้งคณะกรรมการ 

•  จํานวนและสดัสว่น  บรษัิทไดกํ้าหนดใหม้กีารแตง่ตั Bงกรรมการทั Bงหมดจํานวน 8 คนโดย

แบง่เป็นกรรมการที�เป็นผูบ้รหิารจํานวน 2 คน กรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้รหิารจํานวน 6 คน 

ซึ�งเป็นกรรมการอสิระจํานวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.5 ของกรรมการทั Bงหมด    และ

เพื�อเป็นการถว่งดลุอํานาจของกรรมการทั BงหมดนัBน  กรรมการของบรษัิททั Bง 3 กลุ่ม จงึ

ไมม่อํีานาจในการตัดสนิใจเพยีงบคุคลใดบคุคลเดยีว 

•  วาระการดํารงตําแหน่ง  มกีารกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการอย่าง

ชดัเจนในขอ้บงัคับของบรษัิท โดยใหก้รรมการที�ดํารงตําแหน่งนานที�สดุสามท่าน ตอ้ง

ลาออก แต่ก็มีโอกาสไดรั้บการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั Bงกลับเขา้มาใหม่ สําหรับ

คณะกรรมการตรวจสอบใหม้วีาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี 

•  คณุสมบตักิรรมการอสิระ  บรษัิทกําหนดไวต้ามขอ้กําหนดของ ก.ล.ต.  โดยมคีณุสมบตั ิ

ดังนีB 

o ถอืหุน้ไมเ่กนิ 1% ของจํานวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั Bงหมดของบรษัิท บรษัิทใหญ่(1) บรษัิท
ย่อย(2) บรษัิทร่วม(3) หรอืนติบิคุคลที�อาจมคีวามขัดแยง้(4)  โดยใหนั้บรวมหุน้ที�ถอืโดย
ผูเ้กี�ยวขอ้งดว้ย 

o ไม่เป็นกรรมการที�มสีว่นร่วมบรหิารงานลูกจา้ง /พนักงาน /ลูกจา้ง /ที�ปรกึษาที�ไดเ้งนิเดอืน
ประจํา หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษัิทย่อย
ลําดับเดียวกัน หรือนิตบิุคคลที�อาจมีความขัดแยง้ (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนไดรั้บการ
แตง่ตั Bง) 

o ไม่มคีวามสัมพันธท์างสายโลหติหรือโดยการจดทะเบยีนในลักษณะที�เป็นบดิา มารดา คู่
สมรส พี�นอ้ง และบุตร รวมทั Bงคู่สมรสของบุตร กับผูบ้ริหาร ผูถ้ ือหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอํานาจ
ควบคมุ หรือบคุคลที�จะไดรั้บการเสนอชื�อเป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิท 
หรอืบรษัิทยอ่ย 

o ไม่มคีวามสมัพันธท์างธุรกจิกับบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม หรอืนติบิคุคลที�
อาจมคีวามขดัแยง้ ในลกัษณะที�อาจเป็นการขัดขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระ และไม่
มลีักษณะอื�นใดที�ทําใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอสิระเกี�ยวกับการดําเนินงานของ
บรษัิท  

หมายเหต ุ (1) บรษัิทใหญ ่หมายถงึ บรษัิทที�ถอืหุน้ของ บมจ. กรุ๊ปลสี เกนิกวา่รอ้ยละ 50  (2) บรษัิทยอ่ย หมายถงึ บรษัิทที� 

บมจ. กรุ๊ปลสี ถอืหุน้เกนิกวา่รอ้ยละ 50  (3) บรษัิทร่วม หมายถงึ บรษัิทที� บมจ. กรุ๊ปลสี  ถอืหุน้ตั Bงแตร่อ้ยละ 20 แตไ่มเ่กนิ

รอ้ยละ 50  (4) นติบิคุคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ หมายรวมถงึ ผูถ้อืหุน้ในบรษัิทมากกวา่รอ้ยละ 10 

 

 กรรมการอสิระทั Bง 3 ท่านของบรษัิทมคีุณสมบัตติามประกาศว่าดว้ยคุณสมบัตขิอง

กรรมการอสิระ และดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบดว้ย ทั BงนีBเพื�อใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้กําหนดเกี�ยวกับกรรมการอสิระและกรรมการตรวสอบ ที� กลต.ก.(ว) 32/2551 ของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ณ วันที� 5 มถินุายน 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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•  การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทอื�น  คณะกรรมการกําหนดใหจํ้านวนบรษัิท ซึ�ง

กรรมการแต่ละท่านจะสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการไดไ้มค่วรเกนิ 8 บรษัิท  สําหรับ

กรรมการผูจั้ดการและผูบ้รหิารระดับสงู ไมไ่ดจํ้ากดัจํานวนบรษัิท เนื�องจากทุกท่านตอ้ง

ปฏบิตังิานประจําอยูท่ี�บรษัิท จํานวนบรษัิทที�กรรมการแตล่ะทา่นดํารงตําแหน่งกรรมการ

เป็นดังนีB 

 

•  การดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผูจั้ดการ  ประธานกรรมการของบรษัิท

ไมไ่ดเ้ป็นบคุคลคนเดยีวกนักบักรรมการผูจั้ดการ บรษัิทไดม้กีารกําหนดการแยกอํานาจ

หนา้ที�ของคณะกรรมการบรษัิทและกรรมการตรวจสอบซึ�งเป็นกรรมการอสิระไวอ้ย่าง

ชดัเจน ซึ�งจะทําหนา้ที�ในการถว่งดลุและสอบทานการบรหิารงานของผูบ้รหิารอกีดว้ย 

 คณะกรรมการมไิดเ้ลอืกใหก้รรมการอสิระดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ 

 

•  เลขานุการบรษัิท  บรษัิทฯ มเีลขานุการบรษัิทฯ ซึ�งทําหนา้ที�ประสานงานใหม้กีารปฏบิตั ิ

ตามมตคิณะกรรมการ ตลอดจนเก็บรวบรวมเอกสารสําคัญเกี�ยวกับการประชมุและมตทิี�

ประชมุ  โดยที�ประชมุคณะกรรมการครั Bงที� 3/2551 ณ. วันที� 19 มนีาคม 2551 มมีติ

แตง่ตั Bงเลขานุการบรษัิทอยา่งเป็นทางการ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัพ.ร.บ. หลักทรัพยฉ์บับ

ใหม ่

 

คณะกรรมการชุดยอ่ย 

ในปัจจุบัน  บรษัิทไดม้กีารจัดตั Bงคณะกรรมการชดุยอ่ยไดแ้ก ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

ซึ�งจะชว่ยสนับสนุนในสว่นของการกํากับดูแลกจิการ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทยังไมม่นีโยบาย

ในการจัดตั Bงคณะอนุกรรมการนอกเหนอืจากคณะกรรมการตรวจสอบในอนาคตอนัใกล ้

 

รายชื�อกรรมการ ตําแหน่ง 
จํานวนบรษัิท 

ที�ดํารงตําแหน่งกรรมการ 

นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ ประธานกรรมการ 5 

นายสามารถ  จริะดํารง รองประธานกรรมการ / กรรมการผูจั้ดการ 1 

นายมเุนะโอะ ทาชโิร ่ กรรมการ 4 

นายสรุศักดิt  เข็มทองคํา กรรมการ 1 

นายดพีงศ ์ สหะชาตศิริ ิ กรรมการ 1 

นายฉัตรชยั โชตนาการ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 1 

นางวชริา  ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 1 

นางสาวจรัญญา  แสงสขุด ี กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 4 
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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 :   

 

•  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.

Directors’ Name Title 

Number of Board 

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 
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บทบาทหนา้ทีFและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

•  พจิารณาและใหค้วามเห็นชอบในเรื�องสําคัญ  คณะกรรมการของบรษัิทมสีว่นรว่มในการ

กําหนดกลยทุธ ์ เป้าหมายแผนธุรกจิ นโยบายในการดําเนนิการ และงบประมาณของ

บรษัิทตลอดจนใหคํ้าแนะนํา ควบคุมดูแลใหฝ่้ายจัดการดําเนนิงานตามนโยบายและ

แผนที�กําหนดไว ้

•  นโยบายการกํากับดูแลกจิการ  คณะกรรมการจัดใหม้นีโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร 

และใหค้วามเห็นชอบนโยบายดังกลา่ว ในการประชมุคณะกรรมการครั Bงที� 12/2550 ณ. 

วันที� 25 ตุลาคม 2550 และสําหรับการพจิารณาผลการปฏบิัตติามนโยบายในปี 2553 

นัBน ที�ประชมุคณะกรรมการครั Bงที� 2/2553 ซึ�งจัดขึBนเมื�อวันที� 23 กมุภาพันธ ์2554 ได ้

พจิารณาและเห็นชอบใหจั้ดทํารายงานผลการปฏบิัตติามนโยบายกํากับดูแลกจิการ

ดังกลา่ว  เพื�อเผยแพรใ่นรายงานประจําปี และบน website ของบรษัิท  

•  จรรยาบรรณธุรกิจ  บริษัทไดจั้ดทําแนวทางเกี�ยวกับขอ้ควรปฏิบัติของกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนักงาน ตามจรยิธรรมธุรกจิหรอืจรรยาบรรณ (Code of Ethics or 

Statement of Business Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษรกรรมการ ผูบ้รหิาร และ

พนักงานทุกคนรับทราบและไดป้ฏบิัตติามแนวทางที�กําหนดไว ้ ทั BงนีBบรษัิทไดจั้ดทํา

หนังสอืขอ้บังคับที�ตอ้งปฏบิัตเิกี�ยวกับการทํางาน เพื�อใหพ้นักงานบรษัิทยดึถือเป็น

แนวทางปฏบิัตหินา้ที�ดว้ยความซื�อสัตย ์ และมรีะเบยีบวนัิยที�ด ี รวมทั Bงมกีารกําหนด

บทลงโทษหากมกีารฝ่าฝืนไมป่ฏบิตัติามดว้ย 

•  การพจิารณาเรื�องความขัดแยง้ของผลประโยชน์  คณะกรรมการไดนํ้าเสนอแนวทางใน

การป้องกนัความขดัแยง้ของผลประโยชนใ์หแ้กผู่บ้รหิารและผูถ้อืหุน้ดว้ยความรอบคอบ 

ซื�อสตัยส์จุรติ อยา่งมเีหตุมผีลและเป็นอสิระภายในกรอบจรยิธรรมอันด ี เพื�อประโยชน์

โดยรวมของบรษัิทเป็นสําคัญ โดยมแีนวทางการป้องกนัในเรื�องตา่ง ๆ ดังนีB 

o การทํารายการระหวา่งกนัระหวา่งบรษัิทกับบคุคลที�มคีวามขัดแยง้ ตอ้งมกีรรมการตรวจสอบ

เขา้ร่วมประชมุเพื�อพจิารณาและอนุมัตกิารทํารายการระหว่างกันดว้ย โดยตอ้งปฏบิัตใิห ้

เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และขอ้บังคับ ประกาศ คําสั�ง 

หรอืขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึ�งผูท้ี�อาจมคีวามขัดแยง้หรอืมสีว่น

ไดเ้สยีในการทํารายการระหวา่งกันจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงมตใินการทํารายการระหวา่งกัน

นัBน 

o ทําการเปิดเผยรายการระหว่างกันที�เกดิขึBนใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้รับทราบ และจัดใหม้ีการให ้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือที�ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี�ยวกับรายการ

ระหวา่งกันที�เกดิขึBนถงึความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการทํารายการ

ระหวา่งกนัดว้ย 

o คณะกรรมการไดกํ้าหนดนโยบายหา้มมใิหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษัิท นําขอ้มูลของ

บรษัิทไปใชไ้มว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มในการหาผลประโยชน ์สว่นตน 
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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 

 

65



 

 

o ในการประชมุคณะกรรมการครัBงที� 8 ณ. วันที� 21 สงิหาคม 2551 คณะกรรมการมมีตอินุมัติ

ในหลักการใหฝ่้ายจัดการสามารถอนุมัตกิารทําธุรกรรมดังกล่าวหากธุรกรรมเหล่านัBน มี

ขอ้ตกลงทางการคา้ในลักษณะเดียวกับที�ว ิญ�ูชนจะพึงกระทํากับคู่สัญญาทั�วไปใน

สถานการณ์เดยีวกัน ดว้ยอํานาจตอ่รองทางการคา้ที�ปราศจากอทิธพิลในการที�ตนมสีถานะ

เป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้ง  ทั BงนีB บรษัิทจะจัดทํารายงานสรุปการ

ทําธุรกรรมที�มขีนาดเกนิกวา่ 1 ลา้นบาท เพื�อรายงานในการประชมุคณะกรรมการ ซึ�งเป็น

การดําเนินการตามขอ้แนะนําของ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ในหนังสอืที� กลต.จ.(ว) 38/2551 เรื�อง คําแนะนําในการปฏบิัตติามมาตรา 

89/12 (1) แหง่พระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2551 

 

•  ระบบการควบคมุภายใน   

บรษัิทไดใ้หค้วามสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในทุกระดับเพื�อใหเ้กดิประสทิธภิาพ

สูงสุดในการดําเนนิงาน และไดม้กีารตรวจสอบว่ามคีวามเพยีงพอและเหมาะสมกับ

ขั Bนตอนการทํางานในแต่ละระบบ ดังนัBนบรษัิทจงึไดม้กีารว่าจา้ง บรษัิท แท็กซ ์ สเป

เชยีลลสิท ์ จํากัด เป็นที�ปรกึษาเพื�อทําการวางระบบการควบคุมภายในจากที�มอียูใ่หม้ี

ประสทิธภิาพมากยิ�งขึBน ในปี 2553 บรษัิท แท็กซ ์ สเปเชยีลลสิท ์ จํากัด ไดเ้ขา้มา

ดําเนนิการศกึษาและตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของบรษัิท เพื�อจะไดดํ้าเนนิการ

จัดวางระบบการควบคมุภายในที�มปีระสทิธภิาพยิ�งขึBนตอ่ไป โดยที�ผา่นมาบรษัิทกําหนด

ภาระหนา้ที� อํานาจในการดําเนนิงาน รวมถงึอํานาจในการเขา้ถงึขอ้มลูภายในของ

ผูป้ฏบิตังิานและผูบ้รหิารในระดับต่าง ๆ ไว ้และยังไดม้กีารใชร้หัสพนักงานในการเขา้สู่

ระบบขอ้มูล ซึ�งพนักงานแต่ละคนต่างมขีอบเขตในการเขา้สู่ฐานขอ้มูลของบรษัิท

ตา่งกนั นอกจากนีBบรษัิทยงัไดแ้บง่หนา้ที�ของผูป้ฏบิัตงิานและผูป้ระเมนิผลออกจากกัน

อย่างเด่นชดั  สําหรับการควบคุมในสายการเงนินัBน บรษัิทไดกํ้าหนดขั Bนตอนการ

ตรวจสอบของการควบคุมทางการเงนิโดยจัดใหม้รีะบบการรายงานทางการเงนิเสนอ

ใหแ้กผู่บ้รหิารในสายงานที�รับผดิชอบเป็นประจําทุกเดอืน และบรษัิท ยังจัดใหม้กีาร

ประชุมคณะผูบ้รหิารเมื�อไดรั้บรายงานประจําเดือนเพื�อพจิารณาและปรับปรุงแกไ้ข

ขอ้ผดิพลาดที�ไดพ้บจากรายงานดังกล่าว  นอกจากนีBบรษัิทยังจัดใหม้กีารควบคุมการ

บรหิารความเสี�ยง โดยกําหนดใหม้กีารจัดทํารายงานการบรหิารลูกหนีBเป็นประจําทุก

เดือน โดยมกีารจัดกลุ่มลูกหนีBตามประวัตใินการชําระหนีB และจัดใหม้เีจา้หนา้ที�

รับผดิชอบตามกลุ่มของลูกหนีBดังกล่าว คณะกรรมการบรษัิทจะมกีารประชมุกันเพื�อทํา

การประเมนิการบรหิารลกูหนีBรว่มกบัผูบ้รหิารเป็นประจําทกุเดอืน 
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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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•  นโยบายดา้นการบรหิารความเสี�ยง  บรษัิทมีนโยบายที�ใหทุ้กหน่วยงานปฏบิัตติาม

กฎเกณฑแ์ละกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ไดม้กีารกําหนดนโยบายและวธิกีารปฏบิัตงิาน 

ตลอดจนอํานาจในการดําเนนิงานตา่งๆ ไดม้กีารกําหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและมกีาร

ปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกับการดําเนนิงาน  บรษัิทไดจ้า้งที�ปรกึษาภายนอกทําการศกึษา

และประเมนิความเสี�ยงในการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที�อาจมผีลกระทบต่อ

บรษัิท เสนอรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรหิาร พจิารณาเป็น

แนวทางในการบรหิารความเสี�ยงของบรษัิท และกําหนดมาตรการที�เหมาะสมเพื�อ

จัดการกบัความเสี�ยงที�พบในรายงานการประเมนิดังกลา่ว 

 

การประชุมคณะกรรมการ 

ตามขอ้บงัคับของบรษัิทไดม้กีารกําหนดใหบ้รษัิททําการจัดการประชมุกรรมการ

อยา่งนอ้ย 3 เดอืนต่อครั Bง ในปัจจุบัน บรษัิทไดจั้ดใหม้กีารประชมุกรรมการเดอืนละ 1 ครั Bง 

และจัดใหม้กีารประชมุกรรมการตรวจสอบเดอืนเวน้เดอืน และอาจมกีารกําหนดใหม้กีาร

ประชมุพเิศษตามความจําเป็น โดยบรษัิทจะตอ้งดําเนนิการจัดสง่หนังสอืเชญิประชมุพรอ้ม

ระเบยีบวาระการประชมุพรอ้มทั Bงเอกสารประกอบกอ่นการประชมุล่วงหนา้ 7 วัน เพื�อให ้

คณะกรรมการไดม้เีวลาในการศกึษาขอ้มลูอยา่งเพยีงพอในการเขา้รว่มประชมุทกุครั Bง 

ในปี 2553 นัBน บรษัิทไดจั้ดใหม้กีารประชมุคณะกรรมการเป็นจํานวนทั BงสิBน 13 

ครั Bง โดยกรรมการแตล่ะคนไดเ้ขา้รว่มการประชมุดังนีB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*
 
*
  * ลาออกจากการดํารงตําแหน่งกรรมการ 19 ตลุาคม 2553 

** เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ 3 พฤศจกิายน 2553 

 

รายชืFอกรรมการ จํานวนคร ัpงทีFเขา้ประชุมในปี 2553 

นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ 6/13 

นายสามารถ  จริะดํารง 13/13 

นายมเุนะโอะ  ทาชโิร ่ 11/13 

นายสรุศักดิt  เข็มทองคํา 13/13 

นายดพีงศ ์ สหะชาตศิริ ิ 13/13 

นายฉัตรชยั  โชตนาการ 11/13 

นายสาธติ  รังคสริ*ิ 7/11 

นางสาวจรัญญา  แสงสขุด ี 11/13 

นางวชริา  ณ ระนอง** 2/2 
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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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Resign from the Board of Director from 19 October 2010 

** Positioned as director from 3 November 2010 

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 
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การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครั Bงที� 2/2554 เมื�อวันที� 23 กุมภาพันธ ์

2554  มมีตเิห็นชอบแบบประเมนิผลคณะกรรมการ ประจําปี 2553 ที�บรษัิทไดเ้สนอเพื�อใช ้

ในการประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการบรษัิท (Self Assessment) โดยมุง่เนน้การนําผล

ประเมนิไปใชป้ระโยชนเ์พื�อการปรับปรงุการปฏบิตัหินา้ที�ของคณะกรรมการ ซึ�งประกอบดว้ย

หัวขอ้ดังนีB  

1.   โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 

2.   บทบาท หนา้ที� และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

3.   การประชมุคณะกรรมการ 

4.   การทําหนา้ที�ของกรรมการ 

5.   ความสมัพันธก์บัฝ่ายจัดการ 

6.   การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้รหิาร 

 

ซึ�งจากการประเมนิในภาพรวมเห็นว่า การดําเนินการส่วนใหญ่มกีารปฏบิัติ

ครบถว้น และบรษัิทจะดําเนนิการปรับปรงุในหัวขอ้ที�ยงัปฏบิตัไิดไ้มส่มบรูณ์ 

 

คา่ตอบแทน 

•  บรษัิทมนีโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหอ้ยู่ในระดับที�ใกลเ้คียงกับอุตสาหกรรม 

และเพียงพอที�จะรักษากรรมการที�มคีุณสมบัตทิี�ตอ้งการ แต่ในขณะเดยีวกันก็ตอ้ง

คํานงึถงึผลการดําเนนิงานของบรษัิทดว้ย  ปัจจบุนับรษัิทจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการแยก

เป็นคา่เบีBยประชมุ โดยจา่ยตามจํานวนครัBงที�เขา้ประชมุ โดยกรรมการทุกท่านไดรั้บเบีBย

ประชมุเท่ากันคอืท่านละ 10,000 บาท ส่วนค่าบําเหน็จกรรมการนัBน คณะกรรมการ

บรษัิทจะพจิารณาจากผลการดําเนนิงานของบรษัิทเป็นสําคัญ โดยค่าบําเหน็จจะขอ

เสนออนุมัตจิ่ายประมาณ 2 เท่าของค่าบําเหน็จพนักงาน (เชน่ ถา้พนักงานไดรั้บ 2 

เดอืน กรรมการจะไดรั้บ 4 เดอืน) 

•  กรรมการที�ไดรั้บหนา้ที�เป็นกรรมการตรวจสอบ จะไดรั้บค่าตอบแทนเพิ�มตามภารกจิที�

ไดรั้บมอบหมาย โดยทุกท่านจะไดรั้บค่าเบีBยประชมุต่อครั Bง เป็นจํานวนเงนิ 10,000 

บาท เทา่กนั 

•  บรษัิทจะนําเสนอจํานวนค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบต่อที�ประชมุผูถ้อื

หุน้เพื�อพจิารณาและอนุมตัเิสมอมาทกุปี 
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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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การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร 

•  การฝึกอบรม  คณะกรรมการ สง่เสรมิและอํานวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและการ

ใหค้วามรูแ้กผู่เ้กี�ยวขอ้งในระบบการกํากบัดแูลกจิการของบรษัิท ตลอดจนเสรมิสรา้ง

ความรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารงานบรษัิทฯ สําหรับทั Bงกรรมการ กรรมการตรวจสอบ 

ผูบ้รหิาร เลขานุการบรษัิท ตลอดจนพนักงานของบรษัิท โดยการฝึกอบรมมทีั Bงภายใน

บรษัิท และโดยสถาบนัภายนอก ทั Bงการสมันาฝึกอบรมที�จัดขึBนโดยหน่วยงานเฉพาะ

ทางวชิาชพี เชน่  สภาวชิาชพีบญัช ีหรอืกรมสรรพากร ตลอดจนหน่วยงานที�กํากบัดแูล

บรษัิท เชน่ ตลาดหลกัทรัพย ์และกลต. เป็นตน้  

•  การเตรยีมการสําหรับกรรมการใหม ่ ฝ่ายจัดการไดจั้ดเอกสารและขอ้มลูสรปุ เพื�อ

แนะนําธรุกจิและแนวทางดําเนนิธรุกจิของบรษัิทใหแ้กก่รรมการใหม ่

•  แผนพัฒนาและสบืทอดงาน  กรรมการผูจั้ดการไดร้ายงานใหท้ราบเป็นประจําถงึ

แผนพัฒนาและสบืทอดงาน ในกรณีที�ตนไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ที�ได ้

•  โครงการสําหรับพัฒนาผูบ้รหิาร  คณะกรรมการไดจั้ดใหม้โีครงการสําหรับพัฒนา

ผูบ้รหิาร โดยใหก้รรมการผูจั้ดการรรายงานเป็นประจําทกุปี ถงึสิ�งที�ไดทํ้าไปในระหวา่งปี 

ซึ�งจะพจิารณาควบคูก่บัแผนสบืทอดงาน 

 

การดแูลการใชข้อ้มลูภายใน  

บรษัิทไดกํ้าหนดนโยบายในการควบคุมบุคลากรของบรษัิทในการนําขอ้มูลภายในองคก์รที�

ยังไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะชนไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก รวมทั Bงเพื�อผลประโยชน์ส่วนตน    

โดยกําหนดใหม้นีโยบายและวธิกีารดูแลกรรมการ ผูบ้รหิารรวมทั Bงพนักงานที�รับทราบขอ้มูลของ

บรษัิทไดม้กีารกําหนดบทลงโทษสําหรับบคุคลที�ใชข้อ้มลูภายใน เพื�อประโยชน์สว่นตนหรอืทําการ

เปิดเผยขอ้มลูดังกล่าวแกบ่คุคลอื�นไวใ้นขอ้บังคับการทํางานของบรษัิท      โดยบรษัิทจะแต่งตั Bง

คณะกรรมการ ประกอบดว้ย ผูจั้ดการฝ่ายต่าง ๆ และกรรมการผูจั้ดการ พจิารณาการลงโทษ โดย

แบง่เป็นการวา่กลา่วตักเตอืนเป็นลายลักษณ์อกัษร ในกรณีที�พนักงานกระทําผดิประมาทเลนิเลอ่ และ

พจิารณาใหอ้อกจากบรษัิท ในกรณีที�กระทําผดิโดยเจตนาและสรา้งความเสยีหายอยา่งรา้ยแรงใหก้ับ

บรษัิท ตามนโยบายในการกํากับดูแลกจิการ นอกจากนีB บรษัิทยังไดดํ้าเนนิการแจง้ใหแ้กผู่บ้รหิาร

ฝ่ายตา่ง ๆ เขา้ใจถงึภาระหนา้ที�ในการรายงานการถอืหลักทรัพยใ์นบรษัิทของตนเอง และรวมไปถงึคู่

สมรส และบตุรที�ยังไมบ่รรลุนติภิาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี�ยนแปลงการถอืหลักทรัพยต์่อ กลต. 

ตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ พ.ศ. 2535 และตามขอ้กําหนดของตลาด

หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
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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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การควบคมุภายใน 

ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครั Bงที� 2/2554 เมื�อวนัที� 23 กมุภาพันธ ์2554 โดยคณะกรรมการ

บรษัิท รว่มกบัคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการไดป้ระเมนิระบบการควบคมุภายในโดยใหฝ่้ายบรหิาร

ของบรษัิทไดอ้ธบิายชีBแจงระบบตา่ง ๆ ที�ใชใ้นการบรหิารงานและควบคมุภายใน รวมทั Bงใหค้ณะกรรมการได ้

ซกัถามขอ้มลูจากฝ่ายบรหิาร แลว้สรปุไดว้า่ จากการประเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษัิทในดา้นตา่ง ๆ 

5 สว่น คอื องคก์รและสภาพแวดลอ้ม  การบรหิารความเสี�ยง  การควบคมุการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร    

ระบบสารสนเทศและการสื�อสารขอ้มลู และระบบการตดิตาม คณะกรรมการบรษัิทเห็นวา่ บรษัิทมรีะบบการ

ควบคมุภายในเพยีงพอแลว้ดังนีB 

• ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รของการควบคมุ 

บรษัิทมกีารจัดการโครงสรา้งขององคก์ร  ขอบเขตอํานาจของฝ่ายบรหิารต่างๆ เป็นลายลักษณ์

อกัษรอยา่งชดัเจน และไดกํ้าหนดเป้าหมายของบรษัิทในการดําเนนิธรุกจิในอนาคตไวเ้พื�อใหฝ่้ายบรหิารและ

พนักงานในระดับต่าง ๆ ไดร้่วมกันทํางานเพื�อไปสูเ่ป้าหมายร่วมกัน โดยเนน้ในเรื�องความซื�อสัตยส์จุรติต่อ

หนา้ที� ความจงรักภักดตี่อองคก์ร ความมคีุณธรรมและจรยิธรรมในการบรหิารจัดการ ซึ�งประกอบดว้ย

ขอ้กําหนดการหา้มฝ่ายบรหิารและพนักงานกระทําการใด ๆ ที�อาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์

กบับรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร   พรอ้มบทลงโทษหากมกีารฝ่าฝืนขอ้กําหนดดังกลา่ว 

• ดา้นการประเมนิความเสีFยง 

ฝ่ายบรหิารไดใ้หค้วามสําคัญเกี�ยวกบัการบรหิารความเสี�ยงเป็นอยา่งมาก เนื�องจากธุรกจิของบรษัิท

เป็นธรุกจิที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัความเสี�ยง จงึเพิ�มความรอบคอบและระมดัระวังในการบรหิารจัดการทางดา้น

การเงนิ การพจิารณาอนุมัตใิหส้นิเชื�อแก่ลูกคา้ โดยมกีารประเมนิความเสี�ยงที�อาจจะเกดิขึBนและกําหนด

มาตรการการป้องกันและการจัดการความเสี�ยง มกีารประเมนิความเสี�ยงในดา้นการจัดการฐานขอ้มูล

สารสนเทศซึ�งเป็นหัวใจสําคัญในการดําเนนิธรุกจิอยา่งมปีระสทิธภิาพ และไดกํ้าหนดมาตรการในการป้องกนั

ความเสี�ยงดังกลา่วไดอ้ยา่งรัดกมุ รวมถงึการประเมนิความเสี�ยงที�เกดิจากปัจจัยภายนอกที�มผีลกระทบตอ่การ

ดําเนนิงานของบรษัิทอยา่งสมํ�าเสมอ 

• ดา้นกจิกรรมการควบคมุ 

บรษัิทไดจั้ดใหม้โีครงสรา้งองคก์รของฝ่ายบรหิารและขอบเขตอํานาจหนา้ที�ความรับผดิชอบไวเ้ป็น

ลายลักษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มรีะบบการตรวจสอบระหวา่งหน่วยงานในแตล่ะขั Bนตอนการปฏบิัต ิจงึมั�นใจได ้

วา่ฝ่ายบรหิารไดป้ฏบิตัติามกฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บงัคับที�เกี�ยวขอ้งและกฎระเบยีบขอ้บงัคับของบรษัิท   

• ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสืFอสาร 

บรษัิทใหค้วามสําคัญในดา้นระบบสารสนเทศและการสื�อสารขอ้มูล เพื�อใหก้ารรวบรวมขอ้มลูและ

ประมวลผลขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง ทันเวลา และมกีารกําหนดรูปแบบมาตรฐานในการปฏบิัตงิาน 

เพื�อใหพ้นักงานสามารถรับรูข้อ้มูลข่าวสารอย่างถูกตอ้งชัดเจน รวมถงึมรีะบบช่วยในการตัดสนิใจของ

ผูบ้รหิารและคณะกรรมการบรษัิทไดรั้บทราบเพื�อใหส้ามารถตัดสนิใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว ทั Bงในดา้นการ

แกไ้ขปัญหาและวางแผนงานในอนาคต โดยเฉพาะขอ้มลูทางดา้นบญัชแีละการเงนิ 
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Internal Controls 

  In the minutes of the company's Board of Directors of 2/2011, held on February 

23rd, 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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• ดา้นระบบการตดิตาม 

บรษัิทไดจั้ดใหม้รีะบบการตดิตามผลการดําเนนิงานของบรษัิทอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อใหบ้รษัิทสามารถ

บรรลเุป้าหมายที�วางไว ้โดยมกีารจัดการประชมุคณะผูบ้รหิารเพื�อรายงานผลการดําเนนิงานเป็นประจําอยา่ง

นอ้ยเดอืนละ 1 ครั Bง และมกีารจัดการประชมุเพื�อแกไ้ขปัญหาเร่งด่วน เฉพาะในกรณีที�มปัีจจัยอื�นที�สําคัญซึ�ง

อาจมผีลกระทบตอ่การดําเนนิธรุกจิปกตขิองบรษัิท  

นอกจากนีBบรษัิทไดจั้ดทําสัญญาจา้งบรษัิท แท็กซ ์ สเปเชยีลลสิท ์ จํากัดเป็นที�ปรกึษาตรวจสอบ

ภายใน ซึ�งมผีูเ้ชี�ยวชาญดา้นการตรวจสอบภายในโดยเฉพาะจากภายนอกองคก์รซึ�งมคีวามอสิระในการ

ปฏบิัตงิาน มาใหคํ้าแนะนําและเสนอแนวทาง โดยเนน้ในดา้นความเสี�ยงของธุรกจิและระบบควบคุมการ

ปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึ�งมวีัตถปุระสงคด์ังนีB 

1) เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพในการดําเนนิงานของบรษัิทและรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและ

ผูบ้รหิาร 

2) เพื�อใหเ้กดิความมั�นใจในการควบคมุดแูลการใชส้นิทรัพยข์องบรษัิทใหเ้ป็นไปอยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

3) เพื�อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้รหิารทราบถงึปัญหาที�อาจจะเกดิขึBน เพื�อดําเนนิการ

ป้องกนัไดท้ันตอ่เหตกุารณ์ 

4) เพื�อใหเ้กดิความมั�นใจว่าบรษัิทมรีะบบการควบคุมภายในที�ดแีละพนักงานมกีารปฏบิัตงิานตาม

ระบบการควบคมุภายในที�กําหนดไว ้

 

นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล 

 บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 40 จากกําไรสทุธิ

หลังหักภาษี และเงนิสํารองต่างๆ ตามกฎหมาย ทั BงนีBการจ่ายเงนิปันผล ใหนํ้าปัจจัยอื�นๆ มาพจิารณา

ประกอบ เชน่ ผลการดําเนนิงานและฐานะทางการเงนิของบรษัิทฯ สภาพคล่องของบรษัิทฯ โดยการจ่ายเงนิ

ปันผลขา้งตน้ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากที�ประชมุผูถ้อืหุน้ เวน้แต่จะเป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ซึ�งไดรั้บอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิทฯ แลว้ โดยตอ้งแจง้ใหแ้ก่ที�ประชุมผูถ้อืหุน้คราวต่อไปเพื�อทราบ 
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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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รายการระหวา่งกนั  

จากงบการเงนิของบรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) ณ วันที� 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มรีายการ

ระหวา่งกนักบับคุคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ ดังนี+  

 

 รายการระหวา่งกนั  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2553 

 

 

 

บคุคลที�มคีวามเกี�ยวโยงกนั บรษัิท เอ.พ.ีเอฟ. โฮลดิ+งส ์จํากดั 

ลกัษณะความสมัพันธ ์ ผูถ้อืหุน้ใหญข่องกลุม่บรษัิทถอืหุน้รอ้ยละ 76 

1.  ลกัษณะของรายการ ทําสัญญาเช่าซื+อรถยนต์กับบริษัท ระยะเวลาผ่อนชําระ 12 งวด อัตรา
ดอกเบี+ยตามสัญญาเชา่ซื+อซึ�งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกจิโดย
ปกตทิั�วไป 

   ระหวา่งงวด 5 ลา้นบาท มดีอกเบี+ยรับคดิเป็นจํานวนเงนิ  0.19  ลา้นบาท 

   ยอดคงคา้ง 0  บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานและพจิารณา รายการดงักลา่วแลว้เห็นวา่ รายการดงักลา่วเป็นไปตาม
ลกัษณะการประกอบธรุกจิโดยทั�วไปและกอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทและมคีวามสมเหตสุมผลของ
อตัราดอกเบี+ย  ณ. ปัจจบุนัไมม่กีารทํารายการในลักษณะดงักลา่วอกี    

บคุคลที�มคีวามเกี�ยวโยงกนั นายมทิซจึ ิโคโนชติะ 

ลกัษณะความสมัพันธ ์ ประธานกรรมการบรษัิทฯ 

2.  ลกัษณะของรายการ ทําสัญญาเช่าซื+อรถยนต์กับบริษัท ระยะเวลาผ่อนชําระ 12 งวด อัตรา
ดอกเบี+ยตามสัญญาเชา่ซื+อซึ�งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกจิโดย
ปกตทิั�วไป 

   ระหวา่งงวด 5 ลา้นบาท มดีอกเบี+ยรับคดิเป็นจํานวนเงนิ  0.19  ลา้นบาท 

   ยอดคงคา้ง 0  บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานและพจิารณา รายการดงักลา่วแลว้เห็นวา่ รายการดงักลา่วเป็นไปตาม
ลกัษณะการประกอบธรุกจิโดยทั�วไปและกอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทและมคีวามสมเหตสุมผลของ
อตัราดอกเบี+ย  ณ. ปัจจบุนัไมม่กีารทํารายการในลักษณะดงักลา่วอกี    

บคุคลที�มคีวามเกี�ยวโยงกนั นายเจเรม ีคมิ ซาน เหลยีว 

ลกัษณะความสมัพันธ ์ กรรมการผูจั้ดการของบรษัิทที�เกี�ยวขอ้งกนั 

3.  ลกัษณะของรายการ ทําสัญญาเช่าซื+อรถยนต์กับบริษัท ระยะเวลาผ่อนชําระ 12 งวด อัตรา
ดอกเบี+ยตามสัญญาเชา่ซื+อซึ�งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกจิโดย
ปกตทิั�วไป 

   ระหวา่งงวด 4 ลา้นบาท มดีอกเบี+ยรับคดิเป็นจํานวนเงนิ  0.15  ลา้นบาท 

   ยอดคงคา้ง 0  บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานและพจิารณา รายการดงักลา่วแลว้เห็นวา่ รายการดงักลา่วเป็นไปตาม
ลกัษณะการประกอบธรุกจิโดยทั�วไปและกอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทและมคีวามสมเหตสุมผลของ
อตัราดอกเบี+ย  ณ. ปัจจบุนัไมม่กีารทํารายการในลักษณะดงักลา่วอกี    
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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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รายการระหวา่งกนั  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2552 

 

 

ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหวา่งกนั 

 การทํารายการระหวา่งกนัเป็นความจําเป็นและมคีวามสมเหตสุมผลของการทํารายการเพื�อกอ่ใหเ้กดิ

ประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นวา่ เป็นไปตามลักษณะของการดําเนนิ

ธรุกจิโดยทั�วไป และบรษัิทไดจ้า่ยคา่ตอบแทนในราคายตุธิรรม 

 

มาตรการหรอืข ั;นตอนการอนมุตักิารทํารายการระหวา่งกนั 

 หากบรษัิทมกีารทํารายการระหวา่งกนัโดยขึ+นอยูก่บัเหตผุลและความจําเป็นของบรษัิท จะตอ้งมกีาร

เสนอรายละเอียดของรายการระหว่างกันดังกล่าวใหท้ี�ประชุมคณะกรรมการบรษัิทพจิารณา โดยตอ้งมี

คณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพื�อพจิารณาและอนุมัตกิารทํารายการระหว่างกันดว้ย ซึ�งรายการ

ระหวา่งกนัดังกล่าวตอ้งปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และขอ้บังคับ 

ประกาศ คําสั�ง หรือขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ�งผูท้ี�อาจมีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์หรอืมสีว่นไดส้ว่นเสยีในการทํารายการระหว่างกันจะไมม่สีทิธใินการออกเสยีงลงมตใินการทํา

รายการระหวา่งกนันั+น ๆ 

 

นโยบายหรอืแนวโนม้การทํารายการระหวา่งกนั 

 คณะกรรมการบรษัิทไดต้ระหนักถงึผลกระทบของการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที�อาจมคีวาม

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และพยายามจะลดการทํารายการดังกล่าวลง โดยจะอนุมัตกิารทํารายการดังกล่าว

เฉพาะรายการที�มคีวามจําเป็นและเป็นไปเพื�อผลประโยชนส์งูสดุของบรษัิทเทา่นั+น 

 

  

บคุคลที�มคีวามเกี�ยวโยงกนั นายสามารถ จริะดํารง 

ลกัษณะความสมัพันธ ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญข่องบรษัิทถอืหุน้รอ้ยละ 9.58 และกรรมการบรษัิท 

1.  ลกัษณะของรายการ เงนิกูย้มืจากกรรมการในรูปของตัvวสญัญาใชเ้งนิชนดิใชค้นืเมื�อทวงถาม  
โดยมอีตัราดอกเบี+ยรอ้ยละ MLR ตอ่ปี 

     ระหวา่งงวด 10 ลา้นบาท มดีอกเบี+ยจา่ยคดิเป็นจํานวนเงนิ  0.02  ลา้นบาท 

     ยอดคงคา้ง 0  บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานและพจิารณา รายการดังกล่าวแลว้เห็นว่า บรษัิทมคีวามจําเป็นตอ้งทํา
การกูย้มืเงนิจากกรรมการดังกลา่วเพิ�อเสรมิสภาพคลอ่งในการดําเนนิกจิการ เนื�องจากในขณะนั+น อยู่ระหวา่ง
การขออนุมัตสินิเชื�อวงเงนิใหม่จากธนาคาร เนื�องจากวงเงนิกูท้ี�ใชใ้นขณะนั+น ไดถู้กกูย้มืเพื�อนําไปขยายธุรกจิ
จนเต็มวงเงนิแลว้ นอกจากนี+รายการกูย้มืเงนิจากกรรมการดังกลา่ว ใชอ้ัตราดอกเบี+ยอา้งองิจากอัตราดอกเบี+ย
ปกตซิึ�งบรษัิทกูย้มืจากธนาคารที�รอ้ยละ MLR ตอ่ปี  ซึ�งรายการดังกลา่วเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกจิ
โดยทั�วไปและกอ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุตอ่บรษัิทและมคีวามสมเหตสุมผลของอัตราดอกเบี+ย  ณ. ปัจจุบันไม่
มกีารทํารายการในลกัษณะดงักลา่วอกี    
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Related party transactions as at December 31, 2009 

 

 

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. 

 

Related Company Mr. Samart  Chiradamrong 

Relationship Director and a major shareholder who hold 9.58% of total paid up 
capital 

1.  Transaction 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. 
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 สําหรับรายการระหว่างกันที�อาจเกดิขึ+นในอนาคตนั+น บรษัิทตอ้งกําหนดเงื�อนไขใหเ้ป็นไปตาม

ลักษณะการคา้โดยทั�วไปโดยอา้งองิกับราคาและเงื�อนไขที�เหมาะสม ซึ�งคณะกรรมการจะตอ้งปฏบิัตติาม

ระเบยีบต่างๆ ที�ไดกํ้าหนดขึ+นรวมทั +งจะตอ้งไมอ่นุมัตริายการใด ๆ ที�ตนหรอืบคุคลที�อาจมคีวามขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์ในลักษณะอื�นใดกับบรษัิทและจะตอ้งเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบรษัิท เพื�อ

พจิารณาและปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และขอ้บังคับ ประกาศ 

คําสั�ง หรอืขอ้กําหนดของสํานักงานกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ / หรอื ตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ตลอดจนการปฏบิตัติามขอ้กําหนดเกี�ยวกับการเปิดเผยขอ้มลูการทํารายการเกี�ยวโยง และการ

ไดม้าหรอืจําหน่ายทรัพยส์นิของบรษัิท  

 หากมรีายการระหว่างกันของบรษัิทเกดิขึ+นกับบคุคลที�อาจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ มสีว่นได ้

เสียหรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บรษัิทจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห ้

ความเห็นเกี�ยวกบัราคา อตัราคา่ตอบแทน รวมถงึความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการที�จะเกดิขึ+น ใน

กรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามชํานาญในการพจิารณารายการระหวา่งกนัที�อาจเกดิขึ+น บรษัิทจะใช ้

ผูเ้ชี�ยวชาญอสิระหรอืผูส้อบบัญชขีองบรษัิท เป็นผูใ้หค้วามเห็นเกี�ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื�อนํา

ความเห็นไปประกอบการตัดสนิใจของคณะกรรมการ หรือ ผูถ้ือหุน้ ตามแต่กรณี ทั +งนี+บรษัิทจะเปิดเผย

รายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิที�ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษัิท 
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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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ฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิการ 

Financial Position and Operating Results 

 

 งบการเงนิ 

สรปุรายงานการสอบบญัช ี

 ในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา บรษัิทตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต ไดใ้หค้วามเห็น

ในรายงานการตรวจสอบของบรษัิทสามารถสรปุไดด้ังนี* 

งบการเงนิ

ตรวจสอบ 

บรษิทั ผูส้อบบญัช ี ผูส้อบบญัชรีบั

อนุญาตเลขที4 

ความเห็นของ

ผูส้อบบญัช ี

ปี 2553 บรษัิท สาํนักงาน เอนิสท์ 

แอนด ์ยัง จํากดั 

นางสาวพมิพใ์จ มานติขจรกจิ 4521 ไมม่เีงื�อนไข 

ปี 2552 บรษัิท สาํนักงาน เอนิสท์ 

แอนด ์ยัง จํากดั 

นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกลุ 3516 ไมม่เีงื�อนไข 

ปี 2551 บรษัิท สาํนักงาน เอนิสท์ 

แอนด ์ยัง จํากดั 

นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกลุ 3516 ไมม่เีงื�อนไข 

 

 

Financial Statement 

Conclusion of Auditors’ Report 

 For the past three years the company's financial statements had been audited 

and have the opinion from the auditors as follows :   

Financial 

Statement 

Company Auditors’ Name CPA No. Opinion 

2010 Ernst and 

Young Office Limited 

Ms.Pimjai  Manitkajornkit 4521 Unqualified 

2009 Ernst and 

Young Office Limited 

Ms.Rungnapa Lertsuwankul 3516 Unqualified 

2008 Ernst and 

Young Office Limited 

Ms.Rungnapa Lertsuwankul 3516 Unqualified 
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งบดลุของบรษิทั กรุป๊ลสี จํากดั (มหาชน) 

Financial Statement of Group Lease Public Co., Ltd. 

          
หน่วย : ลา้นบาท 

unit : million Baht 

  
ปี 2553 
2010 

ปี 2552 
2009 

ปี 2551 
2008 

  
จํานวนเงนิ 
amount 

รอ้ยละ 
% 

จํานวนเงนิ 
amount 

รอ้ยละ 
% 

จํานวนเงนิ
amount 

รอ้ยละ 
% 

สนิทรพัย ์
Assets             
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 
Current Assets             
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 
Cash and cash equivalents 0.87 0.03 1.77 0.09 2.92 0.13 
ลกูหนี*ตามสญัญาเชา่ซื*อและขายผ่อน
ชาํระที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี – 
สทุธ ิ
Current portion of hire purchase 
and installment sales receivables, 
net 1,227.87 46.39 1,040.01 50.42 1,088.31 47.79 
สนิทรัพยร์อการขาย – สทุธ ิ
Assets foreclosed, net 17.48 0.66 7.39 0.36 7.97 0.35 
ลกูหนี*กรมสรรพากร 
Revenue Department receivable 0.83 0.03 0.00 0.00 0.40 0.02 
สนิทรัพยห์มนุเวยีนอื�น 
Other current assets 71.28 2.69 39.98 1.94 38.04 1.67 
รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 
Total current assets 1,318.34 49.81 1,089.15 52.81 1,137.62 49.95 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 
Non-current assets       
เงนิฝากประจําที�มภีาระคํ*าประกัน 
Pledged fixed deposit at financial 
institution 0.27 0.01 0.27 0.01 0.26 0.01 
ลกูหนี*และเงนิใหกู้ย้มืแกล่กูจา้ง 
Accounts receivable and loans to 
employees 0 0.00 0.06 0.00 0.04 0.00 
เงนิลงทนุระยะยาว – สทุธ ิ
Long-term investments 0 0.10 2.00 0.10 2.00 0.09 
ลกูหนี*ตามสญัญาเชา่ซื*อและขายผ่อน
ชาํระที�ถงึกําหนด ชําระเกนิกวา่หนึ�งปี – 
สทุธ ิ
Hire purchase and installment sales 
receivables - long-term portion, net 1,182.18 44.67 861.55 41.77 1,042.56 45.78 
ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ – สทุธ ิ
Property, plant and equipment, net 59.03 2.23 50.36 2.44 50.66 2.22 
สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตดับัญช ี
Deferred tax assets 59.23 2.24 35.35 1.71 23.53 1.03 
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอื�น 
Other non-current assets 27.69 1.05 23.79 1.15 20.79 0.91 
รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 
Total non-current assets 

1,328.40 50.19 973.38 47.19 1,139.84 50.05 

รวมสนิทรพัย ์
Total assets 

2,646.73 100.00 2,062.53 100.00 2,277.47 100.00 
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หน่วย : ลา้นบาท 

unit : million Baht 

 
ปี 2553 
2010 

ปี 2552 
2009 

ปี 2551 
2008 

  
จํานวนเงนิ 
Amount 

รอ้ยละ 
% 

จํานวนเงนิ 
Amount 

รอ้ยละ 
% 

จํานวนเงนิ 
Amount 

รอ้ยละ 
% 

หนีZสนิ 
Liabilities       
หนีZสนิหมุนเวยีน 
Current Liabilities       
เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้มืระยะสั *น
จากสถาบนัการเงนิ 
Bank overdrafts and short-term 
loans from financial institutions 72.92 2.76 25.35 1.23 145.00 6.37 
ตัnวแลกเงนิ 
Bills of exchange 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เจา้หนี*การคา้ 
Trade accounts payable 3.80 0.14 1.50 0.07 0.82 0.04 
เงนิกูย้มืระยะยาวที�ถงึกําหนดชําระ
ภายในหนึ�งปี 
Current portion of long-term loans 788.13 29.78 746.98 36.22 752.23 33.03 
เงนิกูย้มืจากกรรมการ 
Loan from Director 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลคา้งจ่าย 
Corporate income tax payable 63.52 2.40 36.76 1.78 33.38 1.47 
เจา้หนี*คา่เบี*ยประกนั 
Insurance payables 15.45 0.58 15.22 0.74 13.53 0.59 
คา่ใชจ้่ายคา้งจา่ย 
Accrued expenses 15.26 0.58 9.73 0.47 11.55 0.51 
หนี*สนิหมนุเวยีนอื�น 
Other Current Liabilities 22.47 0.85 15.96 0.77 9.32 0.41 
รวมหนีZสนิหมุนเวยีน 
Total Current liabilities 981.54 37.09 851.50 41.29 965.83 42.41 
หนีZสนิไมห่มุนเวยีน 
Non-current liabilities       
เงนิกูย้มืระยะยาว - สทุธจิากสว่นที�ถงึ
กําหนดชําระภายในหนึ�งปี 
Long-term loans, net of current 
portion 629.46 23.78 289.86 14.05 529.06 23.23 
สาํรองผลประโยชนพ์นักงาน 
Reserved for employee benefits 22.17 0.84     
เงนิประกนัความเสยีหายตามสญัญาเชา่
ซื*อ 
Cash guarantee for damage on hire 
purchase agreements 3.00 0.11 7.00 0.34 17.75 0.78 
รวมหนีZสนิไมห่มุนเวยีน 
Total non-current liabilities 654.63 24.73 296.86 14.39 546.81 24.01 
รวมหนีZสนิ 
Total Liabilities 1,636.17 61.82 1,148.36 55.68 1,512.64 66.42 
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   หน่วย : ลา้นบาท 
unit : million Baht 

 
ปี 2553 
2010 

ปี 2552 
2009 

ปี 2551 
2008 

 
จํานวนเงนิ 
Amount 

รอ้ยละ 
% 

จํานวนเงนิ 
Amount 

รอ้ยละ 
% 

จํานวนเงนิ 
Amount 

รอ้ยละ 
% 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 
Shareholders' equity       
ทนุที�ออกและชําระแลว้ มลูคา่หุน้ละ 
5.00 บาท 
Issued and paid-up Capital of Baht 
5 each 282.08 10.66 280.84 13.62 270.00 11.86 
สว่นเกนิมูลคา่หุน้ 
Share premium 192.19 7.26 187.66 9.10 148.20 6.51 
ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื*อหุน้สามัญ 
Warrant to buy ordinary shares 4.38 0.17 4.43 0.21 0.00 0.00 
กําไรสะสม 
Retained earnings       
  จัดสรรแลว้ สาํรองตามกฎหมาย 
  Appropriated - statutory reserve 43.15 1.63 39.95 1.94 36.82 1.62 
  ยังไมไ่ดจั้ดสรร 
  Un-appropriated 488.76 18.47 401.30 19.46 309.80 13.60 
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 
Total shareholders' equity 1,010.56 38.18 914.18 44.32 764.82 33.58 
รวมหนีZสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 
Total liabilities and 
shareholders' equity 2,646.73 100.00 2,062.53 100.00 2,277.47 100.00 
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งบกาํไรขาดทนุ ของบรษิทั กรุป๊ลสี จํากดั (มหาชน) 

Income Statements of Group Lease Public Co., Ltd. 

    
หน่วย : ลา้นบาท 

unit : million Baht 

 
ปี 2553 
2010 

ปี 2552 
2009 

ปี 2551 
2008 

 
จํานวนเงนิ 
Amount 

รอ้ยละ 
% 

จํานวนเงนิ 
Amount 

รอ้ยละ 
% 

จํานวนเงนิ 
Amount 

รอ้ยละ 
% 

รายไดจ้ากการดําเนนิงาน 
Revenues           
รายไดด้อกผลเชา่ซื*อและขายผอ่น
ชาํระ 
Hire purchase interest and 
installment sales income 802.77 92.77 742.16 92.75 695.32 92.96 
รายไดด้อกเบี*ยจากสนิเชื�อเงนิสด 
Interest Income from Personal 
Loan       
รายไดอ้ื�น 
Other income 62.55 7.23 58.05 7.25 52.66 7.04 
รวมรายได ้
Total Revenues 865.32 100.00 800.21 100.00 747.98 100.00 
คา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงาน 
Expenses       
คา่ใชจ้่ายในการใหบ้รกิารและ
บรหิาร 
Service and administrative 
expenses 186.58 21.56 131.26 16.40 130.37 17.43 
หนี*สญูและหนี*สงสยัจะสญู 
Bad debts and doubtful 
accounts 118.89 13.74 125.15 15.64 102.19 13.66 
ขาดทนุจากการจําหน่ายสนิทรัพย์
รอการขาย 
Loss on disposals of foreclosed 
assets 118.81 13.73 217.59 27.19 182.30 24.37 
รวมคา่ใชจ้า่ย 
Total Expenses 424.28 49.03 474.00 59.23 414.86 55.46 
กําไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและ
ภาษีเงนิได ้
Income before finance cost and 
income tax 441.03 50.97 326.21 40.77 333.12 44.54 
คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ 
Finance cost (75.03) (8.67) (84.73) (10.59) (88.43)  (11.82) 
ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 
Corporate income tax (102.75) (11.87) (60.36) (7.54) (61.01)  (8.16) 
กําไรสุทธสํิาหรบังวด 
Net income for the year 263.25 30.42 181.13 22.64 183.67 24.56 
กําไรตอ่หุน้ข ัZนพืZนฐาน (บาท) 
Basis earnings per share 
(Baht) 4.67  3.29  3.46   
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อตัราสว่นทางการเงนิที4สําคญั 

Financial Ratio 

 

 2010 
2553 

2009 
2552 

2008 
2551 

2007 
2550 

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหากําไร 
Profitability Ratio 

    

อตัราดอกเบี*ยรับ (%) 
Yield Rate 37.24 

 
36.81 

 
38.55 39.81 

อตัราดอกเบี*ยจ่าย (%) 
Interest Rate 5.88 

 
6.81 

 
6.59 6.92 

สว่นตา่งอัตราดอกเบี*ย (%) 
Net Yield Rate 31.36 

 
30.00 

 
31.96 32.89 

อตัรากําไรสทุธ ิ(%) 
Net Profit Rate 30.42 

 
22.64 

 
24.56 19.81 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 
Return on Equity 27.35 

 
21.58 

 
27.72 21.20 

     

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการดําเนนิงาน 
Efficiency Ratio  

  
 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(%) 
Return on Total Assets 11.18 

 
8.35 

 
9.47 93 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย ์(เทา่) 
Total Assets Turn Over Ratio (Times) 0.37 

 
0.37 

 
0.39 0.40 

     

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายการเงนิ 
Financial Policy Ratio  

  
 

อตัราสว่นหนี*สนิตอ่สว่นผูถ้อืหุน้ (เทา่) 
Ratio of Liability to Equity (times) 1.62 

 
1.26 

 
1.98 1.86 

อตัราสว่นเงนิใหกู้ต้อ่เงนิกู ้(เทา่) 
Ratio of Total Receivable to Loan from (times) 1.69 

 
1.62 

 
1.52 1.59 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล (%) 
Dividend Rate 69.57 

 
69.77 

 
7.35 75.41 

     

อตัราสว่นคุณภาพสนิทรพัย ์
Asset Quality Ratio  

  
 

อตัราสว่นคา่เผื�อหนี*สงสยัจะสญูตอ่สนิเชื�อรวม (%) 
Ratio of Allowance for Doubtful Debt to Total 
Receivable 8.65 

 
 

8.92 

 
 

5.96 5.22 

อตัราสว่นหนี*สญูตอ่สนิเชื�อรวม (%) 
Ratio of Bad Debt to Total Receivable 2.91 

 
3.42 

 
2.13 3.10 

อตัราสว่นเงนิใหส้นิเชื�อที�หยุดรับรูร้ายไดต้อ่สนิเชื�อรวม (%) 
Ratio of Non performing loan to Total Receivable 4.80 

 
4.37 

 
3.91 3.03 
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คาํอธบิายและการวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิและผลการดาํเนนิงาน 

 

ภาพรวมผลการดาํเนนิงาน 

 บรษัิทประกอบธุรกจิการใหบ้รกิารสนิเชื�อเชา่ซื*อรถจักรยานยนตใ์นเขตกรุงเทพฯ และ

ปรมิณฑล ตลอดจนจังหวัดใกลเ้คยีง ซึ�งรายไดห้ลักมาจากการใหเ้ชา่ซื*อรถจักรยานยนตซ์ ึ�งมรีะยะเวลาการ

ผ่อนชําระค่างวดรถจักรยานยนตต์ามสัญญาเชา่ซื*อเฉลี�ยประมาณ 27 เดอืน และรายไดด้ังกล่าวขึ*นอยูก่ับ

แนวโนม้ยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต ์ซึ�งเมื�อพจิารณายอดจําหน่ายรถจักรยานยนตใ์นปี 2552  จะพบวา่ยอด

จําหน่ายรถจักรยานยนตใ์นเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล มปีรมิาณลดลงจาก 371,491 คันในปี 2551 เป็น 

329,476 คัน คดิเป็นรอ้ยละ 11.31 เนื�องจากวกิฤตเิศรษฐกจิโลก ในปี 2553 จํานวนรถจักรยานยนตท์ี�จด

ทะเบยีนใหม่ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล มจํีานวน 378,311 คัน โดยขยายตัวรอ้ยละ 14.82 จากปี 

2552 จากการฟื*นตัวของเศรษฐกจิโลก แมว้า่ภายในประเทศจะมปัีญหาการเมอืงในไตรมาสสาม และประสบ

อุทกภัยในไตรมาสสี� สําหรับปี 2554 ยังมคีวามไม่แน่นอนจากปัจจัยหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นอัตรา

แลกเปลี�ยนซึ�งกระทบการสง่ออก การเปลี�ยนแปลงทางการเมอืง ภาวะเศรษฐกจิโลกซึ�งยงัอาจมวีกิฤตการณ์

เกดิขึ*นไดใ้นบางประเทศ ตลอดจนอัตราเงนิเฟ้อซึ�งจะส่งผลต่อการปรับอัตราดอกเบี*ย เป็นตน้ จากปัจจัย

ต่างๆ เหล่านี* ทําใหก้ารคาดการณ์อุตสาหกรรมเป็นไปไดย้าก อย่างไรก็ดเีป็นที�คาดการณ์กันว่าภาพรวม

เศรษฐกจิจะขยายตัวได ้แตอ่าจเป็นอตัราที�ไมส่งูนัก   

ในชว่งปีที�ผ่านมา เศรษฐกจิโลกเริ�มพลกิฟื*นจากภาวะวกิฤตติั *งแต่ตน้ปีและพัฒนาไปในทศิทางที�ดี

ขึ*นตลอดทั *งปี แมว้่าในประเทศจะเกดิปัญหาการเมืองและประสบภัยธรรมชาติ แต่จากยอดจําหน่าย

รถจักรยานยนต์ที�เพิ�มขึ*น, การขยายตลาดไปยังพื*นที�ใหม่ๆ, การพัฒนาระบบตดิตามการชําระหนี*ใหม้ี

ประสทิธภิาพ และโดยเฉพาะอยา่งยิ�งการเตรยีมความพรอ้มเพื�อรับมอืกบัสถานการณ์ตา่งๆ อยา่งรัดกมุ ทําให ้

ฐานะทางการเงนิและผลการดําเนนิงานของบรษัิทดขีึ*นจากปีที�ผา่นมา โดยในปี 2552  บรษัิทมลีกูหนี*สนิเชื�อ

เชา่ซื*อสุทธ ิ1,901.56 ลา้นบาท ซึ�งลดลงจากปี 2551 คดิเป็นรอ้ยละ 10.76  ในปี 2553 บรษัิทมลีูกหนี*

สนิเชื�อเชา่ซื*อสุทธเิท่ากับ 2,410.05 ลา้นบาทเพิ�มขึ*นจากสิ*นปี 2552 คดิเป็นรอ้ยละ 26.74  นอกจากนี*

บรษัิทยังมรีายไดท้ี�เตบิโตขึ*นอยา่งต่อเนื�อง โดยในปี 2552 บรษัิทมรีายไดร้วมเท่ากับ 800.21  ลา้นบาท 

เพิ�มขึ*นจากปี 2551  ซึ�งรายไดร้วมเทา่กบั 747.98 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.98 สําหรับปี 2553  บรษัิท

มรีายไดร้วมเทา่กบั 865.32 ลา้นบาท เพิ�มขึ*นจากปี 2552 คดิเป็นรอ้ยละ 8.1  สามารถอธบิายไดด้ังนี* 
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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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รายได ้

รายไดข้องบรษิทั 
ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 

ลา้นบาท 
รอ้ยละของ
รายไดร้วม 

ลา้นบาท 
รอ้ยละของ
รายไดร้วม 

ลา้นบาท 
รอ้ยละของ
รายไดร้วม 

รายไดด้อกผลเชา่ซื*อและ
ขายผ่อนชําระ 

802.77 92.77 742.16 92.75 695.32 92.96 

รายไดอ้ื�น 62.55 7.23 58.05 7.25 52.66 7.04 
รวม 865.32 100.00 800.21 100.00 747.98 100.00 

 

จากโครงสรา้งรายไดข้องบรษัิทประมาณรอ้ยละ 90 เป็นรายไดด้อกผลเชา่ซื*อและขายผอ่นชาํระ 

ในปี 2552 รายไดด้อกผลเชา่ซื*อและขายผอ่นชําระ  (คดิเป็นรอ้ยละ 92.75 ของรายไดร้วม) เทา่กบั 

742.16 ลา้นบาท เพิ�มขึ*นจากปี 2551 ซึ�งรายไดด้อกผลเชา่ซื*อและขายผอ่นชําระเทา่กบั 695.32 ลา้น

บาท (คดิเป็นรอ้ยละ 92.96 ของรายไดร้วม) หรอืเพิ�มขึ*นคดิเป็นรอ้ยละ 6.74 จากการควบคมุปรมิาณ

ลกูหนี*เชา่ซื*อใหอ้ยูใ่นระดับใกลเ้คยีงกบัปีกอ่นหนา้ 

สําหรับปี 2553 รายไดด้อกผลเชา่ซื*อและขายผอ่นชาํระเทา่กบั 802.77 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ย

ละ 92.77 ของรายไดร้วม) เพิ�มขึ*นจากปี 2552 ซึ�งรายไดด้อกผลเชา่ซื*อและขายผอ่นชาํระ เทา่กบั 

742.16 ลา้นบาทหรอืเพิ�มขึ*นคดิเป็นรอ้ยละ 8.10 จากการเตบิโตของลกูหนี*เชา่ซื*อ 

  ในปี 2552 บรษัิทมรีายไดอ้ื�นๆ เทา่กบั 58.05 ลา้นบาท เพิ�มขึ*นจากปี 2551 ซึ�งรายไดอ้ื�น ๆ 

เทา่กบั 52.66 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10.24 สําหรับปี 2553 บรษัิทมรีายไดอ้ื�นๆ เทา่กบั 62.55 

ลา้นบาท เพิ�มขึ*นจากปี 2552 คดิเป็นรอ้ยละ 7.75 โดยการเพิ�มขึ*นของรายไดอ้ื�นๆ ตั *งแตปี่ 2552 นั*น เกดิ

จากการพัฒนาประสทิธภิาพในการตดิตามลกูหนี*  
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Revenues 

Company’s Revenue 
2010 2009 2008 

Million Baht 
% of total 
revenue 

Million Baht 
% of total 
revenue 

Million Baht 
% of total 
revenue 

Hire purchase interest 
and installment sales 
income 

802.77 92.77 742.16 92.75 695.32 92.96 

Other Incomes 62.55 7.23 58.05 7.25 52.66 7.04 
Total 865.32 100.00 800.21 100.00 747.98 100.00 

 

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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คา่ใชจ้า่ย 

คา่ใชจ้า่ยกอ่นดอกเบีZยและภาษเีงนิ
ไดน้ติบิุคคลของบรษิทั 

ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 

ลา้นบาท 

รอ้ยละ
ของ

รายได้
รวม 

ลา้นบาท 

รอ้ยละ
ของ

รายได้
รวม 

ลา้นบาท 

รอ้ยละ
ของ

รายได้
รวม 

คา่ใชจ้่ายในการบรกิารและบรหิาร 186.58 21.56 131.26 16.40 130.37 17.43 
คา่ใชจ้่ายหนี*สญูและหนี*สงสยัจะสญู 118.89 13.74 125.15 15.64 102.19 13.66 
ขาดทนุจากการจําหน่ายทรัพยส์นิรอการ
ขาย 118.81 13.73 217.59 27.19 182.30 24.37 
รวม 424.28 49.03 474.00 59.23 414.86 55.46 

 

คา่ใชจ้า่ยกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ประกอบดว้ย 3 สว่นหลกัไดแ้ก ่

คา่ใชจ้า่ยในการบรกิารและบรหิาร คา่ใชจ้า่ยหนี*สญูและหนี*สงสยัจะสญู และขาดทนุจากการจําหน่าย

ทรัพยส์นิรอการขาย สําหรับปี 2552  บรษัิทมคีา่ใชจ้า่ยกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ และภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล

เทา่กบั 474.00 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 59.23 ของรายไดร้วม) เพิ�มขึ*นจากปี 2551 ซึ�งคา่ใชจ้า่ยกอ่น

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลเทา่กบั 414.86 ลา้นบาทหรอืเพิ�มขึ*นคดิเป็นรอ้ยละ 14.26 

การเพิ�มขึ*นของคา่ใชจ้า่ยกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ และภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลสําหรับปี 2552 มสีาเหตหุลัก

มาจากขาดทนุจากการจําหน่ายทรัพยส์นิรอการขาย และคา่ใชจ้า่ยหนี*สญูและหนี*สงสยัจะสญูที�เพิ�มขึ*น 

สําหรับปี 2553  บรษัิทมคีา่ใชจ้า่ยกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ และภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลเทา่กบั 

424.28 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 49.03 ของรายไดร้วม) ลดลงจากปี 2552 ซึ�งคา่ใชจ้า่ยกอ่นคา่ใชจ้า่ย

ทางการเงนิและภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลเทา่กบั 474.00 ลา้นบาทหรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 10.49 การลดลง

ของคา่ใชจ้า่ยกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ และภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลสําหรับปี 2553 มสีาเหตหุลักดังนี*  

– ค่าใชจ้่ายหนี*สูญและหนี*สงสัยจะสูญ ซึ�งประกอบดว้ย หนี*สูญและค่าเผื�อหนี*สงสัยจะสูญทีตั *ง

ลดลงระหว่างงวด เมื�อเทียบกับปี 2552 ลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 5 แมว้่าปรมิาณของลูกหนี*จะ

เพิ�มขึ*น ซึ�งสะทอ้นถงึประสทิธภิาพในการตดิตามหนี*ที�ดขี ึ*น  
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Expenses 

Expense before finance cost 
and income tax 

2010 2009 2008 

Million 
Baht 

% of 
total 

revenue 

Million 
Baht 

% of 
total 

revenue 

Million 
Baht 

% of 
total 

revenue 
Service and administrative 
expenses 186.58 21.56 131.26 16.40 130.37 17.43 
Bad debts and doubtful accounts 118.89 13.74 125.15 15.64 102.19 13.66 
Loss on disposals of foreclosed 
assets 118.81 13.73 217.59 27.19 182.30 24.37 
Total Expenses 424.28 49.03 474.00 59.23 414.86 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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- ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพยส์นิรอการขาย ซึ�งเกดิจากมลูค่าทรัพยส์นิยดึคนืรอการขายหัก

ดว้ยมลูค่าทรัพยส์นิจากการประมลูขายทอดตลาด ลดลงรอ้ยละ 54.60 เมื�อเทยีบกับปี 2552 

โดยเมื�อพจิารณาอัตราส่วนการขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพยส์นิรอการขายต่อลูกหนี*เชา่ซื*อ

และผอ่นชําระ พบวา่สําหรับปี 2553 เทา่กบัรอ้ยละ  4.93 ลดลงจาก ปี 2552 ซึ�งเท่ากับรอ้ยละ 

11.44  นอกจากนี*บรษัิทจัดใหม้กีารจําหน่ายรถยดึออกไปในแต่ละรอบบัญช ีโดยไมใ่หค้งคา้ง

ในบรษัิท เพื�อไม่ใหม้ผีลใหเ้กดิการขาดทุนมากขึ*น ซึ�งหากพจิารณาอัตราส่วนการจําหน่าย

สนิทรัพยท์ี�ยดึตอ่รถยดึที�รอการขายในแตล่ะรอบบญัชพีบวา่อตัราสว่นทรงตัวที�คา่เฉลี�ยประมาณ

รอ้ยละ 94 -98 สามารถแสดงรายละเอยีดไดด้ังนี* 

อตัราสว่นการจําหน่ายสนิทรัพยท์ี�ยดึตอ่รถยดึที�รอการขาย 

หน่วย: คนั ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 

ทรัพยส์นิยกมาตน้งวด 301 454 539 

ทรัพยส์นิเพิ�มขึ*นระหวา่งงวด 11,895 15,858 12,855 

ทรัพยส์นิยดึคนืรอการขาย 12,196 16,312 13,394 

ทรัพยส์นิที�ขายได ้ 11,498 16,011 12,940 

ทรัพยส์นิปลายงวด 698 301 454 

อตัราสว่นการจําหน่ายสนิทรัพยท์ี�ยดึตอ่
รถยดึที�รอการขาย  94% 98% 97% 

 

– คา่ใชจ้า่ยในการบรกิารและบรหิารเพิ�มขึ*นในปี 2553 เมื�อเทยีบกบัปี 2552 ขณะที�รายไดร้วมในปี 

2553 เพิ�มขึ*นจากปี 2552 ไมม่ากนัก เมื�อพจิารณาสดัสว่นของคา่ใชจ้า่ยในการบรกิารและบรหิาร

ตอ่รายไดร้วมเพิ�มขึ*นจากรอ้ยละ 16.40 ในปี 2552 เป็นรอ้ยละ 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 2009 2008 

Balance at the beginning of period 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 

Balance at the end of period 698 301 454 

the ratio of foreclosed asset to 
foreclosed asset for sell 94% 98% 97% 

 

– 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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ดอกเบีZยจา่ย 

ในปี 2552 บรษัิทมดีอกเบี*ยจา่ยเทา่กบั 70.73 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2551 ซึ�งดอกเบี*ยจา่ย

เทา่กบั 78.43 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 9.82 เนื�องจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที�ลดลง

เป็น 1,037 ลา้นบาทจาก 1,281 ลา้นบาท เนื�องจากการชะลอการปลอ่ยสนิเชื�อเชา่ซื*อ 

ในปี 2553 บรษัิทมดีอกเบี*ยจา่ยเทา่กบั 65.03 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2552 ซึ�งดอกเบี*ยจา่ย

เทา่กบั 70.73 ลา้นบาทหรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 8.06 แมว้า่เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจะ

เพิ�มขึ*นเป็น 1,418 ลา้นบาทจาก 1,037  ลา้นบาท เพื�อรองรับการการขยายสนิเชื�อเชา่ซื*อรถจักรยานยนต ์

แตเ่นื�องจากตน้ทนุการกูย้มืจากสถาบนัการเงนิเฉลี�ยเทา่กบัรอ้ยละ 5.88 ลดลงจากปี 2552 ซึ�งตน้ทนุการ

กูย้มืจากสถาบนัการเงนิเฉลี�ยเทา่กบัรอ้ยละ 6.81 จงึทําใหด้อกเบี*ยจา่ยรวมลดลง 

 

กําไรสทุธ ิ

ในปี 2552 บรษัิทมกํีาไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษีเงนิไดเ้ทา่กบั 326.21 ลา้นบาท 

ลดลงเล็กนอ้ยจากปี 2551 ซึ�งกําไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษีเงนิไดเ้ทา่กบั 333.12 ลา้นบาท 

หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 2.07 และสําหรับปี 2552 บรษัิทมกํีาไรสทุธเิทา่กบั181.13 ลา้นบาท ลดลงจาก

ปี 2551 ซึ�งกําไรสทุธเิทา่กบั 183.67  ลา้นบาทหรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 1.38 เนื�องจากการเพิ�มของ

รายไดห้ลักคอืรายไดด้อกผลเชา่ซื*อและขายผอ่นชําระ นอ้ยกวา่การเพิ�มของคา่ใชจ้า่ยโดยเฉพาะการ

ขาดทนุจากการจําหน่ายสนิทรัพยร์อการขาย ซึ�งในชว่งสามไตรมาสแรกไดรั้บผลกระทบจากวกิฤติ

เศรษฐกจิเป็นอยา่งมาก  

สําหรับปี 2553 บรษัิทมกํีาไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษีเงนิไดเ้ทา่กบั 441.03 ลา้นบาท 

เพิ�มขึ*นจากปี 2552 ซึ�งกําไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษีเงนิไดเ้ทา่กบั 326.21 ลา้นบาท หรอื

เพิ�มขึ*นคดิเป็นรอ้ยละ 35.20 และสําหรับปี 2553 บรษัิทมกํีาไรสทุธเิทา่กบั 263.25 ลา้นบาท เพิ�มขึ*นจาก

ปี 2552 ซึ�งกําไรสทุธเิทา่กบั 181.13 ลา้นบาทหรอืเพิ�มขึ*นคดิเป็นรอ้ยละ 45.34 เนื�องจากการเพิ�มของ

รายไดห้ลักคอืรายไดด้อกผลเชา่ซื*อและขายผอ่นชําระ  และการลดลงของรายจา่ยคอืการขาดทนุจากการ

จําหน่ายสนิทรัพยร์อการขาย   

ในปี 2553 บรษัิทมตีน้ทนุการกูย้มืจากสถาบนัการเงนิเฉลี�ยรอ้ยละ 5.88 ลดลงจากรอ้ยละ 6.81 

ในปี 2552  ในขณะที�อตัราดอกเบี*ยรับเพิ�มขึ*นเป็น 37.24 ในปี 2553 ซึ�งเพิ�มขึ*นจากรอ้ยละ 36.81 ในปี 

2552 ทําใหส้ว่นตา่งของอตัราดอกเบี*ยเพิ�มขึ*นเล็กนอ้ยจากรอ้ยละ 30.00 เป็นรอ้ยละ 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%. 

 

99



 

 

 

อตัราสว่นความสามารถในการทํากําไร 

   หน่วย : รอ้ยละ 

Effective Interest Rate ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 

  อตัราดอกเบี*ยรับ 37.24 36.81 38.55 

  อตัราดอกเบี*ยจ่าย 5.88 6.81 6.59 

  สว่นตา่งอตัราดอกเบี*ย 31.36 30.00 31.96 

  อตัรากําไรสทุธ ิ 30.42 22.64 24.56 

 

กําไรสทุธติอ่หุน้ 

ในปี 2552 บรษัิทมกํีาไรสทุธหิลังภาษีจํานวน 181.13 ลา้นบาท มหีุน้สามญัที�ออกและเรยีกชาํระ

แลว้เต็มจํานวน 56.17 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 5.00 บาท กําไรตอ่หุน้คดิเป็น 3.29 บาทตอ่หุน้ (จํานวนหุน้

สามญัถวัเฉลี�ยเทา่กบั  55.10 ลา้นหุน้) ลดลงรอ้ยละ 4.91 เมื�อเปรยีบเทยีบกบัปี 2551 

ทั *งนี* เมื�อวันที� 7 มกราคม 2551 ที�ประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั *งที� 1/2551 ไดม้มีตอินุมตัใิหเ้พิ�ม

ทนุจดทะเบยีน โดยการออกหุน้สามญัใหมจํ่านวน 10 ลา้นหุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท แบง่เป็น

จัดสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุจํานวน 9 ลา้นหุน้ ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ในอตัราสว่น 5 หุน้

สามญัเดมิตอ่ 1 หุน้สามญัใหม ่ และจัดสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุจํานวน 1 ลา้นหุน้ รองรับการใชส้ทิธขิอง

ใบสําคญัแสดงสทิธทิี�จะซื*อหุน้สามญัของบรษัิท โดยกรรมการและพนักงาน หรอืโครงการ ESOP ครั *งที� 1  

และเมื�อวันที� 27 ตลุาคม 2551 ที�ประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั *ง 2/2551 ไดม้มีตอินุมตัใิหเ้พิ�มทนุจด

ทะเบยีนจํานวน 24.8 ลา้นหุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท โดยจํานวน 24.3 ลา้นหุน้ จัดสรรเพื�อรองรับ

การใชส้ทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธทิี�ออกใหผู้ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ ในอตัราสว่น 20 หุน้เดมิ

ตอ่ใบสําคญัแสดงสทิธ ิ 9 หน่วย ระยะเวลาใชส้ทิธ ิ 3 ปี ซึ�งจะหมดอายใุนวันที� 30 ธันวาคม 2554 และ

จัดสรรหุน้ที�เหลอื 5 แสนหุน้เพื�อรองรับการใชส้ทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธทิี�จะซื*อหุน้สามญัของบรษัิท 

โดยกรรมการและพนักงานตามโครงการ ESOP ครั *งที� 2 และเมื�อวันที� 21 เมษายน 2553 ที�ประชมุสามญั

ผูถ้อืหุน้ประจําปี ไดม้มีตอินุมตัใิหเ้พิ�มทนุจดทะเบยีนจํานวน 6.5 ลา้นหุน้ โดย 6 ลา้นหุน้เพื�อเสนอขาย

ใหแ้กนั่กลงทนุในวงจํากดั (Private Placement) และอกี 5 แสนหุน้ เพื�อรองรับการใชส้ทิธขิองใบสําคญั

แสดงสทิธทิี�จะซื*อหุน้สามญัของบรษัิทโดยกรรมการและพนักงานตามโครงการ ESOP ครั *งที� 3 

สําหรับปี 2553 บรษัิทมกํีาไรสทุธหิลังภาษีจํานวน 263.25 ลา้นบาท มหีุน้สามญัที�ออกและเรยีก

ชําระแลว้เต็มจํานวน 56.42 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 5.00 บาท กําไรตอ่หุน้คดิเป็น 4.67 บาทตอ่หุน้ 

(จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยเทา่กบั  56.35 ลา้นหุน้) เพิ�มขึ*นรอ้ยละ 42.12 เมื�อเปรยีบเทยีบกบัปี 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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ฐานะทางการเงนิ 

สนิทรพัยร์วม 

ณ สิ*นปี 2552 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม เป็นจํานวน 2,062.53 ลา้นบาท ลดลงจากสิ*นปี 2551 ซึ�งมี

สนิทรัพยร์วม 2,277.47 ลา้นบาทเป็นจํานวน 214.93 ลา้นบาทหรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 4.26 โดยมี

ลกูหนี*ตามสญัญาเชา่ซื*อและขายผอ่นชาํระเป็นสนิทรัพยห์ลักเป็นจํานวน 1,901.56 ลา้นบาท (คดิเป็น

รอ้ยละ 92.20 ของสนิทรัพยร์วม) ลดลงจากสิ*นปี 2551 ซึ�งลกูหนี*ตามสญัญาเชา่ซื*อและขายผอ่นชําระ

สทุธเิทา่กบั 2,130.86 ลา้นบาทเป็นจํานวน 229.30 ลา้นบาทหรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 10.76 เนื�องจาก

การชะลอการปลอ่ยสนิเชื�อเชา่ซื*อรถจักรยานยนต ์

ณ สิ*นปี 2553 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม เป็นจํานวน 2,646.73 ลา้นบาท เพิ�มขึ*นจากสิ*นปี 2552 ซึ�ง

มสีนิทรัพยร์วม 2,062.53 ลา้นบาทเป็นจํานวน 584.20 ลา้นบาทหรอืเพิ�มขึ*นคดิเป็นรอ้ยละ 28.32 โดยมี

ลกูหนี*ตามสญัญาเชา่ซื*อและขายผอ่นชาํระเป็นสนิทรัพยห์ลักเป็นจํานวน 2,410.05 ลา้นบาท (คดิเป็น

รอ้ยละ 91.06 ของสนิทรัพยร์วม) เพิ�มขึ*นจากสิ*นปี 2552 ซึ�งลกูหนี*ตามสญัญาเชา่ซื*อและขายผอ่นชําระ

สทุธเิทา่กบั 1,901.56 ลา้นบาทเป็นจํานวน 508.49 ลา้นบาทหรอืเพิ�มขึ*นคดิเป็นรอ้ยละ 26.74 

 

คณุภาพลกูหนีZและการต ัZงสํารองหนีZสงสยัจะสญู 

บรษัิทตั *งคา่เผื�อหนี*สงสยัจะสญูของลกูหนี*เชา่ซื*อและขายผอ่นชําระซึ�งเป็นลกูหนี*ของการดําเนนิ

ธรุกจิหลักของบรษัิท ณ. สิ*นปี 2553  2552 และ 2551 ดังตอ่ไปนี* 

ลกูหนี*เชา่ซื*อและขายผ่อนชําระ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2553 

อายขุองลกูหนี*คา้งชาํระ ยอดลกูหนี*และรายได ้
คา้งรับหลงัหักดอกผล
เชา่ซื*อและขายผอ่น
ชาํระภาษีมลูคา่เพิ�ม
และเงนิประกนัความ

เสยีหาย 
(ลา้นบาท) 

รอ้ยละ คา่เผื�อหนี*สงสยัจะ
สญู 

(ลา้นบาท) 

อตัรารอ้ยละของคา่
เผื�อหนี*สงสยัจะสญู 

ลกูหนี*คา้งชาํระไมเ่กนิ 1 งวด 2,240.33 84.91 21.73  1.00  

คา้งชาํระ 2-3 งวด 192.20 7.29 3.78  2.00  

คา้งชาํระ 4-6 งวด 112.24 4.25 110.68  100.00  

คา้งชาํระ 7-12 งวด 70.19 2.66 69.17  100.00  

คา้งชาํระมากกวา่ 12 งวด 23.42 0.89 22.99 100.00 

รวม 2,638.39 100.00 228.34 8.65 
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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 

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 

Not exceed one installment 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 

Total 2,638.39 100.00 228.34 8.65 
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ลกูหนี*เชา่ซื*อและขายผ่อนชําระ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2552 

อายขุองลกูหนี*คา้งชาํระ ยอดลกูหนี*และรายได ้
คา้งรับหลงัหักดอกผล
เชา่ซื*อและขายผอ่น
ชาํระภาษีมลูคา่เพิ�ม
และเงนิประกนัความ

เสยีหาย 
(ลา้นบาท) 

รอ้ยละ คา่เผื�อหนี*สงสยัจะ
สญู 

(ลา้นบาท) 

อตัรารอ้ยละของคา่
เผื�อหนี*สงสยัจะสญู 

ลกูหนี*คา้งชาํระไมเ่กนิ 1 งวด 1,741.88 83.43 16.83  1.00  

คา้งชาํระ 2-3 งวด 176.56 8.46 3.45  2.00  

คา้งชาํระ 4-6 งวด 99.57 4.77 97.56  100.00  

คา้งชาํระ 7-12 งวด 53.17 2.55 51.94  100.00  

คา้งชาํระมากกวา่ 12 งวด 16.69 0.80 16.51 100.00 

รวม 2,087.86 100.00 186.30 8.92 

 

ลกูหนี*เชา่ซื*อและขายผ่อนชําระ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2551 

อายขุองลกูหนี*คา้งชาํระ ยอดลกูหนี*และรายได ้
คา้งรับหลงัหักดอกผล
เชา่ซื*อและขายผอ่น
ชาํระภาษีมลูคา่เพิ�ม
และเงนิประกนัความ

เสยีหาย 
(ลา้นบาท) 

รอ้ยละ คา่เผื�อหนี*สงสยัจะ
สญู 

(ลา้นบาท) 

อตัรารอ้ยละของคา่
เผื�อหนี*สงสยัจะสญู 

ลกูหนี*คา้งชาํระไมเ่กนิ 1 งวด 1,974.84  87.15  19.03   1.00  

คา้งชาํระ 2-3 งวด 177.98  7.85  3.47   2.00  

คา้งชาํระ 4-6 งวด 75.20  3.32  74.74   100.00  

คา้งชาํระ 7-12 งวด 31.29  1.38  31.21  100.00  

คา้งชาํระมากกวา่ 12 งวด 6.71  0.30  6.71 100.00 

รวม 2,266.03 100.00  135.16 5.96 
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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) 

% Allowance for 
doubtful debt 
(Million Baht) 

% Allowance for 
doubtful debt 

Not exceed one 
installment 

1,741.88 83.43 16.83  1.00  

Past due 2-3 installments 176.56 8.46 3.45  2.00  

Past due 4-6 installments 99.57 4.77 97.56  100.00  

Past due 7-12 installments 53.17 2.55 51.94  100.00  

Past due over 12 
installments 

16.69 0.80 16.51 100.00 

Total 2,087.86 100.00 186.30 8.92 

 

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) 

% Allowance for 
doubtful debt 
(Million Baht) 

% Allowance for 
doubtful debt 

Not exceed one 
installment 

1,974.84  87.15  19.03   1.00  

Past due 2-3 installments 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  

Past due over 12 
installments 

6.71  0.30  6.71 100.00 

Total 2,266.03 100.00  135.16 5.96 
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ความเหมาะสมของการต ัZงคา่เผื4อหนีZสงสยัจะสญู 

บรษัิทมนีโยบายในการตั *งคา่เผื�อหนี*สงสยัจะสญู โดยใชห้ลักเกณฑข์องสมาคมบญัชแีละผูส้อบ

บญัชรัีบอนุญาตแหง่ประเทศไทยหนังสอืที� สน.111/2547 เรื�องการตั *งคา่เผื�อหนี*สงสยัจะสญูของธรุกจิ 

Consumer finance ในการตั *งคา่เผื�อหนี*สงสยัจะสญู  

 

อายขุองลกูหนีZคา้งชําระ 

เมื�อเปรยีบเทยีบ ณ สิ*นปี 2551 และ 2552 สดัสว่นของลกูหนี*เชา่ซื*อและขายผอ่นชาํระ เป็นหนี*ที�

คา้งชําระไมเ่กนิ 1 งวด ลดลงจากรอ้ยละ  87.15  เป็นรอ้ยละ  83.43  หนี*ที�คา้งชาํระ 2 – 3 งวด เพิ�มขึ*น

จากรอ้ยละ 7.85 เป็นรอ้ยละ 8.46  หนี*ที�คา้งตั *งแต ่ 4 งวดขึ*นไปเพิ�มขึ*นจากรอ้ยละ  5.00 เป็นรอ้ยละ 

8.12 

เมื�อเปรยีบเทยีบ ณ สิ*นปี 2552 และ 2553 สดัสว่นของลกูหนี*เชา่ซื*อและขายผอ่นชาํระ เป็นหนี*ที�

คา้งชําระไมเ่กนิ 1 งวด เพิ�มขึ*นจากรอ้ยละ  83.43  เป็นรอ้ยละ  84.91  หนี*ที�คา้งชาํระ 2 – 3 งวด ลดลง

จากรอ้ยละ 8.46 เป็นรอ้ยละ 7.29  หนี*ที�คา้งตั *งแต ่4 งวดขึ*นไปลดลงจากรอ้ยละ  8.12 เป็นรอ้ยละ 7.80 

 

คา่เผื4อหนีZสงสยัจะสญู 

ณ สิ*นปี 2553 คา่เผื�อหนี*สงสยัจะสญูเทา่กบั  228.34  ลา้นบาทเพิ�มขึ*นจาก 186.30 ลา้นบาท

หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 22.57 เนื�องจากการเพิ�มขึ*นของลกูหนี*เชา่ซื*อและขายผอ่นชําระ โดยเฉพาะกลุม่ที�คา้ง

ชําระไมเ่กนิ 1 งวดซึ�งมสีดัสว่นเทยีบกบัยอดลกูหนี*เชา่ซื*อและขายผอ่นชําระทั *งหมดประมาณรอ้ยละ 85 

มจํีานวนเพิ�มขึ*นจาก 1,741.88 ลา้น ณ. สิ*นปี 2552  เป็นจํานวน 2,240.33 ลา้น ณ. สิ*นปี 2553 หรอื

เพิ�มขึ*นรอ้ยละ 28.69   

 

หนีZสนิ 

ณ สิ*นปี 2552 บรษัิทมหีนี*สนิรวมเป็นจํานวน 1,148.36 ลา้นบาท ลดลงจากสิ*นปี 2551 ซึ�งมี

หนี*สนิรวมเทา่กบั 1,512.64 ลา้นบาทเป็นจํานวน 364.28 ลา้นบาทหรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 24.08 

เนื�องจากบรษัิทชะลอการปลอ่ยสนิเชื�อ โดยหนี*สว่นใหญม่าจากเงนิกูย้มืระยะยาวของสถาบนัการเงนิ  

ณ สิ*นปี 2553 บรษัิทมหีนี*สนิรวมเป็นจํานวน 1,636.17 ลา้นบาท เพิ�มขึ*นจากสิ*นปี 2552 ซึ�งมี

หนี*สนิรวมเทา่กบั 1,148.36 ลา้นบาทเป็นจํานวน 487.82 ลา้นบาทหรอืเพิ�มขึ*นคดิเป็นรอ้ยละ 42.48 เพื�อ

นํามาใชใ้นการขยายธรุกจิ 
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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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สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ สิ*นปี 2552 สว่นของผูถ้อืหุน้เทา่กบั 914.18 ลา้นบาท ประกอบดว้ยทนุที�ออกและชาํระแลว้

เทา่กบั 280.84 ลา้นบาท สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 187.66 ลา้นบาท ใบสําคญัแสดงสทิธซิื*อหุน้สามญั 4.43 

ลา้นบาท  และกําไรสะสม 441.25 ลา้นบาท โดยรวมสว่นของผูถ้อืหุน้เพิ�มขึ*นจากปี 2551 เป็นจํานวน 

149.35 ลา้นบาทหรอืเพิ�มขึ*นคดิเป็นรอ้ยละ 19.53 เป็นผลมาจากการใชส้ทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธ ิ

โดยทําใหท้นุที�ออกและชาํระแลว้เพิ�มขึ*น 10.84 ลา้นบาท และทําใหส้ว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญัเพิ�มขึ*น 

39.46 ลา้นบาท นอกจากนั*นยงัเป็นผลมาจากกําไรสะสมที�เพิ�มขึ*น 94.63 ลา้นบาท จากกําไรสทุธ ิ

181.13 ลา้นบาท หักออกดว้ยเงนิปันผลจา่ยระหวา่งกาลของผลการดําเนนิงานในสามไตรมาสแรกของปี 

2552 จํานวน 86.50 ลา้นบาท 

ณ สิ*นปี 2553 สว่นของผูถ้อืหุน้เทา่กบั 1,010.56 ลา้นบาท ประกอบดว้ยทนุที�ออกและชําระแลว้

เทา่กบั 282.08 ลา้นบาท สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 192.19 ลา้นบาท ใบสําคญัแสดงสทิธซิื*อหุน้สามญั 4.38 

ลา้นบาท  และกําไรสะสม 531.91 ลา้นบาท โดยรวมสว่นของผูถ้อืหุน้เพิ�มขึ*นจากปี 2552 เป็นจํานวน 

96.38 ลา้นบาทหรอืเพิ�มขึ*นคดิเป็นรอ้ยละ 10.54 เป็นผลมาจากการใชส้ทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธ ิโดย

ทําใหท้นุที�ออกและชําระแลว้เพิ�มขึ*น 1.25 ลา้นบาท และทําใหส้ว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญัเพิ�มขึ*น 4.35 

ลา้นบาท นอกจากนั*นยงัเป็นผลมาจากกําไรสะสมที�เพิ�มขึ*น 90.65 ลา้นบาท จากกําไรสทุธ ิ263.25 ลา้น

บาท หักออกดว้ยเงนิปันผลจา่ยสําหรับผลประกอบการในปี 2552 และเงนิปันผลระหวา่งกาลของผลการ

ดําเนนิงานในสามไตรมาสแรกของปี 2553 จํานวนรวมทั *งสิ*น 172.60 ลา้นบาท 

 

สภาพคลอ่ง 

สําหรับปี 2552 บรษัิทมเีงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดําเนนิงานจํานวน 401.14 ลา้นบาท โดยเป็น

กําไรสทุธจิากกจิกรรมดําเนนิงานกอ่นการเปลี�ยนแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนี*สนิจํานวน 655.90 ลา้นบาท 

และมลีกูหนี*ลดลงจากการชะลอการขยายสนิเชื�อเชา่ซื*อรถจักรยานยนต ์ 106.81 ลา้นบาท และทรัพยส์นิ

รอการขายเพิ�มขึ*น 211.27 ลา้นบาท  บรษัิทมเีงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุจํานวน 6.42 ลา้นบาท 

โดยใชไ้ปในการซื*อสนิทรัพยถ์าวร บรษัิทมเีงนิสดสทุธ ิ ใชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิจํานวน 395.87 ลา้น

บาท โดยชําระคนืเงนิกูร้ะยะยาว 864.44 ลา้นบาท  และไดรั้บเงนิจากการกูย้มืระยะยาว 620 ลา้นบาท 

ทําใหเ้งนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดในปี 2552 ลดลงสทุธ ิ1,147.59 ลา้นบาท สง่ผลใหเ้งนิสดและ

รายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปีเหลอืเป็นจํานวน 1,768.32 ลา้นบาท 

108



 

 

 

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.  

 

   

109



 

 

 

 สําหรับปี 2553 บรษัิทมเีงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมดําเนนิงานจํานวน 247.82 ลา้นบาท โดยเป็น

กําไรสทุธจิากกจิกรรมดําเนนิงานกอ่นการเปลี�ยนแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนี*สนิจํานวน 703.71 ลา้นบาท และ

มลีกูหนี*เพิ�มขึ*นจากการขยายสนิเชื�อเชา่ซื*อรถจักรยานยนต ์ 627.37 ลา้นบาท และทรัพยส์นิรอการขาย

เพิ�มขึ*น 133.85 ลา้นบาท  บรษัิทมเีงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุจํานวน 14.54 ลา้นบาท โดยใชไ้ปใน

การซื*อสนิทรัพยถ์าวร บรษัิทมเีงนิสดสทุธจิากกจิกรรมจัดหาเงนิจํานวน 261.45 ลา้นบาท โดยเป็นเงนิสดรับ

จากเงนิกูร้ะยะยาว 1,350 ลา้นบาท  และชําระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว 969.25 ลา้นบาท ทําใหเ้งนิสดและ

รายการเทยีบเทา่เงนิสดในปี 2553 ลดลงสทุธ ิ 899.90 ลา้นบาท สง่ผลใหเ้งนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิ

สดปลายปีเหลอืเป็นจํานวน 868.42 ลา้นบาท 

 

โครงสรา้งเงนิทนุ 

โครงสรา้งเงนิทนุของบรษัิท ณ สิ*น  ปี 2553, 2552 และ 2551 บรษัิทมอีตัราสว่นหนี*สนิตอ่สว่น

ของผูถ้อืหุน้เป็น 1.62 เทา่ 1.26 เทา่ และ 1.98 เทา่ และ ตามลําดับ อตัราสว่นหนี*สนิตอ่สว่นของผูถ้อื

หุน้เพิ�มขึ*นในปี 2553 จากการขยายสนิเชื�อเชา่ซื*อจักรยานยนต ์โดยมรีายละเอยีดดงันี* 

1.  การกูย้มืเงนิจากแหลง่เงนิทนุภายนอกเพิ�มขึ*น ไดแ้ก ่ เงนิเบกิเกนิบญัช ี ตัnวสญัญาใชเ้งนิ และ

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร ซึ�งใชเ้งนิคนืเป็นงวดๆ ตามที�ระบใุนสญัญา โดยมอีตัราดอกเบี*ย

ลอยตัวใกลเ้คยีงกบั MLR และบางสว่นเป็นดอกเบี*ยคงที� 6.60 – 6.85 ตอ่ปี โดยบรษัิทไดนํ้า

ที�ดนิพรอ้มสิ�งปลกูสรา้งบนที�ดนิ เป็นหลักทรัพยคํ์*าประกนัเงนิกูย้มื  บรษัิทมหีนี*สนิ เพิ�มขึ*นจาก  

1,148.36 ลา้นบาท ในปี 2552 เป็น 1,636.17  ลา้นบาท ณ สิ*นปี 2553 โดยเพิ�มขึ*น 487.82 

ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 42.48 

 

2. การเพิ�มขึ*นของแหลง่เงนิทนุภายในในสว่นของผูถ้อืหุน้สําหรับปี 2553 สว่นของผูถ้อืหุน้เพิ�มขึ*น

จาก  914.18 ลา้นบาท ในปี 2552 เป็น 1,010.56 ลา้นบาท โดยเพิ�มขึ*น 96.38 ลา้นบาท คดิ

เป็นรอ้ยละ 10.54 โดยทนุที�ออกและชาํระแลว้เพิ�มขึ*น 1.25 ลา้นบาท และสว่นเกนิมลูคา่หุน้

สามญัเพิ�มขึ*น 4.53 ลา้นบาท จากการใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธ ิและกําไรสะสมที�เพิ�มขึ*น 

90.65 ลา้นบาท จากกําไรสทุธ ิ 263.25 ลา้นบาท หักออกดว้ยเงนิปันผลจา่ยสําหรับผล

ประกอบการในปี 2552 และเงนิปันผลระหวา่งกาลของผลการดําเนนิงานในสามไตรมาสแรก

ของปี 2553 เป็นจํานวนเงนิทั *งสิ*น 172.60 ลา้นบาท 
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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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รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงนิ 

 

 

 คณะกรรมการบรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน)  เป็นผูรั้บผดิชอบตอ่งบการเงนิและสารสนเทศ

ทางการเงนิที'ปรากฎในรายงานประจําปี โดยงบการเงนิดังกลา่วจัดทําขึ/นตามมาตรฐานการบญัชซี ึ'งเป็นที'

รับรองทั'วไปในประเทศไทย โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีี'เหมาะสม ตลอดจนการประมาณการที'ผา่นการ

พจิารณาอยา่งรอบคอบและสอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิในการดําเนนิธรุกจิ นอกจากนั/นยงัมกีารเปิดเผยขอ้มลู

อยา่งเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ โดยคํานงึถงึขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

และสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพย ์ งบการเงนิดังกลา่วไดผ้า่นการตรวจสอบ

และใหค้วามเห็นอยา่งไมม่เีงื'อนไขจากผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตที'เป็นอสิระ 

 

 คณะกรรมการไดจั้ดใหม้รีะบบควบคมุภายในที'มปีระสทิธภิาพ เพื'อใหข้อ้มลูทางบญัชมีคีวามถกูตอ้ง 

ครบถว้นเพยีงพอและเพื'อป้องกนัความเสี'ยงจากการดําเนนิงานที'ผดิพลาด ทั /งนี/คณะกรรมการไดแ้ตง่ตั /ง

คณะกรรมการตรวจสอบซึ'งประกอบดว้ยคณะกรรมการอสิระ เป็นผูด้แูลรับผดิชอบเกี'ยวกบัคณุภาพของ

รายงานทางการเงนิและระบบควบคมุภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงไวใ้น

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ'งอยูใ่นรายงานประจําปีฉบบันี/ 

 

 คณะกรรมการจงึมคีวามเห็นวา่งบการเงนิ ณ. วันที' 31 ธันวาคม 2553 ของบรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั 

(มหาชน) สามารถใหข้อ้มลูทางการเงนิที'มคีวามโปรง่ใส และเป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหุน้ ตลอดจนผูม้สีว่นได ้

เสยีฝ่ายตา่งๆ  

 

 

          คณะกรรมการ 

บรษิทั กรุป๊ลสี จํากดั (มหาชน) 

                  23 กมุภาพันธ ์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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บริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) 
รายงาน และ งบการเงิน 
31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบดุล ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2553 งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปลี1ยนแปลงส่วนของ
ผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ2นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) ซึ1 งผูบ้ริหาร
ของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่านี2  ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ งบการเงิน
สาํหรับปีสิ2นสุดวนัที1 31 ธนัวาคม 2552 ของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) ที1นาํมาแสดงเปรียบเทียบไว ้       
ณ ที1นี2ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื1นในสาํนกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ซึ1 งไดแ้สดงความเห็นไวอ้ยา่งไม่มี
เงื1อนไขตามรายงานลงวนัที1 12 กุมภาพนัธ์ 2553 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีที1รับรองทั1วไป ซึ1 งกาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้ง
วางแผนและปฏิบติังานเพื1อใหไ้ดค้วามเชื1อมั1นอยา่งมีเหตุผลวา่งบการเงินแสดงขอ้มูลที1ขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ธีิการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั2งที1เป็น
จาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีที1กิจการใช้
และประมาณการเกี1ยวกบัรายการทางการเงินที1เป็นสาระสาํคญัซึ1 งผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัทาํขึ2น ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที1นาํเสนอในงบการเงินโดยรวม ขา้พเจา้เชื1อวา่การ
ตรวจสอบดงักล่าวใหข้อ้สรุปที1เป็นเกณฑ์อยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้นี2แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2553 ผลการดาํเนินงานและ
กระแสเงินสดสาํหรับปีสิ2นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที1ควรใน
สาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีที1รับรองทั1วไป  

 

พิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 7 กุมภาพนัธ์ 2554 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน)

งบดุล

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2553 2552

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 868,417             1,768,317           
ลูกหนี%ตามสัญญาเช่าซื%อและขายผอ่นชาํระที/ถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหนึ/งปี - สุทธิ 7, 14 1,227,871,783   1,040,009,933    
สินทรัพยร์อการขาย - สุทธิ 8 17,482,797        7,391,398           
ลูกหนี%กรมสรรพากร 829,233             -                          
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื/น - สุทธิ 9 71,284,058        39,983,983         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,318,336,288   1,089,153,631    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากประจาํที/มีภาระคํ%าประกนั 10 268,598             265,311              
เงินลงทุนระยะยาว -                         2,000,000           
ลูกหนี%ตามสัญญาเช่าซื%อและขายผอ่นชาํระที/ถึงกาํหนด

       

ลูกหนี%ตามสัญญาเช่าซื%อและขายผอ่นชาํระที/ถึงกาํหนด
   ชาํระเกินกวา่หนึ/งปี - สุทธิ 7, 14 1,182,177,315   861,550,360       
ที/ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11 59,026,233        50,358,361         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 12 59,231,488        35,354,300         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื/น - สุทธิ 27,694,679        23,851,098         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,328,398,313   973,379,430       

รวมสินทรัพย์ 2,646,734,601   2,062,533,061    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี%
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บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน)

งบดุล (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2553 2552

หนี-สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี-สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั%นจากสถาบนัการเงิน 13 72,921,439        25,346,459         
เจา้หนี%การคา้ 3,800,250          1,496,375           
เงินกูย้มืระยะยาวที/ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ/งปี 15 788,126,025      746,981,184       
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 63,515,509        36,760,097         
เจา้หนี% ค่าเบี%ยประกนั 15,446,334        15,220,848         
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 15,263,654        9,732,745           
หนี% สินหมุนเวยีนอื/น 22,470,925        15,963,361         

รวมหนี-สินหมุนเวยีน 981,544,136      851,501,069       

หนี-สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที/ถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหนึ/งปี 15 629,458,975      289,857,816          ชาํระภายในหนึ/งปี 15 629,458,975      289,857,816       
สาํรองผลประโยชนพ์นกังาน 22,172,253        -                          
เงินประกนัความเสียหายตามสัญญาเช่าซื%อ 2,999,067          6,998,135           

รวมหนี-สินไม่หมุนเวยีน 654,630,295      296,855,951       

รวมหนี-สิน 1,636,174,431   1,148,357,020    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี%
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บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน)

งบดุล (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2553 2552

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 16

   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 86,300,000 หุน้  มลูค่าหุน้ละ 5 บาท

        (2552: หุน้สามญั 79,800,000 หุน้  มลูค่าหุน้ละ 5 บาท) 431,500,000      399,000,000       

   ทุนที/ออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 56,416,996 หุน้  มลูค่าหุน้ละ 5 บาท
        (2552: หุน้สามญั 56,167,890 หุน้  มลูค่าหุน้ละ 5 บาท) 282,084,980      280,839,450       
ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 16 192,189,327      187,655,598       
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซื%อหุน้สามญั 14, 17 4,376,601          4,426,422           
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 19 43,150,000        39,954,571         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 488,759,262      401,300,000          ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 488,759,262      401,300,000       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,010,560,170   914,176,041       

รวมหนี-สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,646,734,601   2,062,533,061    

0 -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี%

กรรมการ
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บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีสิ-นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2553 2552

รายได้

รายไดด้อกผลเช่าซื%อและขายผอ่นชาํระ 802,770,766      742,158,854       
รายไดอื้/น 62,545,061        58,048,282         

รวมรายได้ 865,315,827      800,207,136       

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 169,485,805      117,665,588       
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 14 17,094,929        13,592,695         
หนี% สูญและหนี%สงสัยจะสูญ 7 118,888,740      125,152,114       
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 118,811,813      217,585,998       

รวมค่าใช้จ่าย 424,281,287      473,996,395       

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้นิติบุคคล 441,034,540      326,210,741       
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 14 (75,032,333)       (84,726,200)        

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคล 366,002,207      241,484,541       กาํไรก่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคล 366,002,207      241,484,541       
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 12 (102,749,168)     (60,355,784)        

กาํไรสุทธิสําหรับปี 263,253,039      181,128,757       

กาํไรต่อหุ้น 21

กาํไรต่อหุ้นขั-นพื-นฐาน

กาํไรสุทธิ 4.67 3.29

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี/ยถ่วงนํ%าหนกั (หุน้) 56,348,138 55,098,794

กาํไรต่อหุ้นปรับลด

กาํไรสุทธิ 4.25 3.25

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี/ยถ่วงนํ%าหนกั (หุน้) 61,919,676 55,691,915

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี%
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บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีสิ-นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)
2553 2552

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสุทธิก่อนภาษี 366,002,207      241,484,541       
รายการปรับกระทบยอดกาํไรสุทธิก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเสื/อมราคา 7,835,899          7,069,310           
   หนี% สูญและหนี%สงสัยจะสูญ 118,888,740      125,152,114       
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายที/ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12,632               (374,030)             
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 118,811,813      217,585,998       
   ผลขาดทุนจากการลดมลูค่าสินทรัพยร์อการขาย (โอนกลบัรายการ) 4,950,423          (5,739,715)          
   สาํรองผลประโยชนพ์นกังาน 22,172,253        -                          
   ค่าใชจ่้ายดอกเบี%ย 65,032,333        70,726,200         
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี/ยนแปลงในสินทรัพย์
   และหนี% สินดาํเนินงาน 703,706,300      655,904,418       
สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิ�มขึ-น) ลดลง
   ลูกหนี%ตามสัญญาเช่าซื%อและขายผอ่นชาํระ (627,365,980)     106,806,141          ลูกหนี%ตามสัญญาเช่าซื%อและขายผอ่นชาํระ (627,365,980)     106,806,141       
   สินทรัพยร์อการขาย (133,853,635)     (211,266,124)      
   ลูกหนี%กรมสรรพากร (829,233)            395,912              
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื/น (31,311,641)       (4,603,990)          
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื/น (3,826,674)         (2,999,190)          
หนี-สินดาํเนินงานเพิ�มขึ-น (ลดลง)
   เจา้หนี%การคา้ 2,303,875          674,915              
   เจา้หนี% ค่าเบี%ยประกนั 225,486             1,693,800           
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,423,356          (1,390,209)          
   หนี% สินหมุนเวยีนอื/น 6,509,317          6,620,745           
   เงินประกนัความเสียหายตามสัญญาเช่าซื%อ (3,999,068)         (10,755,147)        
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (83,017,897)       541,081,271       
   จ่ายดอกเบี%ย (64,924,780)       (71,155,450)        
   จ่ายภาษีเงินได้ (99,872,696)       (68,783,280)        
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (247,815,373)     401,142,541       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี%
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บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ-นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)
2553 2552

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากประจาํที/มีภาระคํ%าประกนัเพิ/มขึ%น (3,287)                (5,804)                 
เงินสดรับจากการจาํหน่ายคืนหน่วยลงทุนระยะยาว 2,000,000          -                          
ลูกหนี%และเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานเพิ/มขึ%น (16,907)              (17,598)               
เงินสดรับจากการจาํหน่ายที/ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,124               725,390              
เงินสดจ่ายซื%อที/ดิน อาคารและอุปกรณ์ (16,526,527)       (7,117,159)          

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (14,536,597)       (6,415,171)          

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั%นจากสถาบนัการเงินเพิ/มขึ%น (ลดลง) 47,574,980        (119,653,541)      
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 1,350,000,000   620,000,000       
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (969,254,000)     (864,444,333)      
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซื%อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 5,729,438          49,861,470         
เงินสดรับจากการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิซื%อหุน้สามญั -                         4,860,000           เงินสดรับจากการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิซื%อหุน้สามญั -                         4,860,000           
จ่ายเงินปันผล (172,598,348)     (86,498,551)        

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 261,452,070      (395,874,955)      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (899,900)            (1,147,585)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 1,768,317          2,915,902           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 868,417             1,768,317           

-                         -                          

ขอ้มลูประกอบกระแสเงินสดเพิ/มเติม
รายการที/มิใช่เงินสด
   หุน้สามญัที/ออกระหวา่งปีจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 49,821               433,578              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี%
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บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

1. ข้อมูลทั!วไป 

 บริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ! งจดัตั$งและมีภูมิลาํเนาในประเทศ
ไทย ธุรกิจหลักของบริษทัฯคือ การให้บริการสินเชื!อเช่าซื$ อรถจกัรยานยนต์ โดยมีที!อยู่ตามที!        
จดทะเบียนอยูที่!เลขที! 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต ้แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯคือ Engine Holdings Asia Pte. Ltd. (จดัตั$งในประเทศสิงคโปร์) และ
บริษทั เอ.พี.เอฟ. แมเนจเมน้ท ์จาํกดั (จดัตั$งในประเทศไทย) ซึ! งถือหุ้นของบริษทัฯในอตัราร้อยละ 
48.58 และร้อยละ 19.50 ตามลาํดบั โดยมี Wedge Holdings Co., Ltd. (จดัตั$งในประเทศญี!ปุ่น) เป็น
บริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

 งบการเงินนี$ จดัทาํขึ$นตามมาตรฐานการบญัชีที!กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 12 เรื! อง ภาษีเงินได้ ซึ! งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื!อวนัที!                   
26 พฤษภาคม 2553 และบริษทัฯถือปฏิบติัก่อนวนัที!มีผลบงัคบัใช ้

 การแสดงรายการในงบการเงินไดท้าํขึ$นเพื!อให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ลงวนัที! 30 มกราคม 2552 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที!บริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี$  

 งบการเงินนี$ ไดจ้ดัทาํขึ$นโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื!นในนโยบายการ
บญัชี 

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการ
บญัชีใหม่ตามรายละเอียดขา้งล่างนี$   

ก) มาตรฐานการบญัชีที!มีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที!เริ!มในหรือหลงัวนัที! 1 มกราคม 
2554 (เวน้แต่แม่บทการบญัชีซึ! งมีผลบงัคบัใชท้นัที) 

แม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2552)  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 1 (ปรับปรุง 2552) การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปลี!ยนแปลงประมาณ

การทางบญัชี และขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 16 (ปรับปรุง 2552) ที!ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 18 (ปรับปรุง 2552) รายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 19  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 23 (ปรับปรุง 2552) ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยขอ้มูลเกี!ยวกบับุคคลหรือกิจการ

ที!เกี!ยวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 26  การบญัชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชน์เมื!อออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที!     

เงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 33 (ปรับปรุง 2552) กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 36 (ปรับปรุง 2552) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี$ สิน หนี$ สินที!อาจเกิดขึ$น 

และสินทรัพยที์!อาจเกิดขึ$น 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเ์พื!อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที! 2  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที! 3 

(ปรับปรุง 2552) 
การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที! 5 
(ปรับปรุง 2552) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที!ถือไวเ้พื!อขายและ
การดาํเนินงานที!ยกเลิก 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที! 6 การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร
แร่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัที! 15 

สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

ข) มาตรฐานการบญัชีที!มีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที!เริ!มในหรือหลงัวนัที! 1 มกราคม 
2556 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 12  ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

และการเปิด เผยข้อมูล เ กี! ยวกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี!ยนแปลงของอตัรา
แลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศ 

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้นาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 12 มาถือปฏิบติัก่อนกาํหนด นอกจากนี$     
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชื!อวา่มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อ
งบการเงินสําหรับปีที!เริ! มใช้มาตรฐานการบญัชีดงักล่าว ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปนี$ ที!    
ฝ่ายบริหารคาดวา่จะมีผลกระทบต่องบการเงินในปีที!นาํมาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาถือปฏิบติั  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 19 เรื!อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบันี$ กาํหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ที!ให้กบัพนักงานเมื!อกิจการได้รับ
บริการจากพนกังาน กิจการตอ้งประเมินและบนัทึกหนี$ สินจากผลประโยชน์ของพนกังานเนื!องจาก
เกษียณอายุ โดยใชก้ารคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ! งเดิมบริษทัฯรับรู้ผลประโยชน์ที!
ใหก้บัพนกังานดงักล่าวเมื!อเกิดรายการ 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบที!อาจมีต่องบการเงินในปีที!เริ!มนาํ
มาตรฐานการบญัชีฉบบันี$มาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีที!สําคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ก) รายไดด้อกผลเช่าซื$อและขายผอ่นชาํระ 

  บริษทัฯรับรู้รายได้ดอกผลเช่าซื$อและขายผ่อนชาํระโดยการปันส่วนดอกผลเช่าซื$อตลอด
ระยะเวลาของสัญญาตามวิธีอตัราดอกเบี$ยที!แทจ้ริง โดยจะรับรู้ในวนัที!ถึงกาํหนดชาํระค่า
งวด ไม่วา่จะเก็บเงินไดห้รือไม่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะหยุดรับรู้รายไดเ้มื!อลูกหนี$คา้งชาํระ        
ค่างวดเกินกวา่ 4 งวด 
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 ข) รายไดจ้ากค่าปรับล่าชา้ 

  รายไดจ้ากค่าปรับล่าชา้รับรู้เป็นรายไดต้ามจาํนวนที!ไดรั้บจริง 

 ค) รายไดค่้าธรรมเนียมอื!น 

  ค่าธรรมเนียมที!เกี!ยวขอ้งกบัสัญญาเช่าซื$อรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

 ง) ดอกเบี$ยรับ 

  ดอกเบี$ยถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที!แทจ้ริง 

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

 ก) ดอกเบี$ยจ่าย 

  ดอกเบี$ยจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงคา้ง ในกรณีที!ดอกเบี$ยไดคิ้ดรวมอยูใ่นตัaวเงินจ่าย
แลว้ ดอกเบี$ยนั$นจะตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายเฉลี!ยเท่า ๆ กนัตลอดอายขุองตัaวเงินนั$น 

 ข) ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงจากการใหเ้ช่าซื$อ 

  บริษทัฯรับรู้ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงเมื!อเริ!มแรกจากการให้เช่าซื$อ โดยการปันส่วน
ทยอยรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบี$ ยที!แทจ้ริง และแสดงหักจากรายได้ดอกผลเช่าซื$อและขาย   
ผอ่นชาํระตลอดอายขุองสัญญา 

  รายไดด้อกผลเช่าซื$อที!ยงัไม่ถือเป็นรายไดแ้สดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรง
เมื!อเริ!มแรกของการเช่าซื$อ 

4.3 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั$นที!มี
สภาพคล่องสูง ซึ! งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัที!ไดม้าและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.4 ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและขายผ่อนชําระ 

 ลูกหนี$ ตามสัญญาเช่าซื$อและขายผ่อนชาํระแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที!จะไดรั้บ ดอกผล     
เช่าซื$อและดอกเบี$ยที!ยงัไม่ถือเป็นรายไดแ้สดงเป็นรายการหกัจากลูกหนี$ตามสัญญาเช่าซื$อและขาย
ผอ่นชาํระ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื!อหนี$สงสัยจะสูญในอตัราร้อยละของยอดลูกหนี$ ที!คา้งชาํระสุทธิจาก
รายไดด้อกผลเช่าซื$อและขายผอ่นชาํระที!ยงัไม่ถือเป็นรายได ้โดยคาํนึงถึงจาํนวนเดือนที!คา้งชาํระ 
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4.5 สินทรัพย์รอการขาย 

 สินทรัพยร์อการขายเป็นสินทรัพยซึ์! งไดย้ึดมาจากลูกหนี$ เช่าซื$อและขายผอ่นชาํระ และไดแ้สดงไว้
ในราคาทุน (ซึ! งส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่างวดที!คา้งชาํระสุทธิ) หรือมูลค่าสุทธิที!คาดว่าจะขายได้
แลว้แต่ราคาใดจะตํ!ากวา่ โดยการตั$งค่าเผื!อการลดมูลค่าสาํหรับสินทรัพยที์!ยดึคืน 

4.6 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในตราสารหนี$ ที!จะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯตดั
บญัชีส่วนเกิน/ส่วนตํ!ากวา่มูลค่าตราสารหนี$ตามอตัราดอกเบี$ยที!แทจ้ริง ซึ! งจาํนวนที!ตดัจาํหน่ายนี$ จะ
แสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบี$ยรับ 

 บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉลี!ยถ่วงนํ$าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

4.7 ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ / ค่าเสื!อมราคา 

 ที!ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื!อมราคา
สะสมและค่าเผื!อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าเสื!อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของ
สินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณดงัต่อไปนี$  

 อาคาร  20  ปี 
 ส่วนปรับปรุงอาคารและสถานที!เช่า 10  ปี 
 เครื!องตกแต่งและเครื!องใชส้าํนกังาน 5  ปี 

 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และยานพาหนะคาํนวณค่าเสื! อมราคาตามวิธีผลรวมจาํนวนปีตาม
ระยะเวลา 3 - 5 ปี 

 ค่าเสื!อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเสื!อมราคาสาํหรับที!ดิน 

 บริษทัฯตดัรายการที!ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื!อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์(ผลต่างระหวา่งสิ!งตอบแทนสุทธิที!ไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพย์
กบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั$น) จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเมื!อบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั$น
ออกจากบญัชี 

4.8 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที!เกี!ยวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที!มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 

126



 6

 นอกจากนี$  บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลที!มีสิทธิออกเสียง
โดยทางตรงหรือทางออ้ม ซึ! งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั 
กรรมการหรือพนักงานของบริษทัฯที!มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของ   
บริษทัฯ  

4.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัที!ในงบดุล บริษัทฯจะทาํการประเมินว่ามีข้อบ่งชี$ ของการด้อยค่าของที!ดิน อาคารและ
อุปกรณ์หรือสินทรัพยที์!ไม่มีตวัตนอื!นของบริษทัฯหรือไม่ หากมีขอ้บ่งชี$ของการดอ้ยค่า บริษทัฯจะ
ทาํการประมาณมูลค่าที!คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หากพบวา่ราคาตามบญัชีของสินทรัพยน์ั$น
มีมูลค่าสูงกวา่มูลค่าที!คาดว่าจะไดรั้บคืน แสดงว่าสินทรัพยด์งักล่าวเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯจะลด
มูลค่าของสินทรัพยล์งใหเ้ท่ากบัมูลค่าที!คาดวา่จะไดรั้บคืน ทั$งนี$  มูลค่าที!คาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึง
มูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะ
สูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที!
กิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อน
ภาษีที!สะทอ้นถึงการประเมินความเสี!ยงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความ
เสี! ยงซึ! งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที!กาํลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการขาย บริษทัฯใช้แบบจาํลองการประเมินมูลค่าที!ดีที!สุดซึ! งเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซึ! ง
สะทอ้นถึงจาํนวนเงินที!กิจการสามารถจะได้มาจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักด้วยตน้ทุนในการ
จาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั$นผูซื้$อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี!ยนและสามารถ
ต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้!ไม่มีความเกี!ยวขอ้งกนั 

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน  

4.10 ผลประโยชน์พนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารอง       
เลี$ ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื!อเกิดรายการ บริษทัฯบนัทึกสํารองผลประโยชน์พนกังานซึ! งคาํนวณจาก
จาํนวนเงินผลประโยชน์ที!คาดว่าจะตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานโดยใช้อตัราที!สอดคลอ้งกบักฎหมาย
แรงงาน 

4.11 ภาษีเงินได้ 

 ก) ภาษีเงินได้ตามแบบแสดงรายการ 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดต้ามจาํนวนที!คาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดย
คาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์!กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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 ข) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีคาํนวณขึ$ นจากผลแตกต่างชั!วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหนี$ สิน ณ วนัที!ในงบดุลกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี$ สินนั$น โดยใช้อตัรา
ภาษีที!มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที!ในงบดุล  

 บริษทัฯรับรู้หนี$ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั!วคราวที!ตอ้งเสียภาษี และ
รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั!วคราวที!ใช้หักภาษี รวมทั$งผล
ขาดทุนทางภาษีที!ยงัไม่ไดใ้ช ้ทั$งนี$บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีก็ต่อเมื!อ
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที!บริษัทฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอสําหรับผล
แตกต่างชั!วคราวที!ใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที!ยงัไม่ไดใ้ชน้ั$น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ ทุกวนัที!ใน      
งบดุล และจะปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวเมื!อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะ   
ไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั$งหมดหรือบางส่วน
มาใชป้ระโยชน์  

4.12 สัญญาแลกเปลี!ยนอตัราดอกเบี�ย 

 บริษทัฯรับรู้จาํนวนสุทธิของดอกเบี$ยที!ไดรั้บจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปลี!ยนอตัรา
ดอกเบี$ยเป็นรายได/้ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

4.13 ประมาณการหนี�สิน 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหนี$ สินไวใ้นบญัชีเมื!อภาระผกูพนัซึ! งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต
ไดเ้กิดขึ$นแลว้และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป
เพื!อปลดเปลื$องภาระผูกพนันั$ น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั$ นได้อย่าง
น่าเชื!อถือ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที!สําคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีที!รับรองทั!วไป ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณในเรื!องที!มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี$
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินที!แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที!แสดงในหมายเหตุประกอบ        
งบการเงิน ผลที!เกิดขึ$นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที!ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการ
ประมาณการทางบญัชีที!สาํคญัดงันี$  
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5.1 สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน        
ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื!อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื!อพิจารณาว่า    
บริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอนความเสี!ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์!เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

5.2 ค่าเผื!อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี� 

 ในการประมาณค่าเผื!อหนี$ สงสัยจะสูญของลูกหนี$  ฝ่ายบริหารจะประมาณอตัราค่าเผื!อหนี$สงสัยจะ
สูญของลูกหนี$แต่ละอาย ุโดยพิจารณาขอ้มูลสถิติต่าง ๆ ในอดีตประกอบกบัการประเมินความเสี!ยง
ของลูกหนี$  ลกัษณะของหลกัประกนั และผลเสียหายที!เกิดขึ$นจริงจากลูกหนี$ ในอดีต โดยยึดหลกั
ความระมดัระวงัเป็นสาํคญั 

5.3 ค่าเผื!อการลดมูลค่าสินทรัพย์รอการขาย 

ในการประมาณค่าเผื!อการลดมูลค่าสินทรัพยร์อการขาย ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที!คาดว่าจะเกิดขึ$นจากสินทรัพยร์อการขายแต่ละรายการ โดยคาํนึงถึงการ
วิเคราะห์มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์!คาดวา่จะขายได ้การใช้ประมาณการจากขอ้มูลสถิติการขาย
ในอดีต อายขุองสินทรัพยร์อการขายคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที!เป็นอยูใ่นขณะนั$น 

5.4 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีในบญัชีเมื!อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่า
บริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที!จะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินนั$นได ้ในการ
นี$ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเป็น
จาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรที!คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

5.5 ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื!อมราคา 

ในการคาํนวณค่าเสื!อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการใช้
งานและมูลค่าซากเมื!อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่า
ซากใหม่หากมีการเปลี!ยนแปลงเช่นนั$นเกิดขึ$น 

นอกจากนี$ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าที!คาดว่าจะได้รับคืนตํ!ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพย์นั$น ในการนี$ ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที!เกี!ยวขอ้งกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ!งเกี!ยวเนื!องกบัสินทรัพยน์ั$น 
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5.6 สํารองผลประโยชน์พนักงาน 

ในการประมาณสํารองผลประโยชน์พนกังาน ฝ่ายบริหารจะประมาณการจาํนวนเงินที!ตอ้งจ่ายโดย
อาศัยข้อสมมุติฐานในการประมาณการต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผลซึ! งคํานวณโดยใช้อัตราที!
สอดคลอ้งกบักฎหมายแรงงาน 

6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: บาท) 
 2553 2552 

เงินสดและรายการเทียบเท่า 79,000 612,000 
เงินฝากธนาคาร 789,417 1,156,317 

รวม 868,417 1,768,317 

 ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2553 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบี$ยร้อยละ 0.25 ต่อปี (2552: ร้อยละ 0.25 
ต่อปี) 

7. ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและขายผ่อนชําระ 

7.1 ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ลูกหนี$ตามสัญญาเช่าซื$อและขายผอ่นชาํระประกอบดว้ย 
(หน่วย: บาท) 

 ลูกหนี$ตามสัญญาเช่าซื$อ ลูกหนี$ตามสัญญาเช่าซื$อ  
 และขายผอ่นชาํระส่วนที!ถึง และขายผอ่นชาํระที!ถึง  

 กาํหนดชาํระภายในหนึ!งปี กาํหนดชาํระเกินกวา่หนึ!งปี รวม 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
ลูกหนี�ปกติ       
 ลูกหนี$ตามสัญญาเช่าซื$อและขายผอ่นชาํระ 2,000,698,279 1,646,245,667 1,570,327,279 1,145,563,571 3,571,025,558 2,791,809,238 
 ดอกผลเช่าซื$อและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 58,496,576 51,392,906 - - 58,496,576 51,392,906 
 หัก: ดอกผลเช่าซื$อและขายผอ่นชาํระ       

  ที!ยงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (756,416,950) (591,543,821) (375,905,204) (265,384,989) (1,132,322,154) (856,928,810) 

 รวมลูกหนี�ปกติ 1,302,777,905 1,106,094,752 1,194,422,075 880,178,582 2,497,199,980 1,986,273,334 

ลูกหนี�บอกเลิกสัญญา       
 ลูกหนี$ เช่าซื$อและขายผอ่นชาํระ 116,102,740 84,505,281 72,555,372 49,268,158 188,658,112 133,773,439 
 ดอกผลเช่าซื$อและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 14,402,454 10,285,462 - - 14,402,454 10,285,462 
 หัก: ดอกผลเช่าซื$อและขายผอ่นชาํระ       

  ที!ยงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (41,880,021) (29,166,648) (19,990,429) (13,305,042) (61,870,450) (42,471,690) 

 รวมลูกหนี�บอกเลิกสัญญา 88,625,173 65,624,095 52,564,943 35,963,116 141,190,116 101,587,211 

รวมลูกหนี� 1,391,403,078 1,171,718,847 1,246,987,018 916,141,698 2,638,390,096 2,087,860,545 

หัก: ค่าเผื!อหนี�สงสัยจะสูญ (163,531,295) (131,708,914) (64,809,703) (54,591,338) (228,340,998) (186,300,252) 

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและขายผ่อนชําระ - สุทธิ 1,227,871,783 1,040,009,933 1,182,177,315 861,550,360 2,410,049,098 1,901,560,293 
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7.2 ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ลูกหนี$ตามสัญญาเช่าซื$อและขายผอ่นชาํระ (สุทธิจากดอกผล
เช่าซื$อที!ยงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผื!อหนี$สงสัยจะสูญจาํแนกตามอายหุนี$คา้งชาํระไดด้งันี$  

(หน่วย: บาท) 
  อตัราร้อยละ   
 มูลค่าลูกหนี$  ที!บริษทัฯ  มูลค่าลูกหนี$ตาม 
 ตามสญัญาเช่าซื$อ ตั$งค่าเผื!อหนี$   สญัญาเช่าซื$อ 

ระยะเวลาคา้งชาํระ และขายผอ่นชาํระ สงสยัจะสูญ ค่าเผื!อหนี$สงสยัจะสูญ และขายผอ่นชาํระ - สุทธิ 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและขายผ่อนชําระ      
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,041,280,034 1,582,237,016 1 19,784,510 15,276,234 2,021,495,524 1,566,960,782 
 คา้งชาํระ        
 1 เดือน 199,050,168 159,639,047 1 1,947,145 1,557,722 197,103,023 158,081,325 
 2 - 3 เดือน 192,204,016 176,556,465 2 3,775,692 3,454,969 188,428,324 173,101,496 
 4 - 6 เดือน 112,238,972 99,571,067 100 110,677,742 97,561,187 1,561,230 2,009,880 
 7 - 12 เดือน 70,194,599 53,166,436 100 69,169,937 51,938,077 1,024,662 1,228,359 

 12 เดือนขึ$นไป 23,422,307 16,690,514 100 22,985,972 16,512,063 436,335 178,451 

รวม 2,638,390,096 2,087,860,545 228,340,998 186,300,252 2,410,049,098 1,901,560,293 

7.3 ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลรวมของเงินลงทุนขั$นตน้ตามสัญญาเช่าซื$อและมูลค่า
ปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั$นตํ!าที!ลูกหนี$ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าซื$อแสดงไดด้งันี$  

(หน่วย: บาท) 
 2553 2552 

  มูลค่าปัจจุบนัของ  มูลค่าปัจจุบนัของ 
 เงินลงทุนขั$นตน้ จาํนวนเงินขั$นตํ!า เงินลงทุนขั$นตน้ จาํนวนเงินขั$นตํ!า 
 ตามสญัญาเช่าซื$อ ที!ตอ้งจ่าย ตามสญัญาเช่าซื$อ ที!ตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหนึ!งปี 2,189,700,049 1,391,403,078 1,792,429,316 1,171,718,847 
ระยะเวลาที!เกินหนึ!งปีแต่ไม่เกินห้าปี 1,642,882,651 1,246,987,018 1,194,831,729 916,141,698 

รวม 3,832,582,700 2,638,390,096 2,987,261,045 2,087,860,545 

หกั: ดอกผลเช่าซื$อที!ยงัไม่ถือเป็น     
   รายได ้ (1,194,192,604)  (899,400,500)  

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั$นตํ!า     
   ที!ตอ้งจ่าย 2,638,390,096  2,087,860,545  

7.4 สัญญาเช่าซื$อของบริษทัฯมีระยะเวลาในการเช่าตามสัญญาโดยประมาณ 1 - 3 ปี และค่าเช่ากาํหนด
ในอตัราคงที!ตลอดอายสุัญญาเช่า 

7.5 ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2553 บริษทัฯได้โอนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี$ ตามสัญญาเช่าซื$อ (ก่อนหัก     
ดอกผลเช่าซื$อที!ยงัไม่ถือเป็นรายได)้ จาํนวน 4,109 ลา้นบาท (2552: 4,162 ล้านบาท) เพื!อ              
ค ํ$าประกนัวงเงินสินเชื!อที!ไดรั้บจากธนาคารพาณิชยต์ามที!กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 และ 15 
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7.6 เมื!อวนัที! 30 เมษายน 2547 สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยความ
เห็นชอบของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้าํหนดแนวปฏิบติั
ทางการบญัชีสาํหรับธุรกิจสินเชื!อเพื!อการอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) โดยหยุดรับรู้รายได้
สําหรับลูกหนี$คา้งชาํระค่างวดเกินกวา่ 3 งวด  อยา่งไรก็ตาม แนวปฏิบติัดงักล่าวไดใ้ห้ทางเลือกไว้
โดยหากบริษทัใดเห็นวา่แนวทางปฏิบติันี$ ไม่เหมาะสมให้เปิดเผยแนวทางที!บริษทัใชพ้ร้อมเหตุผล
ประกอบ ทั$งนี$บริษทัฯมีนโยบายในการหยุดรับรู้รายไดส้ําหรับลูกหนี$ตามสัญญาเช่าซื$อที!คา้งชาํระ
ค่างวดเกินกว่า 4 งวด ซึ! งหากบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าว บริษทัฯตอ้งรับรู้รายได้
สําหรับปีสิ$นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ลดลงเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1.48 ลา้นบาท 
และ 5.79 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทั$งนี$ เนื!องจากบริษทัฯบนัทึกค่าเผื!อหนี$ สงสัยจะสูญเต็มจาํนวน
สําหรับลูกหนี$ คา้งชาํระเกินกวา่ 3 งวดแลว้ ดงันั$นการหยุดรับรู้รายไดส้ําหรับลูกหนี$ตามสัญญาเช่า
ซื$อที!คา้งชาํระค่างวดเกินกวา่ 4 งวด จึงไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อกาํไรสุทธิสําหรับปี
ของบริษทัฯ 

 ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ยอดคงเหลือของลูกหนี$ตามสัญญาเช่าซื$อที!คา้งชาํระค่างวด
เกินกวา่ 3 งวดแต่บริษทัฯยงัคงรับรู้รายไดเ้ป็นจาํนวนเงินประมาณ 82.69 ลา้นบาท และ 77.52         
ลา้นบาท ตามลาํดบั 

8. สินทรัพย์รอการขาย 

 ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 สินทรัพยร์อการขายแสดงไดด้งันี$  

(หน่วย: บาท) 
 2553 2552 
สินทรัพยย์ดึคืน 25,811,817 10,769,995 
หกั: ค่าเผื!อการลดมูลค่า (8,329,020) (3,378,597) 

สินทรัพยร์อการขาย - สุทธิ 17,482,797 7,391,398 
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9. สินทรัพย์หมุนเวยีนอื!น 

 (หน่วย: บาท) 
 2553 2552 

รายไดค้า้งรับ 5,741,170 6,452,584 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 50,343,173 24,683,521 
ลูกหนี$ อื!น - ขายสินทรัพยร์อการขาย 15,940,369 10,355,071 
ภาษีซื$อที!ยงัไม่ถึงกาํหนด 1,656,772 863,892 
อื!น ๆ 129,024 155,365 

รวม 73,810,508 42,510,433 
หกั: ค่าเผื!อหนี$สงสัยจะสูญ (2,526,450) (2,526,450) 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื!น - สุทธิ 71,284,058 39,983,983 

10. เงินฝากประจําที!มีภาระคํ�าประกนั 

 ยอดคงเหลือนี$ คือเงินฝากประจาํซึ! งบริษทัฯได้นําไปวางไวก้ับธนาคารเพื!อคํ$ าประกันการออก
หนงัสือคํ$าประกนัจากธนาคารตามที!กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 23.2 

11. ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: บาท) 

   ส่วนปรับปรุง เครื!องตกแต่ง    

   อาคารและ และเครื!องใช ้ คอมพิวเตอร์   
 ที!ดิน อาคาร สถานที!เช่า สาํนกังาน และอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน        
31 ธนัวาคม 2552 30,378,654 42,821,684 4,772,832 19,749,928 9,404,185 13,678,128 120,805,411 
ซื$อเพิ!ม 5,603,886 2,583,214 135,202 721,024 1,451,295 6,031,906 16,526,527 
จาํหน่าย - - - (150,906) (52,804) (13,632) (217,342) 

31 ธนัวาคม 2553 35,982,540 45,404,898 4,908,034 20,320,046 10,802,676 19,696,402 137,114,596 

ค่าเสื!อมราคาสะสม        
31 ธนัวาคม 2552 - 30,984,385 4,643,164 18,759,098 7,001,239 9,059,164 70,447,050 
ค่าเสื!อมราคาสาํหรับปี - 2,148,114 77,853 407,032 2,044,687 3,158,213 7,835,899 
ค่าเสื!อมราคาสาํหรับ        
   ส่วนที!จาํหน่าย - - - (128,171) (52,788) (13,627) (194,586) 

31 ธนัวาคม 2553 - 33,132,499 4,721,017 19,037,959 8,993,138 12,203,750 78,088,363 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
31 ธนัวาคม 2552 30,378,654 11,837,299 129,668 990,830 2,402,946 4,618,964 50,358,361 

31 ธนัวาคม 2553 35,982,540 12,272,399 187,017 1,282,087 1,809,538 7,492,652 59,026,233 

133



 13

(หน่วย: บาท) 

   ส่วนปรับปรุง เครื!องตกแต่ง    

   อาคารและ และเครื!องใช ้ คอมพิวเตอร์   
 ที!ดิน อาคาร สถานที!เช่า สาํนกังาน และอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ค่าเสื!อมราคาสําหรับปี        
2552       7,069,310 

2553       7,835,899 

 ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯมีอุปกรณ์จาํนวนหนึ!งซึ! งตดัค่าเสื!อมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้าน
อยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื! อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ดังกล่าวมีจาํนวนเงิน
ประมาณ 30.02 ลา้นบาท (2552: 28.82 ลา้นบาท) 

 บริษทัฯไดน้าํที!ดินพร้อมสิ!งปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2553 จาํนวน 27.06 
ลา้นบาท (2552: 29.02 ลา้นบาท) ไปคํ$าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั$นจากสถาบนั
การเงิน และเงินกูย้มืระยะยาวตามที!กล่าวในหมายเหตุ 13 และ 15 

12. ภาษีเงินได้นิติบุคคล/สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัฯสําหรับปี 2553 และ 2552 คาํนวณขึ$นในอตัราร้อยละ 30 และ 25 
ตามลาํดบั สาํหรับกาํไรหลงัจากบวกกลบัดว้ยรายการสาํรองและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที!ไม่อนุญาตให้ถือ
เป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษี 

 ภาษีเงินไดข้องบริษทัฯสาํหรับปีสิ$นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: บาท) 

 2553 2552 
ภาษีเงินไดที้!คาํนวณจากกาํไรทางภาษี 126,626,356 72,181,603 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ!มขึ$น (16,806,674) (11,825,819) 
ผลกระทบจากการเปลี!ยนแปลงอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (7,070,514) - 

ภาษีเงินไดที้!แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 102,749,168 60,355,784 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีที!แสดงอยู่ในงบดุล ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2553 
และ 2552 มีดงันี$  

 (หน่วย: บาท) 
 2553 2552 

ผลกระทบทางภาษีของรายการซึ!งไม่สามารถถือเป็นค่าใชจ่้าย   
   ค่าเผื!อหนี$สงสยัจะสูญ 71,839,589 49,414,055 
   ค่าเผื!อมลูค่าลดลงของสินทรัพยร์อการขาย 2,498,706 844,649 
   ประมาณการผลประโยชนพ์นกังาน 6,651,676 - 
   ค่านายหนา้รอตดับญัชี (21,758,483) (14,904,404) 

รวม 59,231,488 35,354,300 

13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมืระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: บาท) 

 อตัราดอกเบี$ย   
 (ร้อยละต่อปี) 2553 2552 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 22,921,439 346,459 
เงินกูย้ืมระยะสั$นจากสถาบนัการเงิน MLR, MOR 50,000,000 25,000,000 

รวม  72,921,439 25,346,459 

 ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั$นจากสถาบนัการเงินของ
บริษทัฯคํ$าประกนัโดยการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซื$อ และการจดจาํนองที!ดินพร้อมสิ!ง
ปลูกสร้างที!มีอยูใ่นปัจจุบนัและที!จะมีขึ$นในภายหนา้ และทะเบียนรถจกัรยานยนตต์ามหนงัสือแจง้
จากผูใ้หกู้ ้

14. รายการธุรกจิกบักจิการที!เกี!ยวข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจที!สําคญักบับุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเงื!อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที!ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัเหล่านั$น ซึ! งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี$  
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 (หน่วย: บาท) 
 2553 2552 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัที!เกี!ยวขอ้งกนั   
รายไดด้อกผลเช่าซื$อ 541,711 - ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกิจกบักรรมการ    
ดอกเบี$ยจ่าย - 24,356 อตัราดอกเบี$ยร้อยละ 7.25 และ MOR 

ต่อปี 

 ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 บริษทัฯไม่มียอดคงคา้งกบักิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหวา่งปีสิ$นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯไดจ่้ายเงินเดือน โบนสั ค่าเบี$ยประชุมและเงิน
บาํเหน็จใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารเป็นจาํนวนเงิน 17.09 ลา้นบาท (2552: 13.59 ลา้นบาท) 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญสําหรับกรรมการและผู้บริหาร 

 เมื!อวนัที! 20 พฤษภาคม 2551 บริษทัฯไดอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิซื$อหุ้นสามญั (GL-WA) ให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหารจาํนวน 11 ท่าน จาํนวน 206,300 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 20.6 ของจาํนวน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที!จะซื$อหุน้สามญัทั$งหมดที!ออกในครั$ งนั$น 

 เมื!อวนัที! 4 กุมภาพนัธ์ 2552 บริษทัฯไดอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิซื$อหุ้นสามญั (GL-W1) ให้แก่ผูถื้อ
หุ้นเดิมที!เป็นกรรมการและผูบ้ริหารจาํนวน 6 ท่าน จาํนวน 2,412,996 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.9 
ของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที!จะซื$อหุน้สามญัทั$งหมดที!ออกในครั$ งนั$น 

 เมื!อวนัที! 10 พฤษภาคม 2552 บริษทัฯไดอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิซื$อหุ้นสามญั (GL-WB) ให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหารจาํนวน 11 ท่าน จาํนวน 118,100 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 23.6 ของจาํนวน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที!จะซื$อหุน้สามญัทั$งหมดที!ออกในครั$ งนั$น 

 เมื!อวนัที! 10 พฤษภาคม 2553 บริษทัฯไดอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิซื$อหุ้นสามญั (GL-WC) ให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหารจาํนวน 10 ท่าน จาํนวน 104,700 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 20.9 ของจาํนวน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที!จะซื$อหุน้สามญัทั$งหมดที!ออกในครั$ งนั$น 
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15. เงินกู้ยมืระยะยาว 

 เงินกูย้มืระยะยาวซึ!งบริษทัฯไดรั้บจากสถาบนัการเงินในประเทศ มีรายละเอียดดงันี$  

(หน่วย: บาท) 

 ยอดคงเหลือ อตัราดอกเบี$ยต่อปี เงื!อนไขการชาํระคืนเงินตน้ 

 2553 2552   

สญัญาเงินกูล้งวนัที! 26 กุมภาพนัธ์ 2550    

วงเงินสินเชื!อที! 3  - 3,000,000 อตัราร้อยละ MLR ต่อปี ผ่อนชําระเป็นงวด ๆ ในจาํนวนที!เท่ากัน 

รวมทั$งหมดสามสิบงวด โดยเริ!มชาํระงวด

แรกในวนัชาํระดอกเบี$ยครั$ งแรกหลงัจาก

วนัที!เบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเชื!อ 

สญัญาเงินกูล้งวนัที! 20 กนัยายน 2550    

วงเงินสินเชื!อที! 2 - 90,890,000 อตัราดอกเบี$ย 1 เดือน  

 THBFIX + 0.97 ต่อปี 

ผ่อนชาํระเป็นงวดๆ ตามที!ระบุในสัญญา

เงินกู้รวมทั$ งหมดสามสิบงวดโดยเริ! ม

ชําระงวดแรกในวนัทาํการสุดท้ายของ

เดือนมีนาคม 2551 

สญัญาเงินกูล้งวนัที! 28 เมษายน 2551    

วงเงินสินเชื!อที! 1 47,833,333 435,166,667 อตัราร้อยละ MLR - 0.5 ต่อปี ผ่อนชําระเป็นงวด ๆ ในจาํนวนที!เท่ากัน 

รวมทั$งหมดสามสิบงวด โดยเริ!มชาํระงวด

แรกในวนัชาํระดอกเบี$ยครั$ งแรกหลงัจาก

วนัที!เบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเชื!อ 

สญัญาเงินกูล้งวนัที! 29 มกราคม 2552    

วงเงินสินเชื!อที! 1 113,585,000 291,449,000 อตัราร้อยละ MLR - 0.5 ต่อปี ผ่อนชําระเป็นงวด ๆ ในจาํนวนที!เท่ากัน

รวมทั$งหมดยี!สิบเจ็ดงวด โดยเริ! มชําระ

งวดแรกในวันชําระดอกเบี$ ยครั$ งแรก

หลงัจากวนัที!เบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเชื!อ 

สญัญาเงินกูล้งวนัที! 22 ตุลาคม 2552    

 วงเงินสินเชื!อที! 1 720,666,667 216,333,333 อตัราร้อยละ MLR - 0.75 ต่อปี ผ่อนชําระเป็นงวด ๆ ในจาํนวนที!เท่ากัน

รวมทั$งหมดสามสิบงวด โดยเริ!มชาํระงวด

แรกในวนัชาํระดอกเบี$ยครั$ งแรกหลงัจาก

วนัที!เบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเชื!อ 

สญัญาเงินกูล้งวนัที! 25 สิงหาคม 2553    

วงเงินสินเชื!อที! 1 535,500,000 - อตัราร้อยละ MLR - 1.0 ต่อปี ผ่อนชําระเป็นงวด ๆ ในจาํนวนที!เท่ากัน

รวมทั$งหมดสามสิบงวด โดยเริ!มชาํระงวด

แรกในวนัชาํระดอกเบี$ยครั$ งแรกหลงัจาก 

     วนัที!เบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเชื!อ 

รวม 1,417,585,000 1,036,839,000   

หัก: ส่วนที!ถึงกาํหนดชําระ

ภายในหนึ!งปี (788,126,025) (746,981,184) 
  

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 629,458,975 289,857,816   
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 การเปลี!ยนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปี 2553 มีรายละเอียดดงันี$  

 (หน่วย: บาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2552 1,036,839,000 
บวก: กูเ้พิ!ม 1,350,000,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (969,254,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2553 1,417,585,000 

 เมื!อวนัที! 28 เมษายน 2551 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยส์ามแห่ง (ผูใ้ห ้  
กูร่้วม) เพื!อขอวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 1,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื!อนาํไปชาํระคืนเงิน
กูย้ืมภายใตส้ัญญาเงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกิจ เพื!อป้องกนัความเสี!ยงจากอตัราดอกเบี$ย 
บริษทัฯไดท้าํสัญญาแลกเปลี!ยนอตัราดอกเบี$ยของเงินกูย้ืมดงักล่าวบางส่วนเพื!อแลกเปลี!ยนอตัรา
ดอกเบี$ยลอยตวัเป็นอตัราดอกเบี$ยคงที!ร้อยละ 6.75 ต่อปี 

 เมื!อวนัที! 29 มกราคม 2552 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ! ง เพื!อ
ขอวงเงินกู้ระยะยาวจาํนวน 400 ล้านบาทโดยมีวตัถุประสงค์เพื!อนาํไปชาํระคืนเงินกู้ยืมภายใต้
สัญญาเงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกิจ 

 เมื!อวนัที! 22 ตุลาคม 2552 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยส์ามแห่ง (ผูใ้ห้กู้
ร่วม) เพื!อขอวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 1,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื!อนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืม
ภายใตส้ัญญาเงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษทัฯ 

 เมื!อวนัที! 25 สิงหาคม 2553 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยส์ามแห่ง (ผูใ้ห้กู้
ร่วม) เพื!อขอวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 1,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื!อนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืม
ภายใตส้ัญญาเงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษทัฯ 

 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้มื บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงื!อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดาํรงสัดส่วน
การถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ การจ่ายเงินปันผล การดาํรงอตัราส่วนหนี$ สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
การดาํรงอตัราส่วนของลูกหนี$ เช่าซื$อที!คา้งชาํระมากกวา่ 3 เดือนขึ$นไปต่อลูกหนี$ เช่าซื$อทั$งหมด การ
ดาํรงอตัราส่วนของลูกหนี$ เช่าซื$อต่อหนี$ เงินกู ้การไม่จาํหน่ายสินทรัพยห์รือสิทธิในรายได ้และการ
ไม่ก่อหนี$ ทุกประเภทเพิ!มเติม เป็นตน้ 

 เงินกูย้มืภายใตส้ัญญาเงินกูด้งักล่าวคํ$าประกนัโดยการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซื$อ และการ
จดจาํนองที!ดินพร้อมสิ!งปลูกสร้างที!มีอยู่ในขณะนี$  และ/หรือจะมีต่อไปในภายหน้า และทะเบียน
รถจกัรยานยนตต์ามหนงัสือแจง้จากธนาคารพาณิชย ์

 ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2553 บริษทัฯมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูที้!ยงัมิไดเ้บิกใชจ้าํนวน 
430 ลา้นบาท  
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16. ทุนเรือนหุ้น 

16.1 การรับเงินเพิ!มทุนจากการใช้ใบสําคัญแสดงสิทธิ  

  ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บเงินเพิ!มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที!จะซื$อหุ้น
สามญัจาํนวนรวม 5.73 ลา้นบาท ตามรายละเอียดดงันี$  

 จาํนวนใบสาํคญั    
 แสดงสิทธิ จาํนวนหุน้สามญั ราคาใชสิ้ทธิ จาํนวนเงิน 

 (หน่วย) (หุน้) (บาทต่อหุน้) (ลา้นบาท) 
GL-W1 249,106 249,106 23 5.73 

  บริษทัฯได้จดทะเบียนเพิ!มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นทุนชําระแล้วจาํนวน 282.1 ล้านบาท        
เมื!อวนัที! 6 ตุลาคม 2553 

  ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯมีส่วนเกินมูลค่าหุน้เป็นจาํนวนเงินรวม 192.2 ลา้นบาท 

16.2 รายการกระทบยอดจํานวนหุ้นสามัญ 

(หน่วย: หุน้) 

 2553 2552 
หุน้สามญัจดทะเบียน   
จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัตน้ปี 79,800,000 79,800,000 
จดทะเบียนเพิ!มทุนระหวา่งปี 6,500,000 - 

จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัสิ$นปี 86,300,000 79,800,000 

หุน้สามญัที!ออกและชาํระแลว้   
จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัตน้ปี 56,167,890 54,000,000 
จาํนวนหุน้สามญัเพิ!มขึ$นจากการใชสิ้ทธิตาม   
   ใบสาํคญัแสดงสิทธิในระหวา่งปี 249,106 2,167,890 

จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัสิ$นปี 56,416,996 56,167,890 

17. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2553 ใบสาํคญัแสดงสิทธิซื$อหุน้สามญัซึ! งออกโดยบริษทัฯมีรายละเอียดดงันี$  

ประเภท 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 
ออกให้แก่ 

วนัที!ออก 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

จาํนวนใบสาํคญั 
แสดงสิทธิที!ออกในครั$งแรก ราคาเสนอขาย 

อายใุบสาํคญั
แสดงสิทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิ 
ต่อ 1 หุ้นสามญั 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

GL-WA กรรมการและพนกังาน 20 พฤษภาคม 2551 1,000,000 - 3 ปี 12 บาท 1 หุ้นสามญั 
GL-W1 ผูถื้อหุ้นเดิม   4 กุมภาพนัธ์ 2552 24,300,000 0.20 บาท 3 ปี 23 บาท 1 หุ้นสามญั 
GL-WB กรรมการและพนกังาน 10 พฤษภาคม 2552 500,000 - 3 ปี 14.50 บาท 1 หุ้นสามญั 
GL-WC กรรมการและพนกังาน 10 พฤษภาคม 2553 500,000 - 3 ปี 16.59 บาท 1 หุ้นสามญั 
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 จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที!จะซื$อหุน้สามญัของบริษทัฯในระหวา่งปีมีการเปลี!ยนแปลงดงันี$  

 จาํนวนใบสาํคญัแสดง ออกใบสาํคญั จาํนวนใบสาํคญัแสดง จาํนวนใบสาํคญัแสดง  
ประเภท สิทธิคงเหลือ ณ วนัที!  แสดงสิทธิ สิทธิที!มีการใชสิ้ทธิ สิทธิคงเหลือ ณ วนัที! 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 31 ธนัวาคม 2552 ในระหวา่งปี ในระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2553 

GL-WA 1,000,000 - - 1,000,000 
GL-W1 22,132,110 - (249,106) 21,883,004 
GL-WB 500,000 - - 500,000 
GL-WC - 500,000 - 500,000 

  ที!ประชุมสามัญประจําปีผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯได้อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ!มทุนจํานวน 
6,500,000 หุ้น เพื!อรองรับโครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจาํกัด และการออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิที!จะซื$อหุ้นสามญัเพื!อจดัสรรแก่กรรมการและพนกังานของบริษทั (GL-WC) 
บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ!มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯเป็น 431,500,000 บาท เมื!อวนัที! 28 เมษายน 
2553 

18. เงินปันผล 

 เงินปันผลที!ประกาศจ่ายในปี 2553 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: บาท) 

เงินปันผล อนุมติัโดย จาํนวนเงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล
จ่ายต่อหุน้ 

เงินปันผลคงเหลือประกาศ
จ่ายจากกาํไรสุทธิของปี 
2552 

ที!ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
 เมื!อวนัที! 21 เมษายน 2553 

39,460,257  0.70 
เงินปันผลประกาศจ่ายจาก

กาํไรสุทธิของไตรมาส
หนึ!งปี 2553 

ที!ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
 เมื!อวนัที! 16 มิถุนายน 2553 

48,512,597 0.86 
เงินปันผลประกาศจ่ายจาก ที!ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   
   กาํไรสุทธิของ    เมื!อวนัที! 9 ธนัวาคม 2553   
   สามไตรมาสปี 2553  84,625,494 1.50 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2553  172,598,348 3.06 
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 เงินปันผลที!ประกาศจ่ายในปี 2552 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: บาท) 

เงินปันผล อนุมติัโดย จาํนวนเงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล
จ่ายต่อหุน้ 

    
เงินปันผลประกาศจ่ายจาก

กาํไรของไตรมาสหนึ!ง    
ปี 2552 

ที!ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
 เมื!อวนัที! 10 กรกฎาคม 2552 

47,181,028 0.84 
เงินปันผลประกาศจ่ายจาก

กาํไรของปี 2552 
ที!ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
 เมื!อวนัที! 11 พฤศจิกายน 2552 39,317,523 0.70 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2552  86,498,551 1.54 

19. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ!งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี
หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนี$ จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

20. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที!สาํคญัดงัต่อไปนี$  

 (หน่วย: บาท) 

 2553 2552 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื!นของพนกังาน 87,301,892 66,446,179 
ค่าเสื!อมราคา 7,835,899 7,069,310 

21. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั$นพื$นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสําหรับปีดว้ยจาํนวนถวัเฉลี!ยถ่วงนํ$ าหนกัของ
หุน้สามญัที!ออกอยูใ่นระหวา่งปี  

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสุทธิสําหรับปีดว้ยผลรวมของจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี!ย
ถ่วงนํ$ าหนกัที!ออกอยู่ในระหว่างปีกบัจาํนวนถวัเฉลี!ยถ่วงนํ$ าหนกัของหุ้นสามญัที!บริษทัฯอาจตอ้ง
ออกเพื!อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั$งสิ$นให้เป็นหุ้นสามญั  โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็น
หุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัที!ตอ้งออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
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 กาํไรต่อหุน้ขั$นพื$นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดแสดงการคาํนวณไดด้งันี$  

  จาํนวนหุน้สามญั  
 กาํไรสุทธิ ถวัเฉลี!ยถ่วงนํ$าหนกั กาํไรต่อหุน้ 
 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน       
 กาํไรสุทธิ 263,253 181,129 56,348 55,099 4.67 3.29 

ผลกระทบของหุ้นสามัญ       
 เทียบเท่าปรับลด       
  GL-WA - - 533 465   
  GL-W1 - - 4,643 -   
  GL-WB - - 218 128   
  GL-WC - - 177 -   
  รวม - - 5,571 593   
กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
    กาํไรสุทธิที!เป็นของผูถื้อหุน้       
       สามญัสมมติวา่มีการใชสิ้ทธิ       
       ซื$อหุน้สามญั 263,253 181,129 61,919 55,692 4.25 3.25 

 ไม่มีจาํนวนหุ้นสามญัเทียบเท่าที!บริษทัฯอาจต้องออกสําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิซื$อหุ้นสามญั 
(GL-W1) สําหรับปีสิ$นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2552 เนื!องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม      
ถวัเฉลี!ยในระหวา่งปีของหุน้สามญัของบริษทัฯ 

22. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั$งกองทุนสํารองเลี$ยงชีพขึ$นตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง
เลี$ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 
3 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี$ยงชีพนี$บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อยุธยา จาํกดั 
และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื!อพนักงานนั$นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษทัฯ     
ในระหวา่งปี 2553 และ 2552 บริษทัฯไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 1,278,665 บาท และ 
1,209,919 บาท ตามลาํดบั  

23. ภาระผูกพนั 

23.1 ภาระผูกพนัเกี!ยวกบัสัญญาบริการ 

 ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯมีภาระผกูพนัตามสัญญาบริการซึ! งจะตอ้งจ่ายค่าบริการภายใน      
1 ปี จาํนวน 0.39 ลา้นบาท (2552: 0.30 ลา้นบาท) 
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23.2 การคํ�าประกนั 

 ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯมีหนงัสือคํ$าประกนัซึ! งออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่
เป็นจาํนวน 250,300 บาท (2552: 250,300 บาท) ซึ! งเกี!ยวเนื!องกบัการคํ$าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและ
ไปรษณีย ์

24. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯดาํเนินกิจการหลกัในส่วนงานเดียว คือ บริการสินเชื!อเช่าซื$อรถจกัรยานยนต ์โดยมีส่วนงาน  
ทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย ดงันั$นรายได ้กาํไร และสินทรัพย ์โดยส่วนใหญ่ตามที!แสดงไว้
ในงบการเงินจึงเกี!ยวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที!กล่าวไว ้

25. เครื!องมือทางการเงิน 

25.1 นโยบายการบริหารความเสี!ยง 

 เครื!องมือทางการเงินที!สําคญัของบริษทัฯ ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี$
ตามสัญญาเช่าซื$อและขายผ่อนชาํระ เงินฝากประจาํที!มีภาระคํ$าประกนั ลูกหนี$ และเงินให้กูย้ืมแก่
พนกังาน เงินลงทุนระยะยาว เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั$นจากสถาบนัการเงินและเงินกูย้ืม
ระยะยาว บริษทัฯมีความเสี!ยงที!เกี!ยวขอ้งกบัเครื!องมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายในการ
บริหารความเสี!ยงดงันี$  

ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ 

 บริษทัฯมีความเสี!ยงดา้นการให้สินเชื!อที!เกี!ยวเนื!องกบัลูกหนี$ ตามสัญญาเช่าซื$อและขายผอ่นชาํระ
และลูกหนี$ สินเชื!อเงินสด ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี!ยงนี$ โดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการ
ในการควบคุมสินเชื!อที!เหมาะสม นอกจากนี$  การใหสิ้นเชื!อของบริษทัฯไม่มีการกระจุกตวัเนื!องจาก
บริษทัฯมีฐานของลูกคา้ที!หลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย ดงันั$นบริษทัฯจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บ
ความเสียหายที!เป็นสาระสาํคญัจากการใหสิ้นเชื!อนอกจากจาํนวนค่าเผื!อหนี$สงสัยจะสูญที!บนัทึกไว้
แลว้ในบญัชี 

 ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ย 

 บริษทัฯมีความเสี!ยงจากอตัราดอกเบี$ยที!สําคญัอนัเกี!ยวเนื!องกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหนี$ ตาม
สัญญาเช่าซื$ อและขายผ่อนชําระ เงินฝากประจาํที!มีภาระคํ$ าประกัน ลูกหนี$ และเงินให้กู้ยืมแก่
พนกังาน เงินลงทุนระยะยาว เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั$นจากสถาบนัการเงินและเงินกูย้ืม
ระยะยาวที!มีดอกเบี$ย อย่างไรก็ตาม เนื!องจากสินทรัพยแ์ละหนี$ สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัรา
ดอกเบี$ยที!ปรับขึ$นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี$ยคงที!ซึ! งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 
ความเสี!ยงจากอตัราดอกเบี$ยของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัตํ!า 
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 ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สินทรัพยแ์ละหนี$ สินทางการเงินที!สําคญัสามารถจดัตาม
ประเภทอตัราดอกเบี$ย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี$ สินทางการเงินที!มีอตัราดอกเบี$ยคงที!สามารถ
แยกตามวนัที!ครบกาํหนด หรือวนัที!มีการกาํหนดอตัราดอกเบี$ยใหม่ (หากวนัที!มีการกาํหนดอตัรา
ดอกเบี$ยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี$  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2553 

 อตัราดอกเบี$ยคงที! อตัราดอกเบี$ย   

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับขึ$นลง ไม่มี  
 1 ปี ถึง 5 ปี  ตามราคาตลาด ดอกเบี$ย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด               -               - 0.41 0.46 0.87 
 ลูกหนี$ตามสญัญาเช่าซื$อและขายผอ่นชาํระ - สุทธิ 1,227.87 1,182.18                  -                       - 2,410.05 
   เงินฝากประจาํที!มีภาระคํ$าประกนั 0.27               -                  -                       - 0.27 
   ลูกหนี$และเงินให้กูย้มืแก่พนกังาน               -               -                  - 0.07 0.07 
หนี�สินทางการเงนิ      
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั$น      
    จากสถาบนัการเงิน               -               - 72.92                       - 72.92 
 เงินกูย้มืระยะยาว 788.13 629.46                  -                       - 1,417.59 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2552 

 อตัราดอกเบี$ยคงที! อตัราดอกเบี$ย   

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับขึ$นลง ไม่มี  
 1 ปี ถึง 5 ปี  ตามราคาตลาด ดอกเบี$ย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด               -               - 0.86 0.91 1.77 
 ลูกหนี$ตามสญัญาเช่าซื$อและขายผอ่นชาํระ - สุทธิ 1,040.01 861.55                  -                      - 1,901.56 
   เงินฝากประจาํที!มีภาระคํ$าประกนั 0.27               -                  -                      - 0.27 
   ลูกหนี$และเงินให้กูย้มืแก่พนกังาน               -               -                  - 0.06 0.06 
   เงินลงทุนระยะยาว               - 2.00                  -                      - 2.00 
หนี�สินทางการเงนิ      
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั$น      
    จากสถาบนัการเงิน               -               - 25.35                      - 25.35 
 เงินกูย้มืระยะยาว 746.98 289.86                  -                      - 1,036.84 
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 บริษทัฯไดต้กลงทาํสัญญาแลกเปลี!ยนอตัราดอกเบี$ยเพื!อเป็นเครื!องมือบริหารความเสี!ยงที!เกี!ยวเนื!อง
กบัหนี$ สินทางการเงินที!มีอตัราดอกเบี$ยที!ปรับขึ$นลงตามอตัราตลาด รายละเอียดของเงินกูย้ืมระยะ
ยาวแสดงไวใ้นหมายเหตุ 15 ขณะที!รายละเอียดของสัญญาแลกเปลี!ยนอตัราดอกเบี$ยที!ยงัคงมีผล
บงัคบั ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2553 คือ ในระหว่างปี 2551 บริษทัฯได้ทาํสัญญาแลกเปลี!ยนอตัรา
ดอกเบี$ยกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหนึ! งมีระยะเวลาตั$งแต่วนัที! 2 กนัยายน 2551 ถึงวนัที!    
31 มีนาคม 2554 สาํหรับเงินกูย้มืระยะยาวบางส่วนตามที!กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15 ในอตัราดอกเบี$ย
คงที!ร้อยละ 6.75 ต่อปี 

 ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน 

 บริษทัฯพิจารณาว่าไม่มีความเสี! ยงจากอตัราแลกเปลี!ยน เนื!องจากบริษัทฯไม่มีธุรกรรมที!เป็น
เงินตราต่างประเทศ  

25.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื!องมือทางการเงิน 

 วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมขึ$นอยู่กบัลกัษณะของเครื!องมือทางการเงิน ในกรณีของเครื!องมือ           
ทางการเงินที! มีการซื$ อขายในตลาด มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุด แต่หาก             
ไม่สามารถหาราคาตลาดที!เหมาะสมได ้มูลค่ายุติธรรมของเครื!องมือทางการเงินจะกาํหนดขึ$นโดย
ใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าที!เหมาะสม  

 บริษทัฯมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเครื!องมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งันี$  

 ก)   สินทรัพยแ์ละหนี$ สินทางการเงินที!จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั$น ไดแ้ก่ เงินฝากสถาบนั
การเงิน ลูกหนี$ และเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานและเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั$ นจาก
สถาบนัการเงิน แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีที!แสดงในงบดุล 

 ข) ลูกหนี$ ตามสัญญาเช่าซื$อและขายผ่อนชาํระแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้
สินเชื!อหกัดอกผลเช่าซื$อที!ยงัไม่ถือเป็นรายไดต้ามที!แสดงในงบดุลหักค่าเผื!อหนี$สงสัยจะสูญ
ตามบญัชี 

 ค) เงินลงทุนระยะยาวและเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบี$ยใกลเ้คียงกบัอตัรา
ดอกเบี$ยในตลาด แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีที!แสดงในงบดุล 

26. การบริหารจัดการทุน 

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที!สําคญัของบริษทัฯคือการจดัให้มีซึ! งโครงสร้างทางการเงิน
ที!เหมาะสมและการดาํรงไวซึ้! งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื!อง 

 ตามงบดุล ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯมีอตัราส่วนหนี$ สินต่อทุนเท่ากบั 1.62 ต่อ 1 (2552: 
1.26 ต่อ 1) 

145



 25

27. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี$ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯเมื!อวนัที! 7 กุมภาพนัธ์ 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

Cash and cash equivalents 6 868,417             1,768,317          

Current portion of hire purchase and

   installment sales receivables, net 7, 14 1,227,871,783   1,040,009,933   

Assets foreclosed, net 8 17,482,797        7,391,398          

Revenue Department receivable 829,233             -                         

Other current assets, net 9 71,284,058        39,983,983        

Total current assets 1,318,336,288   1,089,153,631   

Non-current assets

Pledged fixed deposit at financial institution 10 268,598             265,311             

Long-term investments -                         2,000,000          

Hire purchase and installment sales 

   receivables - long-term portion, net 7, 14 1,182,177,315   861,550,360      

Property, plant and equipment, net 11 59,026,233        50,358,361        

       

Property, plant and equipment, net 11 59,026,233        50,358,361        

Deferred tax assets 12 59,231,488        35,354,300        

Other non-current assets, net 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   

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

   financial institutions 13 72,921,439        25,346,459        

Trade accounts payable 3,800,250          1,496,375          

Current portion of long-term loans 15 788,126,025      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        

Total current liabilities 981,544,136      851,501,069      

Non-current liabilities

Long-term loans, net of current portion 15 629,458,975      289,857,816      

Provision for employee compensation 22,172,253        -                         

Cash guarantee for damage on hire purchase agreements 2,999,067          6,998,135          Cash guarantee for damage on hire purchase agreements 2,999,067          6,998,135          

Total non-current liabilities 654,630,295      296,855,951      

Total liabilities 1,636,174,431   1,148,357,020   

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

Share capital 16

   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      

   Issued and paid-up 

      56,416,996 ordinary shares of Baht 5 each

         (2009: 56,167,890 ordinary shares of Baht 5 each) 282,084,980      280,839,450      

Share premium 16 192,189,327      187,655,598      

Warrants 14, 17 4,376,601          4,426,422          

Retained earnings

   Appropriated - statutory reserve 19 43,150,000        39,954,571        

   Unappropriated 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   Total liabilities and shareholders' equity 2,646,734,601   2,062,533,061   

0 0

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

Directors
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Group Lease Public Company Limited

Income statements

(Unit: Baht)

Note 2010 2009

Revenues

Hire purchase interest and installment sales income 802,770,766      742,158,854      

Other income 62,545,061        58,048,282        

Total revenues 865,315,827      800,207,136      

Expenses

Selling and administrative expenses 169,485,805      117,665,588      

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      

Income before finance cost and

   corporate income tax 441,034,540      326,210,741      

Finance cost 14 (75,032,333)       (84,726,200)       

Income before corporate income tax 366,002,207      241,484,541      

Corporate income tax 12 (102,749,168)     (60,355,784)       

For the years ended 31 December 2010 and 2009

Corporate income tax 12 (102,749,168)     (60,355,784)       

Net income for the year 263,253,039      181,128,757      

Earnings per share 21

Basis earnings per share

Net income 4.67 3.29

Weighted average number of ordinary shares (shares) 56,348,138 55,098,794

Diluted earnings per share

Net income 4.25 3.25

Weighted average number of ordinary shares (shares) 61,919,676        55,691,915        

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Group Lease Public Company Limited

Cash flow statements

For the years ended 31 December 2010 and 2009

(Unit: Baht)

2010 2009

Cash flows from operating activities

Net income before tax 366,002,207      241,484,541      

Adjustments to reconcile net income before tax to net cash

   provided by (paid from) operating activities: 

   Depreciation 7,835,899          7,069,310          

   Bad debts and doubtful accounts 118,888,740      125,152,114      

   Loss (gain) on sales of property, plant and equipment 12,632               (374,030)            

   Loss on disposals of assets foreclosed 118,811,813      217,585,998      

   Loss on diminution in value of assets foreclosed (reversal) 4,950,423          (5,739,715)         

   Provision for employee compensation 22,172,253        -                         

   Interest expenses 65,032,333        70,726,200        

Income from operating activities before changes in 

   operating assets and liabilities 703,706,300      655,904,418      

Operating assets (increase) decrease

   Hire purchase and installment sales receivables (627,365,980)     106,806,141         Hire purchase and installment sales receivables (627,365,980)     106,806,141      

   Assets foreclosed (133,853,635)     (211,266,124)     

   Revenue Department receivable (829,233)            395,912             

   Other current assets (31,311,641)       (4,603,990)         

   Other non-current assets (3,826,674)         (2,999,190)         

Operating liabilities increase (decrease)

   Trade accounts payable 2,303,875          674,915             

   Insurance premium payables 225,486             1,693,800          

   Accrued expenses 5,423,356          (1,390,209)         

   Other current liabilities 6,509,317          6,620,745          

   Guarantee for damage from hire purchase agreements (3,999,068)         (10,755,147)       

Cash flows from (used in) operating activities (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)       

Net cash flows from (used in) operating activities (247,815,373)     401,142,541      

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Cash flow statements (continued)

For the years ended 31 December 2010 and 2009

(Unit: Baht)

2010 2009

Cash flows from investing activities

Increase in pledged fixed deposits at financial institutions (3,287)                (5,804)                

Proceeds from redemption of long-term investment 2,000,000          -                         

Increase in accounts receivable and 

   loans to employees (16,907)              (17,598)              

Proceeds from sales of property, plant and equipment 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        (119,653,541)     

Cash receipt from long-term loans 1,350,000,000   620,000,000      

Repayment of long-term loans (969,254,000)     (864,444,333)     

Cash receipt from exercise of warrants 5,729,438          49,861,470        

Cash receipt from warrant issuance -                         4,860,000          

Group Lease Public Company Limited

Cash receipt from warrant issuance -                         4,860,000          

Dividend paid (172,598,348)     (86,498,551)       

Net cash flows from (used in) financing activities 261,452,070      (395,874,955)     

Net decrease in cash and cash equivalents (899,900)            (1,147,585)         

Cash and cash equivalents at beginning of year 1,768,317          2,915,902          

Cash and cash equivalents at the end of year 868,417             1,768,317          

-                         -                         

Supplement cash flows information

Non-cash items

   Issuance of ordinary shares during the year

      from the exercise of warrants 49,821               433,578             

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. 
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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 
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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 Agreements for the Construction of Real Estate 

b) 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. 

157



 4 

 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. 
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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. 
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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. 
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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 2009 

Cash and cash equivalents 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 2009 

Normal receivables      

 Hire purchase and  

  installment sales receivables 2,000,698,279 1,646,245,667 1,570,327,279 1,145,563,571 3,571,025,558 2,791,809,238 

 Accrued hire purchase and installment       

  sales income 58,496,576 51,392,906                         - - 58,496,576 51,392,906 

 Less: Unearned hire purchase and       

  installment sales income, net (756,416,950) (591,543,821) (375,905,204) (265,384,989) (1,132,322,154) (856,928,810) 

 Total normal receivable 1,302,777,905 1,106,094,752 1,194,422,075 880,178,582 2,497,199,980 1,986,273,334 

Terminated agreements receivables       

 Hire purchase and installment sales       

  receivables 116,102,740 84,505,281 72,555,372 49,268,158 188,658,112 133,773,439 

 Accrued hire purchase and installment       

  sales income 14,402,454 10,285,462                     - - 14,402,454 10,285,462 

 Less: Unearned hire purchase and       

       installment sales income, net (41,880,021) (29,166,648) (19,990,429) (13,305,042) (61,870,450) (42,471,690) 

   Total terminated agreements receivables 88,625,173 65,624,095 52,564,943 35,963,116 141,190,116 101,587,211 

Total receivables 1,391,403,078 1,171,718,847 1,246,987,018 916,141,698 2,638,390,096 2,087,860,545 

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       

 sales receivables, net  1,227,871,783 1,040,009,933 1,182,177,315 861,550,360 2,410,049,098 1,901,560,293 

7.2 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   

 Hire purchase and installment set up by Allowance for doubtful Hire purchase and installment 

Aging sales receivables the Company accounts sales receivables, net 

 2010 2009  2010 2009 2010 2009 

Hire purchase and installment sales receivables      

 Not yet due 2,041,280,034 1,582,237,016 1 19,784,510 15,276,234 2,021,495,524 1,566,960,782 

 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 

 Over 12 months 23,422,307 16,690,514 100 22,985,972 16,512,063 436,335 178,451 

Total 2,638,390,096 2,087,860,545  228,340,998 186,300,252 2,410,049,098 1,901,560,293 
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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 2009 

 Minimum Present value Minimum Present value 

 payments  of payments payments  of payments 

 receivable receivable receivable receivable 

Within one year 2,189,700,049 1,391,403,078 1,792,429,316 1,171,718,847 

After one year but not more     

   than five years 1,642,882,651 1,246,987,018 1,194,831,729 916,141,698 

Total minimum lease payments    

   receivable 3,832,582,700 2,638,390,096 2,987,261,045 2,087,860,545 

Less: Amounts representing     

   finance charges (1,194,192,604)  (899,400,500)  

Present value of minimum lease     

   payments 2,638,390,096  2,087,860,545  

7.4 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 
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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 

Repossessed assets 25,811,817 10,769,995 

Less: Allowance for diminution in value of   

   assets foreclosed (8,329,020) (3,378,597) 

Assets foreclosed, net  17,482,797 7,391,398 

9. Other current assets 

 (Unit: Baht) 

 2010 2009 

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 

Undue input vat 1,656,772 863,892 

Others 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 

10.  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) 

   Building Furniture and Computers   

   improvement office and Motor  

 Land Buildings and lease area equipment equipment vehicles Total 

Cost        

31 December 2009 30,378,654 42,821,684 4,772,832 19,749,928 9,404,185 13,678,128 120,805,411 

Additions 5,603,886 2,583,214 135,202 721,024 1,451,295 6,031,906 16,526,527 

Disposals - - - (150,906) (52,804) (13,632) (217,342) 

31 December 2010 35,982,540 45,404,898 4,908,034 20,320,046 10,802,676 19,696,402 137,114,596 

Accumulated depreciation       

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 - - - (128,171) (52,788) (13,627) (194,586) 

31 December 2010 - 33,132,499 4,721,017 19,037,959 8,993,138 12,203,750 78,088,363 

Net book value        

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 

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 (21,758,483) (14,904,404) 

Total 59,231,488 35,354,300 

13. Bank overdraft and short-term loans from financial institutions 

(Unit: Baht) 

 Interest rate   

 (% per annum) 2010 2009 

Bank overdraft MOR 22,921,439 346,459 

Short-term loans from financial institutions MLR, MOR 50,000,000 25,000,000 

Total  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 - Contract price 

Transactions with director    

Interest expenses - 24,356 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   

 Balance per annum Repayment condition 

 2010 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 

THBFIX + 0.97 

per annum 

Thirty equal installments, with first installment 

due on the last working day of March 2008 

 

Loan agreement dated 28 April 2008    

Credit facility No. 1 47,833,333 435,166,667 At the rate of 

MLR - 0.5 per 

annum 

Thirty equal installments, with first installment 

due on the first interest payment date after 

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 

MLR - 0.5 per 

annum 

Twenty seven equal installments, with first 

installment due on the first interest payment 

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      

MLR - 0.75 per 

annum 

Thirty equal installments, with first installment 

due on the first interest payment date after 

drawing down loans under credit facility 

Loan agreement dated 25 August 2010    

Credit facility No. 1 535,500,000 - At the rate of      

MLR - 1.0 per  

  annum 

Thirty equal installments, with first installment 

due on the first interest payment date after  
  drawing down loans under credit facility 

Total 1,417,585,000 1,036,839,000   

Less: Current portion  (788,126,025) (746,981,184)   

Long-term loans, net of current     

     portion 629,458,975 289,857,816   

 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 

Increase in number of ordinary shares due to   

   registration during the year 6,500,000 - 

Number of ordinary shares at the end of year 86,300,000 79,800,000 

Issued and paid-up share capital   

Number of ordinary shares at the beginning of year 56,167,890 54,000,000 

Increase in number of ordinary shares due to exercise    

   of warrants during the year 249,106 2,167,890 

Number of ordinary shares at the end of year 56,416,996 56,167,890 

17. Warrants 

As at 31 December 2010, details of the warrants, which were issued by the 

Company, are as follows: - 

Type of   Issuance date  Number of warrants Warrant Period of Exercise price  Exercise ratio  

warrant Issue to of warrant original issued offer price warrant per share per 1 warrant 

GL-WA Directors and employees 20 May 2008 1,000,000 - 3 years Baht 12 1 ordinary share 

GL-W1 Existing shareholders 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 - - 1,000,000 

GL-W1 22,132,110 - (249,106) 21,883,004 

GL-WB 500,000 - - 500,000 

GL-WC - 500,000 - 500,000 

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 Approved by 

Total     

dividends 

Dividend 

per share 

Outstanding balance of 

dividend on 2009 

operating result  

Annual General Meeting of the 

shareholders on 21 April 2010 

39,460,257 0.70 

Dividend on the first quarter 

of 2010 operating result  

Board of Directors’ meeting on      

16 June 2010 48,512,597 0.86 

Dividend for three quarters 

of 2010 operating result 

Board of Directors’ meeting on 9 

December 2010 84,625,494 1.50 

Total for 2010  172,598,348 3.06 
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 Dividends declared in 2009 consist of the following: 

 (Unit: Baht) 

Dividends Approved by 

Total     

dividends 

Dividend 

per share 

Interim dividends for the  

   first quarter of 2009 

Board of Directors’ Meeting on 

10 July 2009 47,181,028 0.84 

Interim dividends for 2009 Board of Directors’ Meeting on 

11 November 2009 39,317,523 0.70 

Total for 2009  86,498,551 1.54 

19. 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) 

 2010 2009 

Salary and wages and other employee benefits 87,301,892 66,446,179 

Depreciation  7,835,899 7,069,310 

21.  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 Earnings per share 

 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

 (Thousand Baht) (Thousand Baht) (Thousand shares) (Thousand shares) (Baht) (Baht) 

Basic earnings per share       

Net income  263,253 181,129 56,348 55,099 4.67 3.29 

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   

Diluted earnings per share       

Net income of ordinary       

   shareholders assuming       

   the conversion of dilutive        

   potential ordinary shares 263,253 181,129 61,919 55,692 4.25 3.25 

 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 Total 

Financial assets         
Cash and cash equivalents  - - 0.41 0.46 0.87 
Hire purchase and installment      
   sales receivables, net 1,227.87 1,182.18 - - 2,410.05 
Pledged fixed deposit at      
   financial institution 0.27 - - - 0.27 
Accounts receivable and       
   loans to employees - - - 0.07 0.07 
Long-term investments - - - - - 
Financial liabilities     
Bank overdraft and short-term      
   loans from financial      
   institutions - - 72.92 - 72.92 
Long-term loans 788.13 629.46 - - 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 
Hire purchase and installment      
   sales receivables, net 1,040.01 861.55               -                  - 1,901.56 
Pledged fixed deposit at      
   financial institution 0.27             -               -                  - 0.27 
Accounts receivable and       
   loans to employees             -             -               - 0.06 0.06 
Long-term investments             - 2.00               -                  - 2.00 
Financial liabilities     
Bank overdrafts and short-term      
   loans from financial      
   institutions             -             - 25.35                  - 25.35 
Long-term loans 746.98 289.86               -                  - 1,036.84 

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 debt-

to-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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