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สารจากประธานกรรมการ
Message from the Chairman

In the year 2011, the Company
continued to gain profits despite the impact
from the flood situation during the last quarter
of the year which required the Company to set
more allowance for doubtful accounts. In
addition, The Cabinet had passed the resolution
in October, 2011 to reduce the corporate
income tax from 30% to 23%. Effects of
changes in the new applicable tax rate through
the deferred tax asset re-calculation resulted
for the income tax expense of the Company to
increase for THB 24.58 million which was one
of the main reasons of the decreasing of the
Company’s net profit.
However, the Company believes that
after the flood, the overall motorcycle industry
for the year 2012 will be able to expand again
from the year 2011 as motorcycle is still the
one of the most important and necessary tool
for traveling or even for business operation in
Thailand.
For the Year 2012, the Company aims
to not only continue sustaining the growth in
Thailand but also expand the business to The
Asean Market. In the meantime, the company
still emphasizes on strengthening on its value
added services which will lead to the
continuous growth for the interest of its
stakeholders.
Finally, on behalf of the Board of
Directors and management, I would like to
take this opportunity to express our sincerest
thanks
to
the
Company’s
clients,
manufacturers, dealers as well as all the staffs
and the shareholders for their supports and
contributions and earnestly hope that those
supports and trust will remain firmly with us in
the future.

มิทซึจ ิ โคโนชิตะ
Mitsuji Konoshita
ประธานกรรมการ
Chairman of the Board of Directors

ในปี 2554 บริษั ทยั ง คงมี ผ ลกํ า ไรอย่ า ง
ต่อเนือง แม ้ว่าจะได ้รั บผลกระทบจากอุทกภัยในช่วง
ไตรมาสสุดท ้ายของปี ซึงทําให ้บริษัทต ้องตังสํารอง
หนีสูญ เพิมขึน ประกอบกับ คณะรั ฐ มนตรีไ ด ้มีม ติใ น
เดือน ตุลาคม 2554 ให ้มีการปรับลดอัตราภาษี เงินได ้
นิตบ
ิ ุคคลจากร ้อยละ 30 เป็ นร ้อยละ 23 ทําให ้ต ้องมี
การคํานวณภาษี เงินได ้รอตัดบัญชีใหม่ และส่งผลให ้
สิน ทรั พ ย์ภ าษี เ งิน ได ้รอตัด บัญ ชีถูก ปรั บ ลดมูล ค่า ลง
ค่าใชัจ่า ยภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ุคคลของบริษั ท จึงเพิมขึน
24.58 ล ้านบาท ซึงเป็ นหนึงในสาเหตุห ลั ก ทีทํ า ให ้
บริษัทมีกําไรสุทธิลดลง
อย่างไรก็ตาม บริษัทเชือว่า หลังจากสภาวะ
อุทกภัยได ้ผ่านไปภาพรวมของอุตสาหกรรมรถจักรยา
ยนต์ใ นปี 2555 น่ า จะขยายตัว ได ้ เมือเทีย บกับ ปี
2554 เนื องจากรถจั ก รยานยนต์ยั ง คงเป็ นหนึงใน
พาหนะหรือ เครืองมือ ทีมีความสํา คัญ ทังสําหรั บ การ
เดินทางหรือแม ้กระทังการดําเนินธุรกิจในประเทศไทย
ในปี 2555 นอกเหนือจากความมุ่งมันในการ
สนั บ สนุ น ให ้บริษั ทมีค วามเจริญ ก ้าวหน า้ ในประเทศ
ไทยแล ้ว บริษัทยังจะขยายธุรกิจไปยังตลาดอาเซียน
อีก ด ้วย ในขณะทียั ง คงมีค วามมุ่ง มันทีจะเสริม สร ้าง
ความแข็ ง แกร่ ง และสร ้างมูล ค่า เพิมในการให ้บริก าร
่ ารพัฒนาอย่างยังยืน
ของบริษัทต่อไป อันจะนํ าไปสูก
เพือประโยชน์ของผู ้ถือหุ ้นทุกท่าน
ในฐานะตั ว แทนของคณะกรรมการ และ
ผู ้บริห าร ขอถือ โอกาสนี ขอบพระคุณ ลูก ค ้า ผู ้ผลิต
ผู ้แทนจําหน่าย พนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนท่านผู ้
ถือ หุ น
้ ทุ ก ท่ า น ทีให ก
้ ารสนั บ สนุ น แก่ บ ริษั ทด ว้ ยดี
เสมอมา และหวังเป็ นอย่างยิงว่าบริษัทจะได ้รับความ
ไว ้วางใจ และการสนั บ สนุ น จากท่า นอย่ า งต่อ เนื อง
สืบไปในอนาคต
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุ๊ปลีส จํ ากัด (มหาชน) ประกอบด ้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ได ้แก่
พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์ เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายโศณิต พิชญางกูร, นายพลเดช
เทอดพิทักษ์ วานิช และนายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา เป็ นกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2554 คณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดปั จจุบันได ้เข ้าร่วมประชุมกับฝ่ ายบริหาร และผู ้ตรวจสอบภายในจํ านวน 2 ครัง โดยมีความเห็น
ดังต่อไปนี
•

รายงานทางการเงิน จากทีได ้พิจารณาสอบทานงบการเงินแต่ละไตรมาส และรายปี ร่วมกับฝ่ าย
บริหารและผู ้สอบบัญชี พบว่ามีความถูกต ้องตามหลักการบัญชีทรัี บรองโดยทัวไป ครบถ ้วน และ
เป็ นทีเชือถือได ้

•

ระบบควบคุมภายใน บริษัทได ้จัดให ้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให ้เป็ นผู ้ดําเนินการตรวจสอบ
ภายใน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงพบว่าระบบควบคุมภายใน มีความ
เพียงพอ และเป็ นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได ้ ทังนีหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท ได ้ให ้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบภายในเป็ นอย่างดี ทําให ้การตรวจสอบเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

•

การปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย
บริษัทดําเนินธุรกิจภายใต ้กฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์
และตลาด
หลักทรัพย์ ข ้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบทีกําหนดขึนโดย
หน่วยงานต่างๆ ซึงมีความเกียวข ้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

•

ผู ้สอบบัญชี บริษัท สํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด รับหน ้าทีเป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัทในปี
2554 เป็ นปี ท ี 5 ต่อเนืองจากปี ทผ่
ี านมา ซึงการตรวจสอบบัญชีอยูภ
่ ายใต ้มาตรฐานการบัญชีทมี
ี
ความถูกต ้องเหมาะสมในระดับสากล
และมีคา่ ใช ้จ่ายสําหรับการสอบบัญชีในระดับที
สมเหตุสมผล

•

รายการทีอาจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได ้ร่วมพิจารณาการทํา
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ พบว่ามีความสมเหตุสมผล โปร่งใส และเป็ นไปเพือประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ทตลาดหลั
ี
กทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

•

การเข ้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชือ
พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์
นายโศณิต พิชญางกูร
นายพลเดช เทอดพิทก
ั ษ์ วานิช
นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1/2
2/2
2/2
2/2

ว ันทีเข้าดํารงตําแหน่ง
11 พฤษภาคม 2554
11 พฤษภาคม 2554
20 เมษายน 2554
20 เมษายน 2554

โดยรวมจากการทีคณะกรรมการตรวจสอบได ้ปฏิบต
ั ห
ิ น ้าที พบว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ในทุกขันตอน จากระบบการจัดเก็บข ้อมูลอย่างละเอียด เป็ น
ระเบียบ สอดคล ้องกันภายในแผนก และสามารถอ ้างอิงกันได ้ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทังนี คณะกรรมการ
ตรวจสอบสนับสนุนให ้บริษัทฯ ปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของตลาดหลักทรัพย์ พร ้อมทังให ้
ข ้อสังเกต ข ้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุง เพือให ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ทก
ุ ฝ่ ายต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษ ัท กรุป
๊ ลีส จําก ัด (มหาชน)
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Report of the Audit Committee
The Audit Committee of Group Lease Public Company Limited comprises of 4
independent directors, namely, General Suebsan Dardarananda as President of Audit
Committee, Mr. Sonit Pichyangkul, Mr. Pholdej Therdphithakvanij and Mr. Krit Phanratanamala
as members of the Audit Committee. In 2011, the present Audit Committee had conducted 2
meetings with management and internal auditors, the opinions are as follows :
•

Financial Statement From the review of the Company’s financial statements with
the management and the external auditors, it appeared that the quarterly and
yearly financial statements have been done correctly in accordance with the
generally accepted accounting standard principles, complete and reliable.

•

Internal Control System The Company had set up Internal Audit unit reported
directly to the Audit Committee to undertake the internal auditing function. It was
found that the Company’s internal control system was sufficient, transparent and
can be inspected. This was efficiently done through the cooperation from all
relevant departments.

•

Compliance to the Laws The Company strictly complied to all the SEC’s and
SET’s laws and regulations including laws and regulations from other regulators in
relevant to the Company’s business.

•

The External Auditor
Ernst & Young Office Limited was appointed the
Company’s external auditor for the year 2011 which was the fifth consecutive year.
The auditing was done under the generally accepted accounting standard while the
remunerations were reasonable.

•

Transactions that may cause conflicts of interest The Audit Committee
considered that the Company’s related party transactions were reasonable, justified
and was done for good faith of the Company and complied with the rules and
regulations of the Stock Exchange of Thailand.

•

The Meeting Attendance of each Audit Committee

Name
General Suebsan Dardarananda
Mr. Sonit Pichyangkul
Mr. Pholdej Therdphithakvanij
Mr. Krit Phanratanamala

Meeting Attendance
1/2
2/2
2/2
2/2

Date of Appointment
11 May, 2011
11 May, 2011
20 April, 2011
20 April, 2011

From the overall auditing of the Company’s management operating systems, the Audit
Committee has the opinion that the Company has efficient and transparent systems which can
be inspected in every process. The record keeping system is accurate and compatible in each
department so that the data can be used as reference among different departments. Moreover,
the Audit Committee also encourages the application of good corporate governance of the SET
for the Company. Eventually, comments, advices as well as improvement guidelines were given
for the utmost benefits of the Company as a whole.

Audit Committee
Group Lease Public Co., Ltd.
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ข้อมูลทวไป
ั
ชือบริษัททีออกหลักทรัพย์

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

ทะเบียนเลขที

: 0107537000327 (เดิมเลขที บมจ.279)

ประกอบธุรกิจ

: ให ้บริการสินเชือเช่าซือรถจักรยานยนต์

ทีตังสํานักงานใหญ่

: 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมต
ิ รใต ้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

ทุนจดทะเบียน

: 431,500,000 บาท

ทุนทีออกและชําระแล ้ว

: 343,825,905 บาท

ชนิดของหุ ้น

: หุ ้นสามัญจํานวน 68,765,181 หุ ้น มูลค่าหุ ้นทีตราไว ้หุ ้นละ 5.00 บาท

Home Page

: www.grouplease.co.th

E-mail

: glpcl@grouplease.co.th

โทรศัพท์

: 0-2580-7555

โทรสาร

: 0-2954-2902-3

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

: หุ ้นสามัญ

นายทะเบียนหลักทรัพย์

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

ผู ้สอบบัญชี

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

ทีปรึกษาทางกฎหมาย

: นายกัปตัน จีระเศรษฐ
63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมต
ิ รใต ้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2580-7555 โทรสาร. 0-2954-2902-3

____________________________________________________2_________________________________________________________

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

: 343,825,905 baht.

Type of Share

: 68,765,181 Ordinary shares at par value of 5.00 baht per share.

Home Page

: www.grouplease.co.th

E-mail

: glpcl@grouplease.co.th

Tel .No.

: 0-2580-7555

Fax. No.

: 0-2954-2902-3

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

: Common Stock

Share Registrar

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

Auditor

: Ms.Pimjai Manikajornkit Certified Public Account No. 4521
Ernst & Young Office Limited
33rd Floor, Lake Rajada Office
Complex 193/136-137 Rajadapisek Road Klongtoey,
Bangkok 10110 Tel. 0-2264-0777 Fax 0-2661-9192
Email Address : ernstyoung.thailand@th.ey.com

Legal Advisor

: Mr. Kaptan Jeerasete
63 Soi 1 Thetsabannimitrtai Road, Ladyao, Chatuchak,
Bangkok 10900. Tel. 0-2580-7555, Fax. 0-2954-2902-3
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษ ัท
Summary of the Financial Position and Operating Results

2011
2554

2010
2553

2009
2552

2008
2551

อัตราดอกเบียรับ (%)
Yield Rate

38.10

37.24

36.81

38.55

อัตราดอกเบียจ่าย (%)
Interest Rate

6.29

5.88

6.81

6.59

ส่วนต่างอัตราดอกเบีย (%)
Net Yield Rate

31.81

31.36

30.00

31.96

อัตรากําไรสุทธิ (%)
Net Profit Rate

24.13

30.42

22.64

24.56

อัตราผลตอบแทนผู ้ถือหุ ้น (%)
Return on Equity

18.23

27.35

21.58

27.72

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
Return on Total Assets

8.64

11.18

8.35

9.47

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

0.36

0.37

0.37

0.39

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

0.72

1.62

1.26

1.98

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

1.82

1.69

1.62

1.52

อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)
Dividend Rate

68.85

69.57

69.77

7.35

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

13.20

8.65

8.92

5.96

อัตราส่วนหนีสูญต่อสินเชือรวม (%)
Ratio of Bad Debt to Total Receivable

6.45

2.91

3.42

2.13

อัตราส่วนเงินให ้สินเชือทีหยุดรับรู ้รายได ้ต่อสินเชือรวม (%)
Ratio of Non performing loan to Total Receivable

5.76

4.80

4.87

3.91

อ ัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
Profitability Ratio

อ ัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
Efficiency Ratio

อ ัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน
Financial Policy Ratio

อ ัตราส่วนคุณภาพสินทร ัพย์
Asset Quality Ratio
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ล ักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of the Business
ประว ัติความเป็นมา

Company Back Ground

บริ ษั ท กรุ๊ ปลี ส จํ ากั ด (มห าช น) เ ริ มจ ด
ทะเบียนจัดตังบริษัทเมือวันที 6 พฤษภาคม 2529 ด ้วย
ทุนจดทะเบียน 1 ล ้านบาท โดยกลุม
่ ตระกูลเหลืองรังษี
ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ ใ ห เ้ ช่ า ซื อร ถ ย นต์ ใ น เ ข ตกรุ งเ ทพ ฯ
ปริม ณฑล และต่างจั ง หวัดต่อ มาในปี 2533 กลุ่ม คุณ
ั บุนปาน และกลุม
ขรรค์ชย
่ คุณอนุศักดิ อินทรภูวศักดิ
ได ้เข ้ามาซือกิจการจากผู ้ถือหุ ้นเดิม และมุ่งเน ้นการ
ขยายธุรกิจให ้เช่าซือรถจักรยานยนต์ และชะลอการให ้
เช่ า ซื อรถยนต์ หลั ง จากนั น บริ ษั ทได ข
้ ยายธุ ร กิจ
สิน เ ชื อ ใ ห เ้ ช่ า ซื อ ด า้ น อื น ๆ ไ ด แ
้ ก่ ร ถ บ ร ร ทุ ก ร ถ
เครืองจักรกล แท่นพิมพ์ ตลอดจนธุรกิจสัญญาเช่าทาง
การเงิน สัญ ญาโอนสิท ธิเ รี ย กร อ
้ ง สิน เชือขายผ่ อ น
ชํา ระ และสิน เชือเงิน สดส่ว นบุค คล ภายหลัง ตังแต่ปี
2547 เป็ นต ้นมา บริษัทเน ้นการให ้บริการสินเชือเช่าซือ
รถจักรยานยนต์เพียงอย่างเดียว บริษัทได ้เพิมทุนเพือ
รองรั บการ เ ติ บ โตของธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เ นื องตลอด
ระยะเวลาทีผ่านมา จากทุนจดทะเบียนเริมต ้น 1 ล ้าน
บาท จนกระทัง ณ วัน ที 31 ธั น วาคม 2554 บริษั ทมี
ทุนจดทะเบียน 431.5 ล ้านบาท

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
of automobile in Bangkok and upcountry. During
the year 1990, Mr. Khanchai Boonpan and Mr.
Anusak Inthraphuvasak acquired the business
from the existing shareholders, and focus on the
hire purchase business of motorcycles while
slowing down the automobile hire purchase.
After that the Company had expanded hire
purchase of other things such as trucks,
machineries, printing presses as well as the
financial leasing, factoring contracts, asset
financing and personal loans. Later on from the
year 2004, the core business of the Company
has been hire purchase of motorcycles only.
The Company had been increasing its registered
capital continuously from 1 million baht to 431.5
million baht as at December 31, 2011.

ในปี 2550 บริษัทมีการเปลียนแปลงทีสําคัญ
ในส่ ว นของผู ถ้ ื อ หุ น
้ รายใหญ่ กล่ า วคือ ช่ ว งปลายปี
2549 ถึง ต ้นปี 2550 กลุ่ ม ผู ้ถือ หุ น
้ รายใหญ่ เ ดิม ได ้
ทยอยขายหุ ้นให ้กับ กลุ่ม บริษั ท เอ.พี. เอฟ.* ซึงทํ า
ให ้ปั จ จุ บั น กลุ่ม บริษั ท เอ.พี. เอฟ. เป็ นผู ้ถือ หุ น
้ ราย
ใหญ่ โดยถือ หุ ้นเป็ นจํ านวนทังสิน 46,770,002 หุ ้น
หรือคิดเป็ นร ้อยละ 68.01 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
ซึงชําระแล ้วเต็มจํานวน
ในปี 2554 ช่วงสามไตรมาสแรก แม ้ว่าบริษัท
มีค วามจํ า เป็ นทีจะต ้องปรั บ เปลียนโครงสร า้ งในการ
บริหารงานอย่างกะทันหัน แต่ก็ยังสามารถรั กษาระดับ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ทํ า กํ า ไ ร ไ ว ไ้ ด ้ อ ย่ า ง ไ ร ก็ ดี
เหตุ ก ารณ์ นํ าท่ ว มครั งใหญ่ ใ นเขตกรุ ง เทพฯ และ
ปริมณฑลในไตรมาส 4 นั น ได ้ส่งผลให ้บริษัทต ้องตัง
สํารองหนีสงสัยจะสูญเพิมขึน จนทํา ให ้กําไรโดยรวม
ทั งปี ลดลงจากปี ที ผ่ า นมา แต่ ค าดว่ า ระดั บ การตั ง
่ าวะปกติไ ด ้ในไม่ช ้า
สํารองหนีสงสัยจะสูญ จะกลับสูภ
เนื องจากพื นฐานธุ ร กิจ ยั ง คงมีค วามแข็ ง แกร่ ง และ
ปั จจัยแวดล ้อมต่างๆ น่ าจะสนั บสนุ นให ้ลูกค ้าสามารถ
กลับมาชําระหนีได ้อย่างเป็ นปกติโดยเร็ว
*บริษัททีจัดเป็ นกลุม
่ เดียวกัน ได ้แก่ Engine Holdings Asia Pte.
Ltd และบริษัท เอ.พี.เอฟ โฮลดิงส์ 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 gradually sold
shares to the APF Group* so that at present, the
APF Group has become the Company’s major
shareholder holding 46,770,002 shares or 68.01
% of total issued and paid-up capital of the
Company.
In 2011, from the first 3 quarters of the
year, although the Company had unexpectedly
changed its management structure, it still able
to maintain its profitability. However, the flood
crisis in Bangkok & Metropolitan areas in quarter
4 required us to increase our allowance for
doubtful account which resulted in the
decreasing in the net profit from last year.
Despite that, such allowance is expected to
recover back to normal soon as our business
fundamentals are still strong and other
supportive factors will probably encourage the
customers to be able to pay back their debts as
normal very soon.
*The companies in the same group are Engine Holdings Asia
Pte. Ltd. and A.P.F Holdings Co., Ltd.
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษ ัท

Overview of the Company's Business

ใ นปี 2554 ธุ ร กิ จ ห ลั ก ขอ งบริ ษั ทคื อ
ให บ
้ ริ ก ารสิน เชือเช่ า ซือรถจั ก รยานยนต์ ใ หม่
เท่านัน โดยรถจักรยานยนต์ทบริ
ี ษัทให ้สินเชือเช่า
ซือ ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นรถญี ปุ่ นเฉลี ยราคาคั น ละ
ประมาณ 45,000 บาท และเป็ นรถจักรยานยนต์ท ี
มีสภาพคล่องในการซือขายสูง ได ้แก่ ฮอนด ้า ยา
มาฮ่ า ซูซูก ิ และคาวาซากิ เป็ นต น
้ ในปั จจุ บั น
รถจักรยานยนต์ทบริ
ี ษัทให ้บริการสินเชือเช่าซือจะ
มีราคาสูงสุดไม่เกินคันละ 85,000 บาท

In 2011, the hire purchase of new
motorcycles 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.

นอกจากการให บ
้ ริก ารสิน เชือเช่ า ซื อ
รถจักรยานยนต์แล ้ว บริษัทยังมีการให ้บริการหลัง
การขายโดยการให บ
้ ริก ารรั บ ต่ อ ภาษี ท ะเบีย น
รถจักรยานยนต์ กรมธรรม์ประกันภัย และ พ.ร.บ.
ซึงเป็ นการอํานวยความสะดวกให ้แก่ลูกค ้า อีกทัง
ยังเป็ นการเสริม รายได ้ให ้กั บ บริษัท อีก ทางหนึง
ตลอดจนเป็ นการคุ ้มครองและป้ องกันความเสียง
ิ ซึงเป็ นหลัก ประกัน
ทีอาจจะเกิดขึนกับทรัพ ย์สน
ในการให ้สินเชือของบริษัทได ้

Apart from the hire purchase
financing of motorcycles service, the
Company also offers other after sales
services, 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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โครงสร้างรายได้ของบริษ ัท
Structure of the Company’s Revenue

รายได้ของบริษ ัท
The Company’s Revenue

รายได ้ดอกผลเช่าซือและขายผ่อนชําระ

2554

2553

2552

2011

2010

2009

พ ันบาท

ร้อยละ

พ ันบาท

ร้อยละ

พ ันบาท

ร้อยละ

(‘000)

(%)

(‘000)

(%)

(‘000)

(%)

824.154

92.47

802.77

92.77

742.16

92.75

67.109

7.53

62.55

7.23

58.05

7.25

891.26

100.00

865.32

100.00

800.21

100.00

Hire Purchase and Asset Financing
รายได ้อืน
Other Incomes
รวม
Total

ภาวะการแข่งข ัน
Competition Situation
units
500000

421,111
400000

366,290

378,311

371,491

390,862

329,476
300000

200000

100000

0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

year
Motorcycle Registed in Bangkok
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ยอดการจํ า หน่ า ยรถจั ก รยานยนต์ จ ะ
ส่ ง ผล โด ยต รงต่ อ อุ ต สา หก รรมก ารเช่ า ซื อ
รถจั ก รยานยนต์ ทั งนี หากพิจ ารณาภาวะการ
จํ า ห น่ า ย ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์ ก ล่ า ว ไ ด ้ ว่ า
รถจักรยานยนต์ยงั คงเป็ นยานพาหนะทีให ้ความ
สะดวกสบาย และรวดเร็ ว ภายใต ้ภาวะการ
จราจรทีหนาแน่ นในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยทีระบบขนส่งมวลชนต่างๆ ยังไม่
สามารถสนองตอ บตามค วามต อ
้ งการขอ ง
ประชาชนได ้ ทํ าให ้รถจักรยานยนต์ยังคงเป็ น
ทางเลือกหนึงทีใช ้ในการเดินทาง หรือดํ าเนิน
ธุรกิจ ประกอบกับบริษัทผู ้ผลิตรถจักรยานยนต์
ได ใ้ ช ้เทคโนโลยีชั นสู ง
ในการออกแบบ
รถจั ก รยานยนต์ใ ห ้สวยงาม ทั นสมัย และ
สะ ด ว ก ส บ า ย ม า ก ขึ น
ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น
รถจักรยานยนต์ทใช
ี ้ระบบเกียร์ออโตเมติก ซึง
ผู ้บริโภคก็ มก
ี ารตอบสนองเป็ นอย่างดี และมี
แนวโน ้มเพิมขึนอย่างต่อเนือง ทํ าให ้ธุรกิจเช่า
ซือรถจักรยานยนต์เป็ นทีน่ าสนใจในการลงทุน
จะเห็ น ได ้จากมีผู ป
้ ระกอบการรายใหม่เ ข ้ามา
ดํ า เนิน ธุรกิจ ให ้เช่า ซือรถจั ก รยานยนต์เ พิมขึน
หลายราย ส่งผลให ้ภาวะการแข่งขันในธุรกิจเช่า
ซือรถจั ก รยานยนต์ ม ี ก ารแข่ ง ขั น กั น เพิมขึน
เช่นกัน
ในปี 2554 จํานวนรถจักรยานยนต์
ที จดทะเบี ย นใหม่ ใ นกรุ ง เทพมหานครและ
ปริม ณฑล มีจํา นวน 390,862 คั น โดยเพิมขึน
ร ้อยละ 3.32 จากปี
2553
ซึงมีจํ า นวน
378,311 คัน ภาพรวมของอุตสาหกรรมรถจัก ร
ยายนต์ในปี 2555 น่ าจะขยายตัวได ้เล็ กน ้อย
เมือเทีย บกั บ ปี 2554
จากความต อ้ งการ
ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์ ห ลั ง จ า ก ก า ร เ กิ ด ภั ย พิ บั ติ
นโยบายภาครัฐ ซึงจะกระตุ ้นให ้เกิดการใช ้จ่า ย
ในประเทศ และราคาพืชผลทางการเกษตรทียัง
มีแนวโน ้มทีดี ส่วนปั จจัยหลายประการทีอาจฉุ ด
รั งการเติบ โตของเศรษฐกิจ โดยรวม ได แ
้ ก่
เศรษฐกิจยุโรปทียังขาดความชัดเจนในหลาย
ประเทศและยั ง คาดการณ์ ผ ลกระทบไม่ ไ ด ้
เศรษฐกิจ อเมริกาทียังอยู่ในระหว่างฟื นตัว ซึง
ทั งสองปั จจั ย จะกระทบโดยตรงต่ อ ภาคการ
ส่ง ออก และบรรยากาศทางการเมือ งทียั ง คง
เป็ นปั ญหาเรือรังต่อไป

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
2011,
the
number
of
motorcycles registered in Bangkok and
Metropolitan were 390,862 units or the
increase of 3.32% from the year 2010
which were 378,311 units. Overall
motorcycle industry situation in 2012 will
probably be able to expand slightly when
compared to the year 2011 caused by the
need of motorcycles after the flood crisis,
the government policy to stimulate
expenses within the country as well as the
agricultural crops prices which still shows
good trend. The negative factors which
might deteriorate the overall economic
growth such as the uncertainty of
European economic crisis which impact is
still unpredictable and the US economics
which is still under recovery period both of
which will have direct impact on the
export industry as well as the political
sentiment which is still the prolonged
problem.
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ี
ปัจจ ัยความเสยง
Risk Factors
ี
ความเสยงจากแหล่
งเงินทุนภายนอก

Risks of external sources of funding

จากลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิจ การให ้
สิน เชือเช่ า ซือ การดํ า เนิ น ธุ ร กิจ อย่ า งต่ อ เนื อง
จะต อ
้ งมี แ ห ล่ ง เ งิ น ทุ น ที เ พี ย ง พอ ร อ งรั บก า ร
ดํ า เนิ น การ ทั งนี ปั จจุ บั น แหล่ ง เงิน ทุ น ที บริษั ท
นํ ามาให ้สินเชือมาจากสองแหล่งหลักคือ เงินกู ้ยืม
ธนาคารและเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัท

To operate hire-purchase business
continuously adequate source of fund is
needed. At present, the Company’s major
source of fund comes from 2 sources : loan
from bank and cash flow from operation.

ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 มียอดเงิน
กู ้ยืมคงเหลือ 884.32 ล ้านบาท ซึงเป็ นเงินกู ้ยืม
ระยะยาว ทังนีบริษัทฯ มีวงเงินกู ้ยืมระยะยาวตาม
สัญญาเงินกู ้ทียังไม่ได ้เบิกใช ้จํ านวน 421 ล ้าน
บาท

On December 31, 2011 the bank
loan outstanding balance was 884.32
million Baht which was a long-term loan.
The long-term credit facilities of the
Company which have not yet drawn down
amounted to 421 million Baht.

จากการดํ า เนินการทีผ่า นมานั น บริษัท มี
การกู ย้ ืม เงิน จากสถาบั น การเงิน เป็ นหลั ก โดย
บริษัท มีป ระวั ต ก
ิ ารชํ า ระคืน เงิน กู ้ดีม าโดยตลอด
รวมทั งสามารถปฏิบั ต ิต ามเงือนไขทางการเงิน
ภายใต ส
้ ั ญ ญาเงิน กู ไ้ ด แ
้ ก่ ก ารดํ า รงอั ต ราส่ ว น
หนีสินต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้นและ การดํารงอัตราส่วน
ของลูกหนีเช่าซือต่อหนีเงินกู ้ ซึงจะทํ าให ้บริษัท
สามารถลดความเสียงจากการไม่ได ้รับเงินทุนจาก
แหล่งเงินทุนภายนอกได ้

During the past, the Company
mainly used loan from the bank and has a
very good repayment record and also able
to follow 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.

ี
ความเสยงจากอ
ัตราดอกเบียเงินกู ้

Risks of loan interest rates

รา ยได ห
้ ลั ก ขอ งบริ ษั ทมาจาก รายได ้
ดอ กเ บี ยรั บ จา กก ารใ ห บ
้ ริ ก า รสิ น เ ชื อเ ช่ า ซื อ
รถจัก รยานยนต์ ทั งนีการเปลียนแปลงของอัต รา
ดอกเบียจะมีผลกระทบโดยตรงกับความสามารถ
ในการทํ ากําไรของบริษัทกล่าวคือ ส่วนต่างอัตรา
ดอกเบียรั บ จากการให บ
้ ริก ารสิน เชือเช่า ซือกั บ
ต ้นทุนเงินกู ้ โดยอัต ราดอกเบียทีสูงขึนจะส่งผล
ต่อ ต ้นทุ น เงิน กู ้ทีสูง ขึน ในขณะทีอั ต ราดอกเบีย
จากการให บ
้ ริก ารสิน เชือเช่ า ซื อนั นคงที ตาม
ระยะเวลาทีกํ า หนดในสั ญ ญาเช่า ซือ จึง ส่ ง ผล
กระทบต่ อ ส่ว นต่ า งอั ต ราดอกเบียได ้ ดั ง นั นเพือ
เป็ นการลดความเสียงจากอัตราดอกเบียทีสูงขึน
บริษัท จึงได ้ทํ า สัญ ญาแลกเปลียนอัต ราดอกเบีย
ขอ งเ งิ น กู ย
้ ื ม บ า งส่ ว น เ พื อ แ ล ก เ ปลี ยน อั ต ร า
ดอกเบียลอยตั ว เป็ นอั ต ราดอกเบียคงที ร อ้ ยละ
6.60-6.85 ต่อปี

The main revenues of the company
comes from interest received from
motorcycle
hire
purchase
financing.
Changing in the interest rates will directly
affect the Company's profitability : the net
yield rate comes from hire purchase
receivable yield rate deduct the cost of loan
interest rate. If loan interest rate rises, 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% per
annum.
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ี
ความเสยงจากความไม่
สอดคล้องก ันระหว่าง
อ า ยุ เ งิ น กู ้ ก ั บ ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ ห้ เ ช่ า ซ ื อ
รถจ ักรยานยนต์

Risks on the incompatible between the
term of the sources of fund and hire
purchase contract term

จากอายุของสัญญาเช่าซือที 6-48 เดือน
(โ ด ย เ ฉ ลี ย ป ร ะ ม า ณ 2 7 เ ดื อ น ) บ ริ ษั ท จึ ง มี
นโยบายในการทํ าสั ญ ญาเงิ น กู ร้ ะยะยาวจาก
สถาบันการเงินซึงเป็ นแหล่งเงินทุนภายนอก ให ้มี
ความสอดคล อ้ งกั บ ระยะเวลาชํ า ระเงิน คืน ตาม
สัญญาเช่าซือดังกล่าว เพือให ้เกิดสภาพคล่องใน
การดํ าเนินกิจการ อย่างไรก็ตามบริษัทได ้จัดทํ า
ป ร ะ ม า ณ ก า ร ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด ค ร อ บ ค ลุ ม ก า ร
คาดการณ์อัต ราการเติบโตของสินเชือเช่าซือใน
อนาคต เพือให ้บริษัท สามารถวิเ คราะห์ ประเมิน
สภาพคล่อ งและวางแผนจั ด หาเงินทุน ให ้รองรั บ
และสอดคล ้องกับเงือนไขสินเชือเช่าซือดังกล่าว
และทําให ้การดําเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนืองได ้

Normally
the
hire
purchase
installment period varies from 6-48 months
(average is 27 months) so that the
Company has to set policy to determine the
repayment period for long term facility
agreement from financial institution to be
compatible with the installment period for
the liquidity of business operation.
However, cash flow which covers future hire
purchase receivable growth has been
assessed to analyze and evaluate liquidity in
order to plan for the financial support to be
compatible with the hire purchase contract
conditions for smooth business operation.

ค ว า ม เ ส ี ย ง จ า ก ผ ล ข า ด ทุ น ก า ร ข า ย
รถจ ักรยานยนต์ทยื
ี ดคืนมาไม่คม
ุ ้ มูลหนี
บริษัทจะทํ าการยึดรถคืนเมือลูกค ้าผิดนั ด
ชํ า ระค่ า งวดตามสั ญ ญาทีตกลงกั น ไว ้และจะถู ก
นํ า มาขายทอดตลาดโดยวิธ ีก ารประมูล ให ้แก่ ผู ้
จํ าหน่ ายรถจักรยานยนต์มอ
ื สองซึงดํ าเนินกิจการ
ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ทังนี
มูลหนีคงค ้างของลูกหนีแต่ละราย โดยทัวไปจะสูง
กว่ า มู ล ค่ า รถยึด ที จํ า หน่ า ยได ้ ดั ง นั นหากไม่
สา มา ร ถเ รี ย ก ร อ
้ ง ส่ ว น ต่ า ง ที ร า ย ไ ด จ
้ ากการ
จํ าหน่ายไม่ครอบคลุม จากลูกหนีหรือผู ้คํ าประกัน
บริษัทจะมีผลขาดทุนจากการจําหน่ายรถยึดคืน
อย่างไรก็ดเี พือป้ องกันความเสียงดังกล่าว
บริษัท จั ด ให ้มีม าตรการและระบบทีรั ด กุม ในการ
พิจารณาอนุมต
ั ก
ิ ารให ้สินเชือตังแต่เริมต ้นโดยการ
ใช ฐ้ านข อ
้ มู ล ลู ก ค า้ ของบริ ษั ท ข อ
้ มู ล เครดิ ต
แ ห่ ง ช า ติ จํ า กั ด แ ล ะ ส ม า ค ม เ ช่ า ซื อ
รถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย ในการพิจารณา
คุณภาพผู ้ขอสินเชือก่อนการปล่อยให ้กู ้ยืม รวมถึง
การทีบริษั ทได พ
้ ั ฒ นาประสิท ธิภ าพการบริก าร
เรี ย กเก็ บ หลั ง การอนุ มั ต ิใ ห ส
้ ิน เชือเพือป้ องกั น
ปริมาณรถยึดทีอาจเพิมขึนจากการขยายธุรกิจของ
บริษัท

Risks
on
losses
on
repossessed motorcycles

sales

of

The Company will repossess the
motorcycles if the customer did not pay
installment specified in the hire purchase
agreement. The motorcycles will be sold by
auction to the used motorcycle dealers in
Bangkok Metropolitan and provincials. The
net receivable of each motorcycle is
normally higher than the price of
repossessed motorcycle so if the Company
cannot claim that loss from the debtor or
guarantor, the sale of repossessed
motorcycles will be recorded a loss.
However, in order to prevent such
risk, in the first place, the Company has set
up strict guideline and system in approving
the credit by checking the information from
the Company’s database, National Credit
Bureau (NCB) and Motorcycle Hire-Purchase
Association in determining the quality of the
borrowers before granting the loan. The
Company also develops collection service to
avoid having much repossessed motorcycle
amount which may increase from business
expansion.
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ี
ความเสยงจากการดํ
าเนินงานทีก่อให้เกิด
ิ เชอที
ื ไม่กอ
สน
่ ให้เกิดรายได้

Risks on the operation which may lead
to non performing loans

ปั จจุบันการดํ าเนินธุรกิจให ้สินเชือเช่าซือ
รถจั ก รยานยนต์นั นไม่ม ีข ้อจํ า กั ด จากหน่ ว ยงาน
ใด ๆ ของภาครั ฐ และเป็ นธุ ร กิจ ทีไม่อ ยู่ภ ายใต ้
กฎหมายพิเ ศษ ดั ง นั นในการขยายธุ ร กิจ ของ
ผู ป
้ ระกอบการทุ ก รายในธุ ร กิจ สิน เชื อเช่ า ซื อ
รถจักรยานยนต์จงึ สามารถทํ า ได ้อย่างเต็ มทีตาม
ศั ก ยภาพของบริษั ทเอง ธุ ร กิจ นี จึง มีค วามเสียง
จากสินเชือทีไม่ก่อ ให ้เกิด รายได ้หากขาดความ
ิ เชือ หรือขาด
ระมัดระวังในการพิจารณาอนุมัตส
ิ น
ระบบการควบคุมภายในทีดี

At present, the hire purchase of
motorcycles is not limited by any 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 might occur from the non
performing loan from careless credit
approval process if there is lack of good
internal control systems.

อย่า งไรก็ ต ามบริษั ทได ้กํ า หนดให ้มีก าร
พิจ ารณาสินเชืออย่างเข ้มงวดทุก ขันตอนรวมทั ง
ให ค
้ วามสํ า คั ญ กั บ คุ ณ ภาพของสิน เชือโดยการ
ตรวจสอบข อ้ มู ล ของลู ก ค า้ กล่ า วคื อ บริษั ทได ้
พั ฒ น า ร ะ บ บ ฐ า น ข อ
้ มู ล ข อ ง ลู ก ค า้ ม า ก ก ว่ า
410,000 รายการ และเป็ นสมาชิก ของบริษั ท
ข ้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํ ากัด และ สมาคมเช่าซือ
รถจั ก รยานยนต์แ ห่ ง ประเทศไทย ทํ า ให บ
้ ริษั ท
สา มา รถก ลั นก รอ งคุ ณ ภา พลู ก ห นี ได อ
้ ย่ า ง มี
ประสิท ธิภ าพด ้วยการตรวจสอบประวั ต ก
ิ ารชํ า ระ
หนีจากฐานข ้อมูลทังสามแหล่ง โดย ณ วันที 31
ธั น วาคม 2554 บริษั ทมีส ิน เชือที ไม่ ก่ อ ให เ้ กิด
รายได ้เป็ นจํานวน 141.76 ล ้านบาทคิดเป็ นร ้อยละ
5.76 ของสินเชือทังหมด โดยเมือเปรียบเทียบกับ
สินเชือทีไม่กอ
่ ให ้เกิดรายได ้ ณ วันที 31 ธันวาคม
2553 ซึงเท่ากับร ้อยละ 4.80 ของสินเชือทังหมด
พบว่า อัต ราส่ว นสินเชือทีไม่ก่อ ให ้เกิด รายได ้ต่ อ
สินเชือรวมเพิมขึนในอัตราร ้อยละ 20 ในขณะที
บริษัทมีการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ ณ วันที 31
ธันวาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 เท่ากับ
291.30 ล ้ า น บ า ท แ ล ะ 228.34 ล ้ า น บ า ท
ตามลําดับหรือคิดเป็ นอัตราส่วนค่าเผือหนีสงสัยจะ
สูญ ต่ อ สิน เชือรวม
เท่ า กั บ 13.20 และ 8.65
ตามลําดับ

However, the Company will strictly
consider on every approval process giving
the importance on the credit quality by
checking the customers’ data from the
Company's database system of more than
410,000 persons and by being a member of
The National Credit Bureau Company
Limited and also a member of Motorcycle
Hire-Purchase Association of Thailand. The
Company can screen the customers’ credit
effectively from these 3 data sources. On
December 31, 2011 the Company has non
performing loan amount 141.76 million Baht
or 5.76% of total receivables.
When
compared to the non performing loan as of
December 31, 2010 which was 4.80% of
total receivable, the increased rate of NPL
was 20% while the Company has set aside
the allowance for doubtful debt on
December 31, 2011 and 2010 at 291.30
million and 228.34 million Baht, respectively
or the Ratio of Allowance for Doubtful Debt
to Total Receivable at 13.20 and 8.65,
respectively.
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ี
ความเสยงด้
านการแข่งข ันและคูแ
่ ข่งข ันราย
ใหม่ เ ข้า มาในอุ ต สาหกรรมส ิน เช ือเช่ า ซ ื อ
รถจ ักรยานยนต์

Risks on competition and new
competitors in the hire purchase
finance of motorcycles

ธุรกิจการให ้สินเชือเช่าซือรถจักรยานยนต์
เป็ นธุ ร กิจ ทีไม่ต ้องมีก ารลงทุ น ในเครืองมือ และ
อุ ป กรณ์ สํ า หรั บ การดํ า เนิน งานเป็ นจํ า นวนมาก
บริษัทเพียงจัดหาแหล่งเงินทุนสํ าหรับการปล่อ ย
สินเชือเท่านั น จึงเป็ นการง่ายทีคู่แข่งขันรายใหม่
จะเข ้ามาในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามปั จจัยแห่ง
ความสําเร็จไม่ใช่เพียงแค่แหล่งเงินทุนเท่านั น แต่
ยังต ้องอาศัยความเชียวชาญในอีกหลายด ้าน เช่น
การประเมินคุณภาพสินเชือ และการติด ตามการ
ชํา ระค่างวด เป็ นต ้น ซึงมีคู่แข่งจํ า นวนไม่นอ้ ยที
ต ้องออกจากอุตสาหกรรมเนืองจากขาดคุณสมบัต ิ
ดังกล่าว

To operate motorcycle hire purchase
business, there is no need to invest in many
materials or tools but only sufficient source
of fund for hire purchase financing.
However, the key of success is not only the
source of fund but also some expertise such
as credit quality evaluation skill and
collection follow-up.
Many competitors
failed in this business because of the lacking
of these capacities.

ก า ร ใ ช ้ บ ริ ก า ร สิ น เ ชื อ เ ช่ า ซื อ
รถจั ก รยานยนต์นั น ผู จ้ ํ า หน่ า ยรถจั ก รยานยนต์
(Dealers) มีสว่ นสําคัญในการแนะนํ าลูกค ้าทีขอ
สิ น เ ชื อ เ ช่ า ซื อ ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์ เ พื อ เ ลื อ ก ผู ้
ให บ
้ ริก ารสิน เชือเช่า ซือรถจั ก รยานยนต์ ดั ง นั น
บริษัท จึงมีค วามเสียงทีเกิด จากการทีผู ้จํ า หน่ า ย
รถจักรยานยนต์ไม่แนะนํ าลูกค ้าให ้มาใช ้บริการการ
ให ้สินเชือของบริษัท
การดํ าเนินธุรกิจของบริษัทจึงต ้องมีระบบ
การตรวจสอบข ้อมูล เพือการให ้สินเชือทีรวดเร็ ว
ประกอบไปด ้วยระบบสารสนเทศทีครอบคลุมการ
ดํ า เนิ น งานของบริษั ทและบุ ค ลากรที มีค วามรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงความชํานาญ
เฉพาะด ้าน ทํ าให ้บริษัทสามารถดํ าเนินการอนุมัต ิ
สินเชือได ้ภายใน 1 ชัวโมง นั บเป็ นการสร ้างความ
พอใจให ้แก่ผู ้จํ า หน่ า ยรถจั ก รยานยนต์เ ป็ นอย่า ง
มาก นอกจากนีด ้วยระบบสารสนเทศทีบริษัท ได ้
พัฒนาขึนเอง เพือให ้สอดคล ้องเหมาะสมกับธุรกิจ
และความชํ า นาญเฉพาะของบุ ค ลากร บริษั ท
สามารถให บ
้ ริ ก ารลู ก ค า้ และร า้ นค า้ ด า้ นการ
ตรวจสอบยอดปิ ดบัญชีได ้ภายในเวลาอันรวดเร็ว

Motorcycle dealers are the important
persons who introduce clients to use our
hire purchase services. Therefore, there is
a risk if dealers do not recommend our
services to the customers.
As a result, fast process on credit
analysis and approval together with efficient
information technology system to support
the operation and the experienced human
resources who have expertise in the
business are very necessary so that the
Company can approve credit within an hour
and satisfy dealers' needs. Besides, with
our own information technology system
which specially developed to suit the
business and personal expertise, the
Company can also provide the customers
and dealers with fast service in checking the
outstanding balance for the closing of
accounts.
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คว าม เ ส ี ยง จ า ก ก า รที ผู ้ ถ ื อ หุ ้ น ร าย ให ญ่ ม ี
อิทธิพลต่อการบริหารจ ัดการ

Risks on the influence of the major
shareholder to business management

ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของบริษัท ได ้แก่ บริษัท
เอ.พี.เอฟ โฮลดิงส์ จํากัด และผู ้ถือหุ ้นทีจัดเป็ น
กลุม
่ เดียวกัน ได ้แก่ Engine Holdings Asia Pte.
Ltd. (“ผู ้ถือหุ ้นกลุม
่ APF”) บริษัทถือหุ ้น ณ วันที
5 มกราคม 2555 รวมเป็ นจํานวน 46,770,002
หุ ้น
คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัทร ้อยละ
68.01
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล ้ว
68,765,181 หุ ้น การถือหุ ้นจํานวนดังกล่าวซึงมี
เกินกว่า 2 ใน 3 ทําให ้ ผู ้ถือหุ ้นกลุม
่ APF สามารถ
ควบคุมมติผู ้ถือหุ ้นรวมถึงเรืองทีกฎหมายกําหนด
ว่าจะต ้องใช ้มติอย่างน ้อย 2 ใน 3 จากทีประชุมผู ้
ถือหุ ้น
ดังนันผู ้ถือหุ ้นรายอืนจึงอาจไม่สามารถ
รวบรวมเสียงเพือตรวจสอบและถ่วงดุล ได ้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

A.P.F Holdings Co., Ltd., the
Company's major shareholder and Engine
Holdings Asia Pte., Ltd. which is in the same
group
of
company
(“APF
group
shareholder”) is holding a total of
46,770,002 shares or 68.01% of registered
and fully paid-up capital of 68,765,181
shares of the Company as of January 5,
2012 which is more than two-third of the
total shares eligible for the APF Group to
control any resolutions which legally require
more than two-third voting from the
shareholders’ meeting and that the other
minor shareholders are not able to do the
check and balance effectively.
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โครงสร้างผูถ
้ อ
ื หุน
้ และการจ ัดการ
Structure of Capital and Management

ผูถ
้ อ
ื หุน
้
Shareholders
รายชือผู ้ถือหุ ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที 30 ธันวาคม 2554 (หลังจากการใช ้สิทธิ GL-W1 ครังสุดท ้าย)
Top ten of shareholders as at December 30, 2011 (included exercise result of GL-W1)

ลําดับ
ที

รายชือผู ้ถือหุ ้น

จํานวนหุ ้นทีถือ (หุ ้น)

No.

Shareholders’ Name

Amount of Shares

คิดเป็ นสัดส่วนของหุ ้น
ทังหมด (ร ้อยละ)
Percent of
Total Share

1

Engine Holdings Asia Pte. Ltd.

27,406,560

39.86%

2

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

19,363,442

28.16%

3

บริษัท ไทยเอ็นวีดอ
ี าร์ จํากัด
Thai NVDR Company Limited

2,971,545

4.32%

4

นาย
Mr.

ิ
ฮารกิชน
Harkishin

ทันวานี
Tanwani

1,000,000

1.45%

5

นาย
Mr.

สมศักดิ
Somsak

บูรณะบุญวงศ์
Booranaboonwong

678,500

0.99%

6

นาย
Mr.

สมพงษ์
Sompong

ศิลป์ สมบูรณ์
Silpsomboon

570,000

0.83%

7

นาย
Mr.

วิศต
ู ย์
Visooth

ฟูเฟื องมงคลกิจ
Foofuengmongkolkij

500,000

0.73%

8

นาย
Mr.

โดม
Dome

เรืองสมบูรณ์
Ruengsomboon

500,000

0.73%

9

นาย
Mr.

สุชาย
Suchai

ศรีปรัชญาอนันต์
Sriprachya-anan

456,500

0.66%

10

นาง
Mrs.

เพ็ชรรัตน์
Petchrat

พีระวัฒนชาติ
Peerawattanachart

390,000

0.57%

รวม
Total

53,836,547

78.29%
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ก า ร จัด ก า ร
Management

คณะกรรมการบริษ ัท
Board of Directors
คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

ผูจ
้ ัดการทวไป
ั
General Manager

ฝ่ ายสินเชือและการตลาด
Credit & Marketing Dept.
ส่วนการตลาด
Marketing
Division

ฝ่ ายบริการเรียกเก็บ
Collection Dept.

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
Financial & Accounting

ส่วนสินเชือ
Credit
Division

ผ ังโครงสร้างองค์กร
Organization Chart

สํานักตรวจสอบภายใน
Internal Audit

ฝ่ ายบุคคลและธุรการ
Admin & Personnel

ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Tech. Dept.

ฝ่ ายปฏิบัตก
ิ าร
Operation Dept.
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โครงสร้างการจ ัดการ
โครงสร ้างการจัดการของบริษัท กรุ๊ปลีส จํ ากัด (มหาชน) มีคณะกรรมการและผู ้บริหาร โดย
ประกอบด ้วยกรรมการ 2 ชุด ได ้แก่ คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทประกอบด ้วยกรรมการจํานวน 10 คน ดังนี
รายชือกรรมการ

ตําแหน่ง

ต ัวแทนในฐานะ

1. นายมิทซึจ ิ โคโนชิตะ

ประธานกรรมการ

ผู ้ถือหุ ้น (บริษัท เอ.พี.เอฟ.โฮลดิงส์ จํากัด)

2. นายทัตซึยะ โคโนชิตะ

กรรมการ

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

3. นายมุเนะโอะ ทาชิโร่

กรรมการ

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

4. นายสมชัย ลิมป์ พัฒนสิน

กรรมการ

ผู ้บริหารบริษัท

5. นายวรศักดิ เกรียงโกมล

กรรมการ

ผู ้ถือหุ ้น (บริษัท เอ.พี.เอฟ.โฮลดิงส์ จํากัด)

6. นายดีพงศ์ สหะชาติศริ ิ

กรรมการ

ผู ้ถือหุ ้น (บริษัท เอ.พี.เอฟ.โฮลดิงส์ จํากัด)

7. พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์

ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

8. นายโศณิต พิชญางกูร
9. นายพลเดช เทอดพิทักษ์ วานิช
10. นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา

ทังนีมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 2 คน ดังนี
ั ฤกษ์
1. นางสาวศิรเิ พ็ญ พงศ์ชย

เลขานุการบริษัท

2. นางสาวศศิธร ทรัพย์วท
ิ ยาภัณฑ์

ผู ้ช่วยเลขานุการบริษัท

กรรมการผู ้มีอํานาจลงนาม
กรรมการซึงมีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัท คือ นายมิทซึจ ิ โคโนชิตะ หรือ นายดีพงศ์ สหะชาติ
ศิร ิ หรือ นายสมชัย ลิมป์ พัฒนสิน หรือ นายวรศักดิ เกรียงโกมล สองในสีคนลงลายมือชือร่วมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท
สําหรับอํานาจในการฟ้ องร ้องดําเนินคดี

บังคับคดี

การต่อสู ้คดี

และการดําเนินการกระบวนการ

พิจารณาทังหมดทังทางแพ่งและทางอาญา หรือคดีอนใด
ื
การแจ ้งความร ้องทุกข์ การถอนคําร ้องทุกข์ การ
ยืนคําขอรับชําระหนี และการดําเนินกระบวนพิจารณาในคดีล ้มละลายทังหมด

ตลอดจนการขอรับคืน ขอ

ิ ต่าง ๆ ของบริษัท หรือเงินใด ๆ จากพนักงาน เจ ้าหน ้าทีจากศาลหรือบุคคล
คืน เข ้าครอบครองซึงทรัพย์สน
ใด ๆ ในนามของบริษัทนัน มอบอํานาจให ้ นายไพบูลย์

ชัยเบญจพล ผู ้จัดการทัวไป หรือ นายกัปตัน

ั มณีนนท์ ผู ้จัดการฝ่ ายบริการเรียกเก็บ หรือ
จีระเศรษฐ ผู ้จัดการฝ่ ายสินเชือและการตลาด หรือ นายกิตติชย
นายสันชัย
ของบริษัท

เรืองพุม
่ หัวหน ้าแผนกตรวจสอบหลักทรัพย์ คนใดคนหนึงลงลายมือชือและประทับตราสําคัญ
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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 2011, the Company's Board of Directors consisted of 10 directors as follows
Directors’ Name

Position

1. Mr. Mitsuji Konoshita

Chairman of the Board of Directors

2. Mr. Tatsuya Konoshita

Director

3. Mr. Muneo Tashiro

Director

4. Mr. Somchai Limpattanasin

Director

5. Mr. Worasak Kriengkomol

Director

6. Mr. Deepong Sahachartsiri

Director

7. Gen. Suebsan Dardarananda
8. Mr. Sonit Pichyangkul
9. Mr.Pholdej Therdphithakvanij
10. Mr. Krit Phanratanamala

Representative of
Shareholder (APF Holdings
Co.Ltd.)
Shareholder (Engine Holdings
Asia Pte.Ltd.)
Shareholder (Engine Holdings
Asia Pte.Ltd.)
Management
Shareholder (APF Holdings
Co.Ltd.)
Shareholder (APF Holdings
Co.Ltd.)

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

Secretaries to the Board of Directors are
1. Ms. Siriphen Pongchairerks

Company Secretary

2. Ms. Sasithorn Subwitthayaphan

Assistant to Company Secretary

Authorized directors
The directors who have authority to sign on behalf of the Company are Mr. Mitsuji
Konoshita or Mr. Deepong Sahachartsiri or Mr. Somchai Limpattanasin or Mr. Worasak
Kriengkomol, two of the four Directors jointly sign with the Company's seal will be binding upon
the Company.
The authority to make legal prosecution, execution, litigation as well as other legal
prosecution processing both civil and criminal or any other cases, the filing of complaints, and
withdrawal of complaints, the application for payment as well as the complete process of
bankrupt cases including the filing of claim on property, repossession of assets or money from
the employees, the court officers or any other persons on behalf of the Company will be done by
Mr. Paiboon Chaibenjapol, the General Manager or Mr. Kapton Jeeraseth, the Credit and
Marketing Manager or Mr. Kittichai Maneenont, the Collection Manager or Mr. Sanchai
Ruengpum, assistant collection manager signs with the Company’s seal.
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ขอบเขตอํานาจหน ้าทีของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีอํานาจหน ้าทีในการจัดการบริษัทให ้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข ้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของทีประชุมผู ้ถือหุ ้นทีชอบด ้วยกฎหมาย ด ้วยความซือสัตย์สจ
ุ ริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอํานาจหน ้าที ทีสําคัญได ้ดังนี
1. จัดให ้มีการประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนั บแต่วันสินสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให ้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน ้อย 3 เดือนต่อครัง
3. จัดให ้มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
ซึงผู ้สอบบัญชีตรวจสอบแล ้ว และนํ าเสนอต่อทีประชุมผู ้ถือหุ ้นเพือพิจารณาอนุมัต ิ
4. คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตังกรรมการผู ้จั ดการ
กิจการของบริษั ท

หรือมอบอํ านาจให ้บุคคลอืนใดให ้ดํ าเนิน

ภายใต ้การควบคุม ของคณะกรรมการ

หรืออาจมอบอํานาจเพือให ้บุคคล

ดังกล่าวมีอํานาจตามทีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาทีคณะกรรมการเห็นสมควร และ
คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลียนแปลง หรือแก ้ไขอํานาจดังกล่าวได ้ ในกรณีท ี
คณะกรรมการบริษั ทได ้มอบอํ า นาจให ้กรรมการผู ้จั ด การหรือ บุค คลอืนทํ า หน า้ ทีแทนในเรือง
เกียวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอํานาจดังกล่าวต ้องเป็ นไปตามมติของทีประชุม
คณะกรรมการบริษัททีมีกรรมการอิสระหรือกรรมการทีเป็ นกรรมการตรวจสอบเข ้าร่วมประชุม และ
หากกรรมการอิสระหรือกรรมการทีเป็ นกรรมการตรวจสอบคัดค ้านการมอบอํานาจนั น ต ้องบันทึก
ความเห็นของกรรมการดังกล่าวในรายงานการประชุมให ้ชัดเจน
5. กําหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทควบคุมกํากับดูแลการ
บริหารและการจัดการของคณะผู ้บริหารให ้เป็ นไปตามนโยบายทีได ้รับมอบหมาย เว ้นแต่ในเรือง
ดังต่อไปนี คณะกรรมการต ้องได ้รับมติอนุมัตจ
ิ ากทีประชุมผู ้ถือหุ ้นก่อนการดําเนินการ อันได ้แก่
เรืองทีกฎหมายกําหนดให ้ต ้องได ้รับมติอนุมัตจ
ิ ากทีประชุมผู ้ถือหุ ้น เช่น การเพิมทุน การลดทุน
การขายหรือโอนกิจการของบริษัททังหมดหรือบางส่วนทีสําคัญให ้แก่บค
ุ คลอืน หรือการซือหรือ
รับโอนกิจการของบริษัทอืนมาเป็ นของบริษัท การแก ้ไขหนั งสือบริคณห์สนธิหรือข ้อบังคับ เป็ น
ต ้น
6. นอกจากนีคณะกรรมการยั งมีขอบเขตหน ้าทีในการกํ ากับดูแลให ้บริษั ทปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายว่า
ด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข ้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทํารายการ
ิ ทีสําคัญ ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ทีเกียวโยงกันและการซือหรือขายทรั พย์สน
ประเทศไทย หรือกฎหมายทีเกียวข ้องกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณาโครงสร ้างการบริหารงาน แต่งตังคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู ้จัดการ
ทัวไป และคณะกรรมการอืนตามความเหมาะสม

ผู ้จัดการ
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Responsibilities of Directors
Directors take responsibility in managing the company's operation according to legal,
company objectives, its regulations and resolutions of shareholders' minutes with loyalty and
carefulness , which can be concluded as following :
1. To arrange the shareholder meeting within four months after closing the accounting
period.
2. To arrange the Board of Directors meeting quarterly.
3. To present financial statements, both balance sheets and income statements, which
have already been examined by external auditor to shareholders for approval.
4. To appoint a proxy Managing Director who manages under the Board of Directors'
control. The Board of Directors to appoint a proxy to function, or to have specific
authorization under Board of Directors' agreement at specific of period. However the
Board of Directors can cancel, withdraw, or change the given authorization.
Appointing a proxy, who must manage instead of Board of Directors, should be agreed
by the Board of Directors' minutes. Furthermore there should have independence
directors and Audit committee involved in those minutes. If any director contradicts a
proxy, the minutes should clearly recorded that incident.
5. To set up the targets, direction, policy, plan, and the company's budget, and to control
and supervise management systems to reach the policy. Except the subjects which
need the approval of shareholders, such as legal regulations increasing or decreasing
capital, sale/purchase or transferring entity, and correcting the company's prospectus.
6. Furthermore, directors have responsibility to control the company operate under the
Securities and Exchange Act and the Stock Exchange of Thailand's rules such as
transactions concerning related companies and the sale or purchase of relevant
assets.
7. To generate management structure such as appointing a management committee,
Managing Director, general managers and other committee appropriately.
8. To follow the performance of operation, and whether it complies with plan and
budgeting.
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8. ติดตามผลการดําเนินงานให ้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนือง
9. กรรมการจะต ้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัท หรือเข ้าเป็ นหุ ้นส่วนในห ้างหุ ้นส่วนสามัญ

หรือเป็ นหุ ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห ้าง

หุ ้นส่วนจํากัด หรือเป็ นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอืนทีประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกัน

และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

ไม่วา่ จะทําเพือประโยชน์ตนหรือ

เพือประโยชน์ผู ้อืน เว ้นแต่จะได ้แจ ้งให ้ทีประชุมผู ้ถือหุ ้นทราบก่อนทีจะมีมติแต่งตัง
ั ช ้า หากมีสว่ นได ้เสียไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ ้อมใน
10. กรรมการต ้องแจ ้งให ้บริษัททราบโดยไม่ชก
สัญญาทีบริษัททําขึนหรือถือหุ ้น หรือหุ ้นกู ้เพิมขึนหรือลดลงในบริษัท

ทังนี

การมอบอํ า นาจหน า้ ทีดัง กล่า วข ้างต ้นให ้แก่คณะกรรมการ

จะไม่ร วมถึง การมอบอํ า นาจทีทํ า ให ้

คณะกรรมการหรือผู ้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการสามารถอนุมัตริ ายการทีตนหรือบุคคลทีอาจมีความขัดแย ้ง มีสว่ น
ได ้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดทีขัดแย ้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือลักษณะอืนใดทีเป็ นไปตามทีกําหนด
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงการอนุมัตริ ายการในลักษณะดังกล่าวจะต ้องเสนอต่อทีประชุม
คณะกรรมการบริษัทและ / หรือทีประชุมผู ้ถือหุ ้นเพือพิจารณาและอนุมัตริ ายการดังกล่าวตามทีข ้อบังคับของบริษัทหรือ
กฎหมายทีเกียวข ้องกําหนด
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9. Directors cannot operate or be partner in any business which is in the same business
of the company, or that business is the company's competitor whether that benefit is
belong to himself or others. The exception is when that action is informed in a
shareholders' meeting before appointment.
10. Directors have to inform the company promptly if he is involved directly or indirectly
in any benefit which comes from the company's contract, including increasing and
decreasing of capital/debenture of a director.

However that above authorization doesn't include the authorization in approving the
transactions which cause conflict of interest to the company's advantage. This limitation complies to the
Stock Exchange of Thailand's rules, the approval of such transactions has to be resolved in Board of
Directors of shareholder, according to the company's regulation or related law.
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด ้วยกรรมการอิสระ 4 คน ดังนี
ื
รายชอ

ตําแหน่ง

1.

พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2.*

นายโศณิต พิชญางกูร

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

3.

นายพลเดช เทอดพิทักษ์วานิช

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

4.

นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

* เป็ นกรรมการตรวจสอบทีมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ขอบเขตอํานาจหน ้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีข อบเขตหน า้ ที

ตามทีได ร้ ั บ มอบหมายจาก

คณะกรรมการ รวมทังการรายงานต่อคณะกรรมการ ดังต่อไปนี
1. สอบทานให ้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต ้องและเพียงพอ

2. สอบทานให ้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในทีเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน และให ้
ความเห็ นชอบในการพิจ ารณาแต่ง ตั งโยกย ้าย หรือ เลิก จ ้างหั ว หนา้ หน่ ว ยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให ้บริษัทปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข ้อกํ าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเกียวข ้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุคคลซึงมีความเป็ นอิสระ เพือทํ าหน ้าทีเป็ นผู ้สอบบัญชี
ของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนสําหรับบุคคลดังกล่าว รวมทังเข ้าร่วมประชุมร่วมกับผู ้สอบ
บัญชี โดยไม่มฝ
ี ่ ายจัดการ อย่างน ้อยปี ละ 1 ครัง

5. พิจารณารายการทีเกียวโยงกัน หรือรายการทีอาจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ ให ้เป็ นไป
ตามกฏหมายและข ้อกําหนด ของตลาดหลักทรัพย์
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Audit Committee
As of December 31, 2011 there were 4 independent directors in the Audit committee as
follows
Audit Committee
1.

Gen. Suebsan Dardarananda

Position
Chairman of the Audit committee and Independent
Director

2. * Mr. Sonit

Pichyangkul

Audit Committee and Independent Director

3.

Mr. Pholdej

Therdphithakvanij

Audit Committee and Independent Director

4.

Mr. Krit

Phanratanamala

Audit Committee and Independent Director

*The Audit Committee who has the experience in financial auditing

Responsibility of the Audit Committee
The Audit committee takes responsibility, 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. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว ้ในรายงานประจํ าปี ของบริษัท
ซึงรายงานดั ง กล่ า วต อ้ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

และต อ้ ง

ประกอบด ้วยข ้อมูลอย่างน ้อยดังต่อไปนี


ความเห็นเกียวกับความถูกต ้อง ครบถ ้วน เป็ นทีเชือถือได ้ของรายงานทางการ
เงินของบริษัท



ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท



ความเห็ น เกี ยวกั บ การปฏิ บั ต ิต ามกฎหมายว่ า ด ว้ ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ข ้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฏหมายทีเกียวข ้องกับธุรกิจ
ของบริษัท



ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผู ้สอบบัญชี



ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์



จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข ้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน



ความเห็นหรือข ้อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได ้รับจากการปฏิบัต ิ
หน ้าทีตามกฎบัตร



รายการอืนทีเห็นว่าผู ้ถือหุ ้นและผู ้ลงทุนทัวไปควรทราบ ภายใต ้ขอบเขตหน ้าที
และความรับผิดชอบทีได ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบั ต งิ านอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริษั ทมอบหมายด ว้ ยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
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6. Ensure full coverage of the audit committee’s monitoring activities. The report
must be signed by the Chairman of Audit Committee and disclosed in the annual
report. The report should include the following :
• Comment on accurateness, completeness and credibility of the Company’s
financial report.
• Comment on an adequacy of the firm’s internal control system.
• Comment on the Company’s compliance with SEC’s and SET’s laws and regulation
and other laws relevant to the Company’s business.
• Comment on suitability of the external auditor.
• Comment on transactions that may cause conflicts of interest.
• Number of meetings of the audit committee, and attendance of each member.
• Comment on other concerns that have arisen as the audit committee performed
its duties as defined in committee’s charter.
• Any other transactions that all shareholders and general investors should know
under the scope of duties and responsibilities of the audit committee assigned by
the Board.

7. Anything else as assigned by the Board and has been approved by the audit
committee.
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ผู ้บริหาร
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีผู ้บริหารจํานวน 6 คนดังนี
รายชือ

ตําแหน่ง

1.

นายไพบูลย์ ชัยเบญจพล

ผู ้จัดการทัวไป

2.

นายกัปตัน

ผู ้จัดการฝ่ ายสินเชือเละการตลาด

3.

ั
นายกิตติชย
มณีนนท์

ผู ้จัดการฝ่ ายบริการเรียกเก็บ

4.

น.ส.อัจฉรา ชัยนา

ผู ้จัดการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

5.

นายสมคิด

ผู ้จัดการฝ่ ายบุคคลและธุรการ

6.

นายวันเฉลิม วงศ์พันธุ์

จีระเศรษฐ

จารุไพบูลย์พันธ์

ผู ้จัดการฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอบเขตและอํานาจหน ้าทีของผู ้จัดการทัวไป
1. ดําเนินการและบริหารจัดการการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท
2. ติดตามและดําเนินงานให ้เป็ นไปตามแผนงานและนโยบายทีกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
3. อนุมต
ั ก
ิ ารใช ้จ่ายในวงเงินหรืองบประมาณรายจ่ายประจํ าปี ทีผ่านการอนุมัตจ
ิ ากคณะกรรมการ
บริษัท
4. พิจารณาการว่าจ ้างและบรรจุในตํ าแหน่ง การแต่งตัง โยกย ้าย การพ ้นจากการเป็ นพนั กงาน
และการเปลียนแปลงค่าจ ้างพนักงาน
5. เป็ นผู ้รับมอบอํานาจบริษัทในการบริหารงานให ้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข ้อบังคับ ข ้อกําหนด
คําสัง
6. ดํ าเนินการตกลงผูกพันในการดํ าเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยสามารถพิจารณาอนุมัตก
ิ าร
ดําเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทในวงเงินไม่เกินทีกําหนดในอํานาจดําเนินการของบริษัท ซึงผ่าน
การอนุมัตจ
ิ ากคณะกรรมการบริษัท
แล ้วมอบอํานาจหรือมอบหมายให ้บุคคลอืนใดที
ผู ้จัดการทัวไปเห็นสมควรทําหน ้าทีแทนในเรืองทีจําเป็ นและสมควร โดยให ้อยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของ
ผู ้จั ดการทัวไป ทังนีการมอบอํ า นาจดั งกล่า วต ้องอยู่ภ ายใต ้หลั กเกณฑ์ของกฎหมายและ
กฎระเบียบข ้อบังคับของบริษัท
ทังนี การมอบอํานาจหน ้าทีดังกล่าวข ้างต ้นให ้แก่ผู ้จัดการทัวไป จะไม่รวมถึงการ
มอบอํานาจทีทําให ้ผู ้จัดการทัวไป หรือผู ้รับมอบอํานาจจากผู ้จัดการทัวไปสามารถอนุมัตริ ายการ
ทีตน หรือบุคคลทีอาจมีความขัดแย ้ง มีสว่ นได ้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดทีขัดแย ้ง
กับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือลักษณะอืนใดทีเป็ นไปตามทีกํ าหนด ตามกฎเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงการอนุมัตริ ายการในลักษณะดังกล่าวจะต ้องเสนอต่อทีประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ / หรือทีประชุมผู ้ถือหุ ้นเพือพิจารณาและอนุมต
ั ริ ายการดังกล่าวตามที
ข ้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายทีเกียวข ้องกําหนด
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Management
As of December 31, 2011 there were 6 members of management as follows
Management Name

Position

1.

Mr. Paiboon

Chaibenjapol

General Manager

2.

Mr. Kapton

Jeeraseth

Credit and Marketing Manager

3.

Mr. Kittichai

Maneenont

Collection Manager

4.

Ms. Aujchara

Chaina

Accounting and Finance Manager

5.

Mr. Somkid

Charupaiboonphan

Personnel and Administration Manager

6.

Mr. Wanchalerm

Wongphan

Information Technology Manager

Authority and responsibilities of the General Manager
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 General Manager 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 rules and regulations.
However such appointing does not include the authority which provides
the General Manager 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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รายละเอียดเกียวก ับกรรมการ ผูบ
้ ริหาร และผูม
้ อ
ี ํานาจควบคุมของบริษ ัทฯ ณ 31 ธ ันวาคม 2554
Board of Directors and Management and information as at 31 December 2011

ึ ิ โคโนชต
ิ ะ
นายมิทซจ
วันเดือนปี เกิด

10 เมษายน 2510 (45 ปี )

สัญชาติ

ญีปุ่ น

การศึกษา

ปริญญาโท และ ตรี กฎหมาย, มหาวิทยาลัยโอซาก ้า ญีปุ่ น

ตําแหน่ง

ประธานกรรมการ

วันรับตําแหน่ง

7 มีนาคม 2550

สัดส่วนการถือหุ ้น

0.02% (12,500 หุ ้น)

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ทีผ่านมา
2552 – 2553

ประธานกรรมการ เอ.พี.เอฟ. อินเตอร์เนชันแนล อินชัวรันส์ จํากัด

2551 – ปั จจุบน
ั

กรรมการ บริษัท พีพี คอรัล รีสอร์ท จํากัด

2550 – ปั จจุบน
ั

กรรมการ บริษัท เอ.พี.เอฟ. ฮอสพิทอลลิต ี จํากัด

2550 – ปั จจุบน
ั

ประธานกรรมการ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

2549 – 2554

ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)

2548 – 2552

กรรมการ บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิงส์ จํากัด

2547 – 2550

กรรมการ บริษัท ซันวา เทคโน จํากัด

2543 – ปั จจุบน
ั

กรรมการ บริษัท ซันวาเวิลด์เซอร์วส
ิ จํากัด

Mr. Mitsuji Konoshita
Date of Birth

10 April, 1967 (45 years)

Nationality

Japanese

Education

Master and Bachelor of Law, Osaka University, Japan

Position

Chairman of the Board of Directors

Starting date

7 March, 2007

Shareholding

0.02% (12,500 shares)

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 Pcl.

2006 – 2011

Chairman of the Board of Directors, United Securities Pcl.

2005 - 2009

Director, A.P.F Holdings Co., Ltd.

2004 – 2010

Director, Sanwa Techno Co., Ltd.

2000 - Present

Director, Sanwa World Services Co., Ltd
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ึ ะ โคโนชต
ิ ะ
นายท ัตซย
วันเดือนปี เกิด

22 มีนาคม 2515 (40 ปี )

สัญชาติ

ญีปุ่ น

การศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (ประวัตศ
ิ าสตร์) มหาวิทยาลัยโอซาก ้า ญีปุ่ น

ตําแหน่ง

กรรมการ

วันรับตําแหน่ง

20 เมษายน 2554

สัดส่วนการถือหุ ้น

- ไม่ม ี -

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ทีผ่านมา
2554 – ปั จจุบน
ั

กรรมการ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

2549 – 2554

ประธานกรรมการบริหาร บมจ. หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด

2548 – 2549

ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร บริษัท บางกอกสเตชัน เน็ ตเวิรค
์ จํากัด

Mr. Tatsuya Konoshita
Date of Birth

22 March, 1972 (40 years)

Nationality

Japanese

Education

BA. (History), Osaka University, Japan

Position

Director

Starting date

20 April, 2011

Shareholding

- none -

Work Experience last 5 years
2011 – present

Director, Group Lease Pcl.

2006-2011

Chairman of Executive Board, United Securities Pcl.

2005-2006

CEO, Bangkok Station Network Co., Ltd.
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นายมูเนะโอะ ทาชโิ ร
วันเดือนปี เกิด

16 กันยายน 2515 (40 ปี )

สัญชาติ

ญีปุ่ น

การศึกษา

ปริญญาตรี วรรณคดี มหาวิทยาลัยโอซาก ้า ญีปุ่ น

ตําแหน่ง

กรรมการ

วันรับตําแหน่ง

22 เมษายน 2552

สัดส่วนการถือหุ ้น

-ไม่ม-ี

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ทีผ่านมา
2554 – ปั จจุบน
ั

กรรมการ บริษัท อาซุกะ ฟู้ ดส์ จํากัด

2552 – ปั จจุบน
ั

กรรมการ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

2552 – ปั จจุบน
ั

กรรมการ Engine Holding Asia Pte.

2550 – ปั จจุบน
ั

ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร บริษัท เวจ โฮลดิงส์ จํากัด

2545 – 2550

Works Applications Co., Ltd.

Mr. Muneo Tashiro
Date of Birth

16 Sept. 1972 (40 years)

Nationality

Japanese

Education

Bachelor of Arts, Faculty of Literature, Osaka University

Position

Director

Starting date

22 April, 2009

Shareholding

-none-

Work Experience last 5 years :
2011 - Present

Director, Asuka Foods Co., Ltd.

2009 – Present

Director, Group Lease Pcl.

2009 – Present

Director, Engine Holding Asia Pte.

2007 - Present

CEO, Wedge Holdings Co., Ltd.

2002 - 2007

Works Applications Co., Ltd.
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ั ลิมป์พ ัฒนสน
ิ
นายสมชย
วันเดือนปี เกิด

10 กุมภาพันธ์ 2503 (52 ปี )

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี นิตศ
ิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การอบรม

Director Accreditation Program รุ่น 94/2012
สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

ตําแหน่ง

กรรมการ และกรรมการบริหาร

วันรับตําแหน่ง

15 มิถน
ุ ายน 2554

สัดส่วนการถือหุ ้น

- ไม่ม ี -

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ทีผ่านมา
2554 – ปั จจุบน
ั

กรรมการบริหาร บริษัทกรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

2550 – 2554

กรรมการ และ รองประธานอาวุโส บริษัท ซัมมิท แคปิ ตอล ลีสซิง จํากัด

2537 – 2551

รองประธาน บริษัท พาราซูม ิ – ไทย ลิสซิง จํากัด

Mr. Somchai Limpattanasin
Date of Birth

10 February, 1960 (52 years)

Nationality

Thai

Education

Master of Business Administration, Kasetsart University
Bachelor of Laws, Faculty of Laws, Thammasat University
Bachelor of General Management, Faculty of Business Administration,
Ramkamhaeng University

Training

Director Accreditation Program No. 94/2012
Thai Institute of Directors Association

Position

Director and Executive Director

Starting date

15 June, 2011

Shareholding

- none -

Work Experience last 5 years
2011 – Present

Executive Director - Group Lease Pcl.

2007 – 2011

Director & Senior Vice President - Summit Capital Leasing Co., Ltd.

1994 – 2008

Vice President - Bara Sumi–Thai Leasing Co., Ltd.
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ั
นายวรศกดิ
เกรียงโกมล
วันเดือนปี เกิด

14 เมษายน 2514 (41 ปี )

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Western Illinois University, USA.
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตําแหน่ง

กรรมการ

วันรับตําแหน่ง

15 มิถน
ุ ายน 2554

สัดส่วนการถือหุ ้น

-ไม่ม-ี

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ทีผ่านมา
2554 – ปั จจุบน
ั

กรรมการ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

2553 – ปั จจุบน
ั

กรรมการบริหาร Asia Partnership Fund Group

2551 – 2553

กรรมการผู ้จัดการ บริษัท เอ.พี.เอฟ. อินเตอร์เนชันแนล อินชัวรันส์ จํากัด

2544 – 2551

กรรมการผู ้จัดการ บริษัท ลิเบอร์ต ี อินชัวรันส์ จํากัด

Mr. Worasak Kriengkomol
Date of Birth

14 April, 1971 (41 years)

Nationality

Thai

Education

MBA, Western Illinois University, USA
Bachelor in Economics, Thammasat University

Position

Director

Starting date

15 June, 2011

Shareholding

- none -

Work Experience last 5 years
2011 – Present

Director, Group Lease Pcl.

2010 – Present

Executive Director, Asia Partnership Fund Group

2008 – 2010

Managing Director, A.P.F. International Insurance Co.,Ltd.

2001 - 2008

Managing Director, Liberty Insurance Co.,Ltd.
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นายดีพงศ ์ สหะชาติศริ ิ
วันเดือนปี เกิด

27 สิงหาคม 2516 (39 ปี )

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สถาปั ตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

การอบรม

Directors Accreditation Program รุ่น 62/ 2007
สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

ตําแหน่ง

กรรมการ

วันรับตําแหน่ง

7 มีนาคม 2550

สัดส่วนการถือหุ ้น

- ไม่ม ี -

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ทีผ่านมา
2550 – ปั จจุบน
ั

กรรมการ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

2548 – 2550

ผู ้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท มหพันธ์ ไฟเบอร์ ซีเมนต์ จํากัด (มหาชน)

Mr. Deepong Sahachartsiri
Date of Birth

27 August, 1973 (39 years)

Nationality

Thai

Education

Master of Business Administration, Thammasat University
Bachelor of Architecture, Kingmongkut Institute of Technology, Ladkrabang

Training

Directors Accreditation Program No. 62/2007
Thai Institute of Directors Association

Position

Director

Starting date

7 March, 2007

Shareholding

- none -

Work Experience last 5 years :
2007 – Present

Director , Group Lease Pcl.

2005 - 2007

Product Manager, Mahaphant Fibre Cement Public Co., Ltd.
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ั
ื สนต์
พลเอก สบ
ทรรทรานนท์
วันเดือนปี เกิด

10 ธันวาคม 2494 (60 ปี )

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

BA. Political Science, Norwich University, USA

การอบรม

วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปรอ. รุ่นที 4414)
-Director Certification Program No. 98/2008
-Finance for Non-financial Director No. 39/2008
สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

ตําแหน่ง

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

วันรับตําแหน่ง

11 พฤษภาคม 2554

สัดส่วนการถือหุ ้น

-ไม่ม-ี

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ทีผ่านมา
2554-ปั จจุบน
ั

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

2552-ปั จจุบน
ั

ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ เิ ศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทําหน ้าทีรองหัวหน ้าสํานั กงาน
สํานั กรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม

General Suebsan Dardarananda
Date of Birth

10 December, 1951 (60 years)

Nationality

Thai

Education

BA. Political Science, Norwich University, USA

Training

National Defence College
-Director Certification Program No. 98/2008
-Finance for Non-financial Director No. 39/2008
Thai Institute Of Directors Association

Position

Independent Director & Chairman of Audit Committee

Starting date

11 May 2011

Shareholding

- none -

Work Experience last 5 years
2011-Present

Independent Director & Audit Committee, Group Lease Pcl.

2009-present

Specialist to the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Defence /
Deputy Chief, Office of the Minister of Defence
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นายโศณิต พิชญางกูร
วันเดือนปี เกิด

26 พฤศจิกายน 2493 (61 ปี )

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ North Texas State University
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

Director Certification Program No. 33/2005
สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

ตําแหน่ง

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันรับตําแหน่ง

11 พฤษภาคม 2554

สัดส่วนการถือหุ ้น

- ไม่ม ี -

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ทีผ่านมา
2554 – ปั จจุบน
ั

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

2552 - ปั จจุบน
ั

กรรมการบริหาร

บริษัท เอกธนา วิศวกรรม จํากัด

2550 - 2551

ผู ้อํานวยการฝ่ ายสินเชือ

ธนาคาร ธนชาติ จํากัด (มหาชน)

2549 - ปั จจุบน
ั

กรรมการบริหาร

บริษัท อิสเทิรน
์ ฟิ ลาเท๊กซ์ จํากัด

Mr. Sonit Pitchyangkul
Date of Birth

26 November 1950 (61 years)

Nationality

Thai

Education

MA. (Economics), North Texas State University
BA. (Economics), Thammasart University

Training

Director Certification Program No. 33/2005
Thai Institute of Directors Association

Position

Independent Director & Audit Committee

Starting date

11 May, 2011

Shareholding

- none -

Work Experience last 5 years
2011 – present

Independent Director & Audit Committee - Group Lease Pcl.

2009 – present

Executive Director - Ekthana Engineering Co.,Ltd.

2007 – 2008

Vice President (Credit Dept) – Thanachart Bank, Pcl.

2006 – present

Executive Director - Thaifilatex Group , Latex Thread, Real Estate

2004 - 2006

Senior Executive Vice President (Hire Purchase) - AIG Finance Plc.
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นายกฤษณ์ พ ันธ์ร ัตนมาลา
วันเดือนปี เกิด

19 มิถน
ุ ายน 2511 (43 ปี )

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

CFA Institute Chartered Financial Analyst, USA
Master of Business Administration (Finance),University of Florida, USA
England Communication & Signal Processing, Imperial College London,
British Government Scholar
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

Advanced Audit Committee Program No. 27/2009
Director Certification Program No. 86/2007
MFM 1/2009, MFR 9/2009, MIA 6/2009, MIR 7/2009
สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

ตําแหน่ง

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันรับตําแหน่ง

20 เมษายน 2554

สัดส่วนการถือหุ ้น

- ไม่ม ี -

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ทีผ่านมา
2554 – ปั จจุบน
ั

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

2554 – ปั จจุบน
ั

กรรมการ

บริษัท บรรจุภัณฑ์เพือสิงแวดล ้อม จํากัด (มหาชน)

2554 - ปั จจุบน
ั

กรรมการ

บริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชร จํากัด (มหาชน)

2551 - ปั จจุบน
ั

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทควอลิต ี เฮ ้าส์ จํากัด (มหาชน)

2549 - ปั จจุบน
ั

กรรมการ

บริษัทสหไทยสตีลไพพ์ จํากัด (มหาชน)

2549 - ปั จจุบน
ั

กรรมการ

บริษัทรอยัล ปอร์ซเลน จํากัด (มหาชน)

2549 - ปั จจุบน
ั

กรรมการ

บริษัทสหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

2548 - ปั จจุบน
ั

ผู ้อํานวยการ

บริษัท ไทยพรอสเพอริต ี แอ็ดไวซอรี จํากัด

________________________________________________________36_____________________________________________________

Mr. Krit Phanratanamala
Date of Birth

19 June, 1968 (43 years)

Nationality

Thai

Education

CFA Institute Chartered Financial Analyst, USA
Master of Business Administration (Finance),University of Florida, USA
England Communication & Signal Processing, Imperial College London,
British Government Scholar
Electrical Engineering, Chulalongkorn University

Training

Advanced Audit Committee Program No. 27/2009
Director Certification Program No. 86/2007
MFM 1/2009, MFR 9/2009, MIA 6/2009, MIR 7/2009
Thai Institute of Directors Association

Position

Independent Director & Audit Committee

Starting date

20 April, 2011

Shareholding

- none -

Work Experience last 5 years
2011-Present

Independent Director & Audit Committee, Group Lease Pcl.

2011-Present

Director, Biodegradable Packaging for Environment, Pcl.

2011-Present

Director, Diamond Building Products Public Company Limited.

2008-Present

Independent Director & Audit Committee, Quality House Pcl.

2006-Present

Director, Royal Porcelain Public Company Limited

2006-Present

Director, The Union Mosaic Industry Public Company Limited

2006-Present

Director, Sahathai Steel Pipe Public Company Limited

2005-Present

Vice President, Thai Prosperity Advisory Co., Ltd.
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นายพลเดช เทอดพิท ักษ์วานิช
วันเดือนปี เกิด

29 สิงหาคม 2511 (43 ปี )

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

ปริญญาเอก (วิศวกรรมศาสตร์) Lehigh University, USA (2548)
Master of Construction Management Washington University, U.S.A.
Master of Structural Engineering Washington University, U.S.A.

การอบรม

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Director Accreditation Program รุ่น 89/2011
สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

ตําแหน่ง

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันรับตําแหน่ง

20 เมษายน 2554

สัดส่วนการถือหุ ้น

- ไม่ม ี -

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ทีผ่านมา
2554 – ปั จจุบน
ั

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

2550 - ปั จจุบน
ั

รองกรรมการผู ้จัดการ

บริษัท วิศวกรทีปรึกษา อาร์เควี จํากัด

2549 - 2550

รองกรรมการผู ้จัดการ

บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จํากัด

Mr. Pholdej Therdphithakvanij
Date of Birth

29 August, 1968 (43 years)

Nationality

Thai

Education

Doctor of Philosophy (Civil Engineering) Lehigh University, U.S.A.
Master of Construction Management Washington University, U.S.A.
Master of Structural Engineering Washington University, U.S.A.
Bachelor of Engineering (Civil) Chulalongkorn University

Training

Director Accreditation Program No. 89/2011
Thai Institute of Directors Association

Position

Independent Director & Audit Committee

Starting date

20 April, 2011

Shareholding

- none -

Work Experience last 5 years
2011 – present

Independent Director & Audit Committee, Group Lease Pcl.

2007 - present

Deputy Managing Director, R.K.V. Engineering Consultant Co., Ltd.

2006 – 2007

Deputy Managing Director, IMMS Co., Ltd.
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ั
นายไพบูลย์ ชยเบญจพล

วันเดือนปี เกิด

15 กรกฎาคม 2504 (50 ปี )

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

ปริญญาตรี บริหารทัวไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Modern Manager Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตําแหน่ง

ผู ้จัดการทัวไป

วันรับตําแหน่ง

1 มิถน
ุ ายน 2554

วันเริมงาน

1 เมษายน 2553

สัดส่วนการถือหุ ้น

- ไม่ม ี -

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ทีผ่านมา
2554 – ปั จจุบน
ั

ผู ้จัดการทัวไป บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

2553 – 2554

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

2537 - 2553

รองกรรมการผู ้จัดการ บีท ี เวิลด์ลส
ี จํากัด
(สยามวอลล์ ลีสซิง จํากัด)

Mr. Paiboon Chaibenjapol
Date of Birth

15 July, 1961 (50 years)

Ntionality

Thai

Education

General Management, Sukhothai Thammathirat University
Modern Manager Program, Chulalongkorn University

Position

General Manager

Starting date

1 June, 2011

Date of employment

1 April, 2010

Shareholding

- none -

Work Experience last 5 years
2011 – Present

General Manager, Group Lease Pcl..

2010 – 2011

Assistant to MD. Group Lease Pcl..

1994 – 2010

Deputy Managing Director BT World Lease Co., Ltd.
(Siam Wall Leasing Co., Ltd.)
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นายก ัปต ัน จีระเศรษฐ

ปี เกิด

8 พฤศจิกายน 2506 (49 ปี )

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

ปริญญาตรี นิตศ
ิ าสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ตําแหน่ง

ผู ้จัดการฝ่ ายการตลาดและสินเชือ

วันรับตําแหน่ง

1 มิถน
ุ ายน 2554

วันเริมงาน

1 กุมภาพันธ์ 2533

สัดส่วนการถือหุ ้น

- ไม่ม ี -

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ทีผ่านมา
2554 – ปั จจุบน
ั

ผู ้จัดการ ฝ่ ายการตลาดและสินเชือ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด(มหาชน)

2549 – 2553

หัวหน ้าฝ่ ายสินเชือ และทีปรึกษากฎหมาย บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด(มหาชน)

2533 – 2549

เจ ้าหน ้าทีฝ่ ายสินเชือ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด(มหาชน)

Mr. Kapton Jeeraseth
Date of Birth

8 November, 1963 (49 years)

Nationality

Thai

Education

Bachelor of Law, Ramkhamhaeng University

Position

Marketing & Credit Manager

Starting date

1 June, 2011

Date of employment

1 February, 1990

Shareholding

- none -

Work Experience last 5 years
2011 – Present

Manager, Marketing & Credit, Group Lease Pcl.

2006 – 2010

Head of Credit Section & Legal Advisor, Group Lease Pcl.

1990 – 2006

Credit Section officer, Group Lease Pcl.
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ั มณีนนท์
นายกิตติชย

วันเดือนปี เกิด

24 ตุลาคม 2502 (52 ปี )

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

ปริญญาตรี กฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ตําแหน่ง

ผู ้จัดการฝ่ ายบริการจัดเก็บ

วันรับตําแหน่ง

1 มิถน
ุ ายน 2554

วันเริมงาน

1 มีนาคม 2533

สัดส่วนการถือหุ ้น

- ไม่ม ี –

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ทีผ่านมา
พ.ค. 2554 – ปั จจุบน
ั

ผู ้จัดการ ฝ่ ายบริการจัดเก็บ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

มี.ค. 2553 – เม.ย. 2554

ผู ้ช่วยผู ้จัดการ ฝ่ ายบริการเรียกเก็บ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

2549 – มี.ค. 2553

หัวหน ้าส่วน บริการจัดเก็บ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

2533 – 2549

เจ ้าหน ้าทีส่วนบริการจัดเก็บ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

Mr. Kittichai Maneenont
Date of Birth

24 October, 1959 (52 years)

Nationality

Thai

Education

Bachelor of Law, Ramkhamhaeng University

Position

Collection Manager

Starting date

1 June, 2011

Date of employment

1 March, 1990

Shareholding

- none –

Work Experience last 5 years
May 2011 – Present

Collection Manager, Group Lease Pcl.

Mar 2010 – Apr 2011

Collection Assistant Manager, Group Lease Pcl.

2006 – Mar 2010

Head of Collection Section, Group Lease Pcl.

1990 – 2006

Collection Section officer, Group Lease Pcl.
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นายสมคิด จารุไพบูลย์พ ันธ์
วันเดือนปี เกิด

25 พฤศจิกายน 2505 (49 ปี )

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ ภาษาและวรรณคดีไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโิ รฒ ชลบุรี

ตําแหน่ง

ผู ้จัดการ ฝ่ ายบุคคลและธุรการ

วันรับตําแหน่ง

1 สิงหาคม 2539

วันเริมงาน

1 กุมภาพันธ์ 2533

สัดส่วนการถือหุ ้น

0.01% (11,700 หุ ้น)

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ทีผ่านมา
2539 – ปั จจุบน
ั

ผู ้จัดการ ฝ่ ายบุคคลและธุรการ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

2533 – 2539

เจ ้าหน ้าทีฝ่ ายบุคคลและธุรการ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

Mr. Somkid Jarupaiboonphan

Date of Birth

25 November, 1962 (49 years)

Nationality

Thai

Education

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

Position

Personnel & Administration Manager

Starting date

1 August, 1996

Date of employment

1 February, 1990

Share holding

0.01% (11,700 shares)

Work Experience last 5 years :
1996 - Present

Personnel and Administration Manager, Group Lease Pcl.

1990 – 1996

Personnel and Administration officer, Group Lease Pcl.
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์ ันธุ ์
นายว ันเฉลิม วงศพ
วันเดือนปี เกิด

5 ธันวาคม 2514 (40 ปี )

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ตําแหน่ง

ผู ้จัดการ ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันรับตําแหน่ง

1 มิถน
ุ ายน 2554

วันเริมงาน

1 กรกฎาคม 2536

สัดส่วนการถือหุ ้น

- ไม่ม ี -

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ทีผ่านมา
2554 – ปั จจุบน
ั

ผู ้จัดการ ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

2539 – 2553

เจ ้าหน ้าที ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

Mr. Wanchalerm Wongphan

Date of Birth

5 December, 1971 (40 years)

Nationality

Thai

Education

Bachelor of Science, Quantitative Economics, Ramkhamhaeng University

Position

Information Technology Manager

Starting date

1 June, 2011

Date of employment

1 July, 1993

Shareholding

-none-

Work Experience last 5 years :
2011 - Present

Information Technology Manager, Group Lease Pcl.

1996 – 2010

MIS unit officer, Group Lease Pcl.
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ั
น.ส. อ ัจฉรา ชยนา

วันเดือนปี เกิด

14 มีนาคม 2518 (37 ปี )

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร

ตําแหน่ง

ผู ้จัดการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

วันรับตําแหน่ง

1 มิถน
ุ ายน 2554

วันเริมงาน

15 มีนาคม 2538

สัดส่วนการถือหุ ้น

- ไม่ม ี -

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ทีผ่านมา
2554 – ปั จจุบน
ั

ผู ้จัดการฝ่ ายบัญชีและการเงิน. บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

2538 – 2554

ผู ้ช่วยผู ้จัดการ ฝ่ ายบัญชีและแรเงิน, บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

Ms. Aujchara Chaina

Date of Birth

14 March, 1975 (37 years)

Nationality

Thai

Education

Bachelor of Business Administration, Accounting,
Phranakorn Rajabhat University

Position

Accounting & Finance Manager

Starting date

1 June, 2011

Date of employment

15 March, 1995

Share holding

-none-

Work Experience last 5 years :
2011 - Present

Accounting & Finance Manager, Group Lease Pcl.

1995 – 2011

Assistant Accounting & Finance Manager, Group Lease Pcl.
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การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการ
บริษัทไม่มก
ี ารจัดตังคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ในการคัดเลือก
บุคคลทีจะแต่งตังเป็ นคณะกรรมการบริษัท ซึงในการแต่งตังกรรมการของบริษัท คณะกรรมการจะ
พิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชือถือ และนํ าเสนอต่อผู ้ถือหุ ้น
พิจารณาอนุมต
ั ิ
ในการประชุมสามัญประจํ าปี ทุกครัง ข ้อบังคับของบริษัท กํ าหนดให ้กรรมการออกจาก
ตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึงในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ ้าจํ านวนกรรมการทีจะออกแบ่งให ้ลงเป็ นสามส่วน
ไม่ได ้ ก็ให ้ออกโดยจํานวนใกล ้ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม (1/3)

กรรมการทีจะต ้องออกจากตํ าแหน่ง

ในปี แรกและปี ทสองภายหลั
ี
งจดทะเบียนบริษัทนั นให ้จับฉลากกันว่าผู ้ใดจะออก ส่วนปี หลังต่อ ๆ ไป
ให ้กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดนันเป็ นผู ้ออกจากตํ าแหน่ง กรรมการทีออกตามวาระนั นอาจ
ถูกเลือกเข ้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได ้
อย่างไรก็ด ี ถ ้าหากว่ามีตําแหน่งว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอน
ื นอกจากถึงคราวออก
ตามวาระ ให ้กรรมการทีคงเหลืออยูต
่ ังผู ้อืนขึนใหม่ให ้เต็มทีว่าง เว ้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน ้อย
กว่าสองเดือน

ทังนีมติในการตังกรรมการดังกล่าวต ้องประกอบด ้วยคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่าสามในสี

ของจํานวนกรรมการทียังเหลืออยู่

แต่ผู ้ทีได ้รับการตังจากกรรมการทีคงเหลือดังว่านี

จะคงอยูใ่ น

ตําแหน่งได ้เพียงเท่ากําหนดเวลาทีกรรมการ ผู ้ทีเขาเข ้าสืบตําแหน่งแทนชอบทีจะอยูไ่ ด ้
การประชุมผู ้ถือหุ ้นเพือเลือกตังกรรมการ จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารดังต่อไปนี
1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการให ้ใช ้เสียงข ้างมาก โดยให ้ถือว่าผู ้ถือหุ ้นแต่ละ
คนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุ ้นต่อหนึงเสียง
2. ให ้ผู ้ถือหุ ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได ้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให ้แก่ผู ้ใดมากน ้อยเพียงใดไม่ได ้
3. บุคคลซึงได ้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลํ าดับลงมาเป็ นผู ้ได ้รับการเลือกตังเป็ นกรรมการ
เท่า จํ า นวนกรรมการทีพึงมีห รือ จะพึง เลือ กตั งในครังนั น

ในกรณีท ีบุค คลซึงได ้รั บ

เลือกตังในลํ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํ านวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตังในครังนัน ให ้ประธานทีประชุมออกเสียงได ้เพิมขึนอีกหนึงเสียง เป็ นเสียงชีขาด

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู ้พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบและมีวาระการดํารงตําแหน่งคราว
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 Articles of Association states that in each of annual general
meeting, one-third of directors or nearest amount (1/3) has to be resigned by rotation.
In the first and second years after registering the entity, the resigning directors were
determined by drawing lots. For the subsequent years later, the retired directors shall be
determined by the ones who were in the position the longest. The retired Directors can
be re-elected. However, in case of the vacancy of director from the reasons other than
the expiration of the term of office, the remaining board of directors shall appoint other
director to fill the vacancy except the remaining term of office is less than 2 months.
The resolution of such appointment has to be passed with not less than three-fourth of
the votes from the remaining directors. The substitute director shall hold office only for
the remaining term of office of the director whom he or she replaces.
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
Audit committee's members will be appointed by the Board of Directors, and the term for
holding office is two years.
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ
้ ริหาร
ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน*

หน่วย: บาท

กรรมการ

ปี 2554

ปี 2553

1. นายมิทซึจ ิ โคโนชิตะ

220,000

227,500

2. นายสามารถ จิระดํารง

50,000

287,500

3. นายมุเนะโอะ ทาชิโร่

210,000

277,500

4. นายสุรศักดิ เข็มทองคํา

50,000

287,500

5. นายดีพงศ์ สหะชาติศริ ิ

220,000

287,500

6. นายฉัตรชัย โชตนาการ

50,000

317,500

-

244,584

8. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

50,000

317,500

9. นางวชิรา ณ ระนอง

60,000

52,917

10. นายทัตซึยะ โคโนชิตะ

150,000

-

11. นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา

200,000

-

12. นายพลเดช เทอดพิทก
ั ษ์ วานิช

200,000

-

13. พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์

160,000

-

14. นายโศณิต พิชญางกูร

170,000

-

15. นายสมชัย ลิมป์ พัฒนสิน

150,000

-

16. นายวรศักดิ เกรียงโกมล

140,000

-

2,080,000

2,300,001

7. นายสาธิต รังคสิร ิ

รวม

หมายเหตุ : นายสาธิต รังคสิร ิ ลาออกจากการเป็ นกรรมการ 19 ตุลาคม 2553
- นายสามารถ จิระดํ ารง, นายสุร ศักดิ เข็ม ทองคํ า, นายฉั ตรชัย โชตนาการ, นางสาวจรั ญ ญา แสงสุข ดี
และนางวชิรา ณ.ระนอง ลาออกจากการเป็ นกรรมการ ณ. วันที 20 เมษายน 2554
- นายทั ต ซึย ะ โคโนชิต ะ, นายกฤษณ์ พั น ธ์รั ต นมาลา และนายพลเดช เทอดพิทั ก ษ์ ว านิช เริมเป็ น
กรรมการตังแต่วน
ั ที 20 เมษายน 2554
- พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์ และ นายโศณิต พิชญางกูร เริมเป็ นกรรมการตังแต่วันที 11 พฤษภาคม
2554
- นายสมชัย ลิมป์ พัฒนสิน และ นายวรศักดิ เกรียงโกมล เริมเป็ นกรรมการตังแต่วน
ั ที 15 มิถน
ุ ายน 2554
*เบียประชุม และโบนัส

จํานวนผูบ
้ ริหารและค่าตอบแทน

ปี 2554

ปี 2553

จํานวนผู ้บริหาร (คน)

11*

6

ี
เงินเดือน โบน ัส เงินกองทุนสํารองเลียงชพ
และค่าตอบแทนอืน (ล้านบาท)

17.82

13.41

*รวมผู ้บริหารซึงลาออกจากการเป็ นพนักงาน วันที 30 เมษายน 2554 จํานวน 4 ท่าน และวันที 20 พฤษภาคม 2554 จํานวน 1 ท่าน
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Remuneration of Directors and the management
Remunerations in terms of money*

(Unit : Baht)

Directors’ Name

2011

2010

1. Mr. Mitsuji Konoshita

220,000

227500

2. Mr. Samart Chiradamrong

50,000

287,500

3. Mr. Muneo Tashiro

210,000

277,500

4. Mr. Surasak Khemthongkum

50,000

287,500

5. Mr. Deepong Sahachartsiri

220,000

287,500

6. Mr. Chatchai Chotanakarn

50,000

317,500

-

244,584

8. Ms. Jaranya Sangsukdee

50,000

317,500

9. Mrs. Vachira Na-Ranong

60,000

52,917

10. Mr. Tatsuya Konoshita

150,000

-

11. Mr. Krit Phanratanamala

200,000

-

12. Mr. Pholdej Therdphithakvanij

200,000

-

13. Gen.Suebsan Dardarananda

160,000

-

14. Mr. Sonit Pichyangkul

170,000

-

15. Mr. Somchai Limpattanasin

150,000

-

16. Mr. Worasak Kriengkomol

140,000

-

2,080,000

2,300,001

7. Mr. Satit Rangkasiri

Total

Remark : Mr. Satit Rangkasiri resigned on October 19th, 2010.
- Mr.Samart Chiradamrong, Mr.Surasak Kemthongkam, Mr. Chatchai Chotetanakan, Ms.
Jaranya Sangsukdee and Mrs.Wachira Na Ranong resigned on April 20th, 2011.
- Mr.Tatsuya Konoshira, Mr.Krit Phanratanamala and Mr.Pholdej Therdphithakvanij were
appointed directors on April 20th,2011.
- Gen.Suebsan Dardarananda and Mr. Sonit Pichyangkul were appointed directors on May
11th,2011.
- Mr. Somchai Limpattanasin and Mr. Worasak Kriengkomol were appointed directors on
June 15th,2011.
* Attendance allowance and Bonus

Number of Management and their

2011

2010

Number of Management (person)

11*

6

Salary, Bonus, Provident fund, and other
remuneration (million Baht)

17.82

13.41

remuneration

*Inclusive of 4 resigned managements who resigned on Apr 30,2011 and 1 resigned management who resigned on
May 20, 2011.
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การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 2/2555 เมือวันที 13 กุมภาพันธ์ 2555 โดยคณะกรรมการ
บริษัท ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได ้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยให ้ฝ่ ายบริหาร
ของบริษัทได ้อธิบายชีแจงระบบต่าง ๆ ทีใช ้ในการบริหารงานและควบคุมภายใน รวมทังให ้คณะกรรมการได ้
ซักถามข ้อมูลจากฝ่ ายบริหาร แล ้วสรุปได ้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด ้านต่าง ๆ
5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล ้อม การบริหารความเสียง การควบคุมการปฏิบต
ั งิ านของฝ่ ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสือสารข ้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในเพียงพอแล ้วดังนี



องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทมีการจัดการโครงสร ้างขององค์กร ขอบเขตอํานาจของฝ่ ายบริหารต่างๆ เป็ นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และได ้กํ าหนดเป้ าหมายของบริษัทในการดํ าเนินธุรกิจในอนาคตไว ้เพือให ้ฝ่ าย
บริหารและพนักงานในระดับต่าง ๆ ได ้ร่วมกันทํางานเพือไปสูเ่ ป้ าหมายร่วมกัน โดยเน ้นในเรืองความซือสัตย์
สุจริตต่อหน ้าที ความจงรักภักดีตอ
่ องค์กร ความมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมในการบริหารจัดการ ซึงประกอบด ้วย
ข ้อกําหนดการห ้ามฝ่ ายบริหารและพนั กงานกระทํ าการใด ๆ ทีอาจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร พร ้อมบทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื นข ้อกําหนดดังกล่าว



ี
การบริหารความเสยง

ฝ่ ายบริหารได ้ให ้ความสําคัญเกียวกับการบริหารความเสียงเป็ นอย่างมาก เนืองจากธุรกิจของ
บริษัทเป็ นธุรกิจทีเกียวข ้องโดยตรงกับความเสียง จึงเพิมความรอบคอบและระมัดระวังในการบริหารจัดการ
ทางด ้านการเงิน การพิจารณาอนุมัตใิ ห ้สินเชือแก่ลูกค ้า โดยมีการประเมินความเสียงทีอาจจะเกิดขึนและ
กําหนดมาตรการการป้ องกันและการจัดการความเสียง มีการประเมินความเสียงในด ้านการจัดการฐานข ้อมูล
สารสนเทศซึงเป็ นหัวใจสําคัญในการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และได ้กําหนดมาตรการในการป้ องกัน
ความเสียงดังกล่าวได ้อย่างรัดกุม รวมถึงการประเมินความเสียงทีเกิดจากปั จจัยภายนอกทีมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานของบริษัทอย่างสมําเสมอ



การควบคุมการปฏิบ ัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทได ้จัดให ้มีโครงสร ้างองค์กรของฝ่ ายบริหารและขอบเขตอํานาจหน ้าทีความรับผิดชอบ
ไว ้เป็ นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีระบบการตรวจสอบระหว่างหน่วยงานในแต่ละขันตอนการปฏิบัต ิ จึง
มันใจได ้ว่าฝ่ ายบริหารได ้ปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายหรือระเบียบข ้อบังคับทีเกียวข ้องและกฎระเบียบข ้อบังคับของ
บริษัท ในกรณีทบริ
ี ษัทมีการทํ าธุรกรรมกับผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผุ ้บริหาร หรือผู ้ทีเกียวข ้องกับบุคคล
ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได ้มีการอนุมัตเิ ป็ นหลักการไว ้ว่า รายการธุรกรรมทีมีลักษณะเป็ นรายการเกียว
โยงกันนั น จะต ้องมีข ้อตกลงทางการค ้าในลัก ษณะเดียวกับ ทีวุญ ูช นจะพึงกระทํ า กับคู่สัญ ญาทั วไป ใน
สถานการณ์เดียวกัน ด ้วยอํานาจต่อรองทางการค ้าทีปราศจากอิทธิพลในการทีจนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู ้
บริษัท หรือบุคคลทีมีความเกียวข ้อง แล ้วแต่กรณี เพือปฏิบัตต
ิ าม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ฉบับที 4 พ.ศ. 2551 นอกจากนัน กรรมการทีมีสว่ นได ้เสียในธุรกรรมนัน ๆ ไม่สามารถออกเสียงในการลงมติ
ในรายการนัน ๆ ได ้
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Internal Controls
During the Company's Board of Directors’ Meeting No. 2/2012, held on February 13th,
2012 which consisted of the Board of Directors together with the Audit committee, report on
internal control systems of the Company was presented and clarified by the management.
From the assessment of the internal control systems of the Company which consists of 5
measures, the organization and environment, risk management, management control activities,
Information Technology system & communications and monitoring, the Board of Directors
believed that the Company’s internal control systems were sufficient, detailed as follows:



Organizational Control and Environment Measure

The Company’s organization structure and authorities and responsibilities of each
department were clearly stated in writing. Future objectives and targets were also determined
so that the management and staff in different levels can achieve the same goals together. The
achieving of such goals should be based on honesty, loyalty and ethics. The Company also had
a written rule forbidden the management and staffs to do anything which may lead to conflict
of interest and penalty of such violation was also determined.



Risk Management Measure

Management gives significant importance to risk management because the nature of the
Company’s business is related directly to risks. Special cares were taken for financial
management and credit approval process by evaluating potential risk and setting preventive
measures and risk management. There are preventive measures and evaluations of risk from
information technology data base which is considered the core of operational performance. In
addition, management also continuously evaluates other external factors which might incur risk
to the Company's operation.



Management Control Activities

The Company's management structure together with the scope of authority and
responsibilities were written clearly for each department. To ensure accuracy and compliance
with law and the Company's regulation, internal control systems for each operational process
were established to verify and control the operation of each department. In case of related
transactions with the Company’s major shareholder, directors, executives or other related
persons, the Board of Directors had approved in principle for the related party transactions that
it should have the same commercial terms as those an ordinary person would agree with any
unrelated party under the similar circumstances, on the basis of commercial negotiation and
without any dependent interest resulted from the status of the director, executive or related
person as prescribed in the Securities and Exchange Act No. 4, B.E. 2551. Moreover, those
directors who may have conflict of interest on the related transaction might not vote to approve
for such transaction.
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ื
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอสาร

บริษัทให ้ความสําคัญในด ้านระบบสารสนเทศและการสือสารข ้อมูล เพือให ้การรวบรวมข ้อมูล
และประมวลผลข ้อมูลได ้อย่างรวดเร็ว ถูกต ้อง ทันเวลา และมีการกําหนดรูปแบบมาตรฐานในการปฏิบัตงิ าน
เพือให ้พนั ก งานสามารถรับ รู ้ข ้อมูล ข่า วสารอย่า งถูก ต ้องชัด เจน รวมถึงมีระบบช่ว ยในการตั ดสินใจของ
ผู ้บริหารและคณะกรรมการบริษัทได ้รับทราบเพือให ้สามารถตัดสินใจได ้อย่างถูกต ้องรวดเร็ว ทังในด ้านการ
แก ้ไขปั ญหาและวางแผนงานในอนาคต โดยเฉพาะข ้อมูลทางด ้านบัญชีและการเงิน



ด้านระบบการติดตาม

บริษัทได ้จัดให ้มีระบบการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างสมําเสมอ เพือให ้บริษัทสามารถ
บรรลุเป้ าหมายทีวางไว ้ โดยมีการจัดการประชุมคณะผู ้บริหารเพือรายงานผลการดํ าเนินงานเป็ นประจํ าอย่าง
น ้อยเดือนละ 1 ครัง และมีการจัดการประชุมเพือแก ้ไขปั ญหาเร่งด่วน เฉพาะในกรณีทมี
ี ปัจจัยอืนทีสําคัญซึง
อาจมีผลกระทบต่อการดํ าเนินธุรกิจปกติของบริษัท นอกจากนียังจัด ให ้มีห น่ วยงานตรวจสอบภายในซึง
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดําเนินการตรวจสอบการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีของทุกหน่วยงานภายในบริษัท
โดยมีวัตถุประสงค์
1) เพือเพิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู ้บริหาร
2) เพือให ้เกิดความมันใจในการควบคุมดูแลการใช ้สินทรัพย์ของบริษัท
ให ้เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) เพือให ้คณะกรรมการตรวจสอบและผู ้บริหารทราบถึงปั ญหาทีอาจจะเกิดขึน
เพือดําเนินการ
ป้ องกันได ้ทันต่อเหตุการณ์
4) เพือให ้เกิดความมันใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในทีดีและพนักงานมีการปฏิบต
ั งิ านตาม
ระบบการควบคุมภายในทีกําหนดไว ้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัท กรุ๊ปลีส จํ ากัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 40 จากกํ าไรสุทธิ
หลั ง หั ก ภาษี และเงิน สํ า รองต่ า งๆ ตามกฎหมาย ทั งนี การจ่ า ยเงิน ปั น ผล ให น
้ ํ า ปั จ จั ย อืนๆ มาพิจ ารณา
ประกอบ เช่น ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ โดยการจ่ายเงิน
ปั นผลข ้างต ้น จะต ้องได ้รับความเห็นชอบจากทีประชุมผู ้ถือหุ ้น เว ้นแต่จะเป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ซึงได ้รับ อนุ มัต จ
ิ ากคณะกรรมการบริษัท ฯ แล ้ว โดยต ้องแจ ้งให ้แก่ท ีประชุมผู ้ถือ หุ ้นคราวต่อไปเพือทราบ
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Information and Communication Measure

The Company always gives importance to information technology system and
communication system so that the compiling and analyzing of data were done with speed,
accuracy, and in time. Standard of operations were set up for the staff to be able to receive
information clearly and correctly which also support the decision making of the management
and the Board of Directors on both problem solving and planning especially the accounting and
financial information.



Monitoring

The Company has always monitored its business operating result in order to be able to
achieve the set goals. Management meeting is set up at least once a month to monitor the
operating result. In case of an urgent problem arising from other significant factors which
might seriously affect the normal operation of the Company, an ad hoc meeting can also be
held. In addition, the Company also set up Internal Audit Unit which reports directly to the
Audit Committee to carry out the internal auditing on the operation of each department of the
Company. Its objectives are :
1) To increase the efficiency of the Company’s operations and report the result to Audit
Committee and management.
2) To ensure that the Company's assets are utilized efficiently.
3) To report to the Audit Committee and management about the possible problems so
that preventive solution could be done in time.
4) To ensure the existence of appropriate internal control systems and ensure that the
set systems were carried out properly.

Dividend Payment Policy
The dividend payment policy of Group Lease Public Company Limited states that
dividend will be paid not less than 40 percent from net profit after deducting tax and other legal
reserves. In considering the dividend payment, other factors such as The Company’s operating
result as well as its financial position and liquidity should also be considered. Payment of
dividend has to be considered and approved by the shareholders. However, the Board of
Directors is able to approve interim dividend payment and the shareholders shall be
acknowledged about the interim dividend payment in the next shareholders’ meeting.
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การกําก ับดูแลกิจการ
คณะกรรมการของบริษัทตระหนั กถึงความสํ าคัญของการกํ ากับดูแลกิจการให ้เป็ นไปตามหลักการ
กํ ากับดูแลกิจการทีดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยจัดให ้มีกระบวนการควบคุม เพือให ้เกิดความโปร่งใสในการดํ าเนินธุรกิจ และสร ้างความสามารถในการ
แข่งขันเพือรักษาเงินทุนและเพิมมูลค่าบริษัท เพือประโยชน์ของผู ้ถือหุ ้นในระยะยาว ภายใต ้กรอบจริยธรรม
อันดี โดยคํานึงถึงผู ้มีสว่ นได ้เสียของบริษัทและสังคมโดยรวม การปฏิบัตแ
ิ ละผลจากการปฏิบัตต
ิ ามแนวทาง
ดังกล่าวในปี ทผ่
ี านมา มีรายละเอียดตามหัวข ้อต่างๆ ดังนี

ิ ธิของผูถ
สท
้ อ
ื หุน
้
ิ ธิของผูถ
นโยบาย CG ทีเกียวก ับสท
้ อ
ื หุน
้
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 12/2550 เมือวันที 25 ตุลาคม 2550 ซึง
ประกอบด ้วยคณะกรรมการและกรรมการอิสระ ได ้ปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัท และกํ า หนดเป็ นหลั ก การกว ้างๆ ประกาศไว ้ใน website ของบริษั ท อย่า งไรก็ ด ี
รายละเอีย ดในทางปฏิบั ต ิ บริษั ทใช ้ “หลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิจ การทีดี สํ า หรั บ บริษั ทจด
ทะเบียน ปี 2549” โดยตลาดหลั ก ทรัพย์ เป็ นแนวทาง แต่ด ้วยปั จ จัยบางประการ เช่น
จํานวนผู ้ถือหุ ้น จํานวนพนักงาน และขนาดของบริษัท ทํ าให ้แนวปฏิบัตบ
ิ างประการอาจยัง
ไม่ม ค
ี วามจํ า เป็ น เช่น การแต่งตั งกรรมการชุด ย่อ ยเพือดูแ ลด ้านการสรรหา เป็ นต ้น (ดู
รายละเอียดนโยบายใน website ของบริษัท)
ิ ธิและความเท่าเทียมก ันของผูถ
สท
้ อ
ื หุน
้
บริษัทปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ผู ้ถือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะเป็ นการให ้ข ้อมูลเกียวกับ
บริษัท การจัดประชุมผู ้ถือหุ ้น หรือ การให ้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี
บริษัทยังอํานวยความสะดวกให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข ้าร่วมประชุมผู ้
ถือหุ ้น และเปิ ดเผยสารสนเทศทีสํ าคัญเกียวกับการประชุม โดยระบุสถานที วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรืองทีจะนํ าเสนอต่อทีประชุมซึงมีรายละเอียดตามสมควร และ
จัดส่งให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นไม่น ้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม (หรือ 14 วันล่วงหน ้าสําหรับการประชุม
ซึงมีวาระสําคัญ)
การประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้
ในปี 2554 บริษั ทจั ด ประชุม สามั ญ ผู ้ถือ หุ น
้ ในวั น ที 20 เมษายน 2554 โดยจั ด
ประชุม ณ. สํานักงานใหญ่ของบริษัท ซึงอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร บริษัทได ้ดําเนินการแจ ้งให ้
ผู ้ถือหุ ้นทราบ วัน เวลา และสถานที ตลอดจนรายละเอียดวาระการประชุมอย่างเพียงพอ
รวมถึงเผยแพร่ข ้อมูลดังกล่าวไว ้ใน website ของบริษัทล่วงหน ้า นอกจากนียังจัดให ้มีเวลา
การประชุมอย่างเหมาะสมทีเพียงพอ ให ้โอกาสผู ้ถือหุ ้นสอบถาม แสดงความเห็ น และ
ข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ให ้แก่คณะกรรมการได ้อย่างเต็มที
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Corporate Governance
The Board of Directors realizes the importance of having good corporate governance to be
in compliance with the Principles of Good Corporate Governance for Listed Companies 2006
introduced 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 for 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 on
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’s website. However, in
practice, the Company uses “The Principles of Good Corporate Governance for
Listed Companies 2006” as guideline.

Rights and equitable treatment of shareholders
The Company’s shareholders were treated equally in terms of information
receiving such as the information about the annual general meeting or rights in
voting, etc. The Company also provides convenience for shareholders in
participating in the annual general meeting. The notice of the AGM informing
the date, time, place and the agenda of the meeting together with other
supporting documents were sent to the shareholders not less than 7 days before
the meeting. (or 14 days prior for the meeting which have important agenda)

Shareholders meeting
In the year 2011, the Company arranged the Annual General
Shareholders Meeting on April 20th, 2011 at the head office of the Company,
located in Bangkok. The Company informed the date, time, place, and the
details of each agenda adequately to the Shareholders and also posted it on the
Company’s website in advance. The shareholders were provided enough time to
make inquiries or suggestions during the Meeting.
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ื คคลเพือร ับการพิจารณา
การเปิ ดโอกาสให้ผถ
ู้ อ
ื หุน
้ เสนอวาระประชุม และเสนอชอบุ
เลือกตงเป
ั ็ นกรรมการ
บริษัทฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นเสนอเรืองเพือพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม
และเสนอชือบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริษัทฯ
ในการประชุมใหญ่สามัญผู ้ถือหุ ้นประจํ าปี 2555 เป็ นการล่วงหน ้า โดยได ้แสดงรายละเอียด
หลักเกณฑ์ และวิธก
ี ารไว ้บนเวปไซต์ของบริษัทฯ ที http://www.grouplease.co.th
สามารถดําเนินการดังกล่าวได ้ตังแต่วันที 25 พฤศจิกายน 2554 จนถึงวันที 31
มกราคม 2555 เป็ นระยะเวลาประมาณหนึงเดือน ก่อนสินสุดรอบบัญชี และ
รวมทังสินประมาณสองเดือน
ิ ธิเสนอต ้องถือหุ ้นไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล ้วของ
- กําหนดให ้ผู ้มีสท
บริษั ทฯ และต ้องถือ หุ ้นในสัด ส่ว นทีกํ า หนดนี ต่อ เนืองกั นนั บ จากวั น ทีถือ หุ ้น
จนถึงวันทีเสนอวาระเป็ นเวลาไม่น ้อยกว่า 1 ปี
ื
ื
บริษ ัทได้นําเสนอชอและข้
อมูลเกียวก ับ กรรมการทีต้องการเสนอแต่งตงในหน
ั
ังสอ
ิ ประชุม
เชญ
บริษัทได ้นํ าเสนอข ้อมูลเกียวกับกรรมการทีต ้องการเสนอแต่งตังในหนังสือเชิญประชุม โดย
ข ้อมูลประกอบด ้วย ชือ, ประวัต,ิ การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอืนๆ, หลักเกณฑ์และ
วิธก
ี ารสรรหา ตลอดจนประเภทกรรมการทีเสนอ และในกรณีทเป็
ี นการเสนอกลับเข ้าดํารง
ตําแหน่ง จะมีข ้อมูลเพิมเติมได ้แก่ จํานวนครังทีเข ้าประชุมกรรมการ และจํานวนวาระ ทีเคย
ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทนี

การปฏิบ ัติตอ
่ ผูถ
้ อ
ื หุน
้ อย่างเท่าเทียมก ัน
การปฏิบ ัติตอ
่ ผูถ
้ อ
ื หุน
้ สว่ นน้อย






ื
ในการประชุมผู ้ถือหุ ้น บริษัทฯ ใช ้หนังสือมอบฉั นทะแบบ ข และระบุชอกรรมการอิ
สระ 3
ท่าน เพือสะดวกในการมอบฉั นทะและเป็ นธรรมต่อผู ้ถือหุ ้น และบริษัทฯ กําหนดวิธก
ี าร
ลงคะแนนเสียงในทุกวาระโดยใช ้บัตรลงคะแนนเพือความโปร่งใส และตรวจสอบได ้
บริษัทฯ ไม่มก
ี ารเพิมวาระประชุมทีไม่ได ้แจ ้งล่วงหน ้า
ในวาระเลือกตังกรรมการ ผู ้ถือหุ ้นสามารถใช ้สิทธิเลือกได ้เป็ นรายบุคคล
หลังการประชุม บริษัทฯ ได ้จัดเก็บรายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้นทีผ่านการรับรองจากที
ประชุมผู ้ถือหุ ้นไว ้อย่างเป็ นระเบียบและปลอดภัย ง่ายต่อการตรวจสอบ

ี
บทบาทของผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสย
คณะกรรมการและผู ้บริหารมีนโยบาย และแนวปฏิบต
ั ิ เกียวกับผู ้มีสว่ นได ้เสียของบริษัท ดังนี
o บริษัทได ้นํ าเสนอสารหรือคํามันเชิงนโยบายจากประธานกรรมการหรือผู ้จัดการทัวไปที
สะท ้อนถึงแนวคิด CSR กับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
o คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบต
ั เิ กียวกับความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในสถานทีทํางาน
o คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบต
ั เิ กียวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ
แก่พนักงาน
ํ หร ับพน ักงาน บริษัทฯ จัดให ้มีกองทุนสํารองเลียงชีพ
ี สา
o กองทุนสํารองเลียงชพ
สําหรับพนักงาน โดยพนักงานจะได ้รับส่วนทีบริษัทสบทบตามสัดส่วนอายุงาน
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Opportunity providing for shareholders to propose agenda or nominate
Directors in the AGM
The Company had provided the opportunity for advance proposal of
agenda and or nominates qualified persons to be the Directors in the annual
general shareholders’ meeting for the year 2012. The criteria and method of
proposal was stated on the Company’s website: www.grouplease.co.th.
-

The shareholders can make advance proposals during 25 November, 2011
until 31 January, 2012 or about 1 month in advance of the Company’s
financial closing period and last for 2 months.

-

The eligible shareholder shall hold at least 0.5% of the Company’s paid-up
capital and remain holding the Company’s share at such rate for not less
than 1 year from the past until the submission of the proposal.

Necessary information about the nominated person was included in the
Notice of the AGM
Necessary information such as the name, profile, position holdings in
other organizations as well as the criteria and nomination method including the
proposed director type were clearly stated in the notice of the AGM. In the case
of re-election of the Directors, additional information such as the meeting
attendance report and the term of office period were also included.
Rights and equitable treatment of shareholders
Minority shareholders treatment






Proxy form B with specified 3 Independent Directors’ name was provided for
the shareholders to conveniently appoint as their proxy to attend the
meeting and vote on their behalf. In addition, the Company uses voting card
for every agenda for transparency and future reference.
The Company did not add any agenda without advance notice.
On Directors’ election agenda, the Company utilizes voting for each individual
person separately.
After the shareholders’ meeting, the minutes of meeting were filed and kept
in a secure place easy for auditing.

Role of Stakeholders
The Board of Directors and management initiated the guideline concerning the
Company’s stakeholders as follows:
o

The Company has communicated message or policy commitment from the
Chairman which reflexes the CSR concept with the Company’s operations.

o

The Board of Directors has set up policy and operation guideline concerning
the safety and hygiene in the working place.

o

The Board of Directors has set up policy and guideline concerning the
employees’ remunerations and welfare.
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o

ั
แนวปฏิบ ัติเกียวก ับการพ ัฒนาความรูแ
้ ละศกยภาพของพน
ักงานแก่พน ักงาน
บริษัท มีแนวปฏิบต
ั ใิ ห ้มุง่ เน ้นการพัฒนาทักษะในการทํางาน ทังโดยให ้การฝึ กฝนทัง
จากการปฏิบต
ั งิ านจริง
และส่งเสริมให ้พนักงานเข ้าฝึ กอบรมในหลักสูตรต่างๆ
ที
เกียวเนืองกับสายงานโดยตรง
ตลอดจนหลักสูตรทีมุง่ เน ้นการเพิมพูนความรู ้รอบตัวที
หลากหลาย ทังนีการฝึ กอบรมมีทังภายในและภายนอกบริษัท

o

ิ ธิมนุษยชน
นโยบายเกียวก ับการละเมิดสท
การละเมิดสิทธิมนุษยชนใดๆ

o

นโยบายและแนวปฏิบ ัติเกียวก ับลูกค้า
บริษัทฯ ให ้ความเอาใจใส่และสนองตอบ
ความต ้องการของลูกค ้า
โดยเน ้นการให ้ความสําคัญกับคุณภาพของบริการในราคาที
เหมาะสม

o

นโยบายและแนวปฏิบ ัติเกียวก ับคูแ
่ ข่ง บริษัทฯ ปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ บริษัทอืนๆ ทีดําเนินธุรกิจ
ลักษณะเดียวกัน อย่างเป็ นธรรม ตลอดจนมีการรวมกลุม
่ เพือช่วยเหลือกันในบางโอกาส

o

นโยบายและแนวปฏิบ ัติเกียวก ับคูค
่ า้ บริษัทฯ ปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ คูค
่ ้าตามเงือนไขทางการค ้า
และ/หรือสัญญาทีได ้มีการลงนามกันอย่างเป็ นธรรม

o

นโยบายและแนวปฏิบ ัติเกียวก ับเจ้าหนี บริษัทฯ ปฏิบต
ั ต
ิ ามสัญญาระหว่างบริษัทฯ
และเจ ้าหนีอย่างเคร่งครัด ทังการชําระหนีตามกําหนด ตลอดจนเงือนไขข ้อปฏิบต
ั ต
ิ า่ งๆ

o

ิ ทางปัญญาหรือ
นโยบายและแนวปฏิบ ัติเกียวก ับการไม่ลว่ งละเมิดทร ัพย์สน
ิ ธิ บริษัทฯ จะไม่อด
ลิขสท
ุ หนุนหรือใช ้ประโยชน์จากสินค ้าทีไม่มล
ี ข
ิ สิทธิ

o

ิ บนเพือผลประโยชน์ทางธุรกิจของ
นโยบายต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสน
บริษ ัท
บริษัทฯ มีข ้อห ้ามและบทลงโทษทีเด็ดขาด ต่อการทําทุจริตใดๆ ทังทีผิด
กฎหมายหรือต่อศีลธรรม รวมถึงมีข ้อห ้ามการจ่ายสินบนเพือผลประโยชน์ทางธุรกิจ

o

ั
นโยบายและแนวปฏิบ ัติตอ
่ สงคม
บริษัทฯ ให ้ความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษา
ของสังคม และชุมชน โดยเฉพาะต่อเด็ก และเยาวชน จึงมุง่ เน ้นในการสนับสนุน
โครงการต่างๆ ทีเกียวเนืองกับการศึกษา

o

กิจกรรมทีเกียวข้องก ับการพ ัฒนาชุมชน ในปี ทผ่
ี านมาบริษัทฯ ได ้ให ้การสนับสนุน
ด ้านการศึกษาในหลายๆ โครงการ อาทิเช่น ให ้ทุนการศึกษาแก่บต
ุ รพนักงานทีมีผลการ
เรียนดีเด่น
บริจาครถจักรยานยนต์ให ้กองส่งเสริมอาชีพ
สํานักพัฒนาสังคม
กรุงเทพมหานคร
เพือใช ้ในการเรียนการสอน
บริจาครถจักรยานยนต์ให ้แก่สถานี
้ในงานราชการ
ตํารวจภูธรในหลายพืนทีเพือใช
การสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กของสถานี
ตํารวจนครบาล ฯลฯ

o

ิ
การดําเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานด้านสงแวดล้
อม
บริษัทฯ ไม่มผ
ี ลกระทบใดๆ ต่อสิงแวดล ้อม

o

้ ร ัพยากรอย่างมีประสท
ิ ธิภาพ
การใชท
บริษัทฯ ให ้ความสําคัญอย่างยิงต่อการใช ้
ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่า ไม่วา่ จะเป็ นอุปกรณ์สํานักงาน พลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิง
เชือเพลิงสําหรับยานพาหนะ ซึงเป็ นปั จจัยทีใช ้ในการประกอบธุรกิจ

o

ิ
การให้ความรูแ
้ ละฝึ กอบรมพน ักงานในเรืองสงแวดล้
อม บริษัทฯ ให ้ความสนใจ
การรักษาสิงแวดล ้อม โดยจะนํ าเสนอข ้อมูลข่าวสารเกียวกับสิงแวดล ้อมให ้แก่พนักงาน
อย่างสมําเสมอ
และส่งเสริมให ้พนักงานได ้มีโอกาสเพิมพูความรู ้เกียวกับสิงแวดล ้อม
หากมีโอกาส

บริษัทฯ มีนโยบายทีจะไม่ข ้องเกียวกับ

ลักษณะการดําเนินธุรกิจของ
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o

Provident Fund was provided for employees who will receive the
Company’s contribution part according to their employment period.

o

Employees’ development of knowledge and potential The Company
encouraged the employees to develop their working skill by providing both
on the job training and encourage them to enroll for the various courses
directly in relation to their job as well as those internal and external courses
which can increase their general knowledge.

o

The Breaches of Human Rights The Company has the policy not to
involve in the breaches of any human rights.

o

Policy and guideline about customers The Company pays attention and
serves the customers’ needs by emphasizing on the importance of the service
quality at fair price.

o

Policy and guideline about competitors The Company treats other firms
who do the same business fairly and occasionally group together to give
assistance to each other.

o

Policy and guideline about suppliers The Company treats suppliers fairly
and according to the agreed commercial terms and or contract.

o

Policy and guideline about creditors The Company strictly complies to
the agreements signed between the Company and the creditors with on-time
payment and also follows other condition strictly.

o

Policy and guideline about the infringement of intellectual property
or piracy The Company will not support or use any non-copyright goods.

o

Policy of anti-corruption and bribery for commercial benefit of the
Company The Company sets up prohibitions and penalties strictly towards
any corruption which violates in terms of both legal and ethical as well as any
bribery for commercial benefit.

o

Policy and guideline towards society The Company gives importance to
the development of education of the society and community especially to
children and youngsters, therefore, the projects concerning with educations
were specially supported.

o

Activities on Community Development Last year, the Company had
supported various educational projects such as the scholarship for staff’s
children who got good grade, the donation of motorcycles to the Profession
Promotion Division, Department of Social Development, Bangkok for
educational purpose and to many provincial police stations in various areas
for official use as well as the fund support on Children’s Day activities
arranged by metropolitan police station, etc.

o

Operations under environmental standard The Company’s business
characteristic does not have any impact on the environment.
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o

่ งทางทีผูม
ี ทุกกลุม
บริษ ัทจ ัดให้มช
ี อ
้ ส
ี ว่ นได้เสย
่ สามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรือง
ที อาจเป็นปัญหาก ับคณะกรรมการได้โดยตรง
บริษัทโดยคณะกรรมการเปิ ด
โอกาสให ้ผู ้มีสว่ นได ้เสีย
สามารถแจ ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการในประเด็นต่างๆ
ที
เกียวข ้องกับการรักษาผลประโยชน์ของทุกกลุม
่ ไม่วา่ จะเป็ นประเด็นเกียวกับการทําผิด
กฎหมาย ความถูกต ้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน หรือการผิด
จรรยาบรรณ
นอกจากนันยังให ้ความสําคัญกับการคุ ้มครองสิทธิของผู ้แจ ้งเบาะแส
เพือให ้เกิดความปลอดภัยและเป็ นธรรม โดยสามารถแจ ้งเบาะแสผ่านทาง E-mail ตาม
ประกาศทีหน ้า website ซึงจะส่งตรงไปยังตัวแทนคณะกรรมการ

การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
่ งทางการเผยแพร่ขอ
ชอ
้ มูล
ในปี 2554 บริษัทฯ ได ้พัฒนาปรับปรุง website ของบริษัทฯ และ update อย่าง
ต่อเนือง เพือให ้เป็ นศูนย์กลางการเผยแพร่ข ้อมูลทีรวดเร็ว โดยนํ าเสนอทังภาษาไทยและ
อังกฤษ นอกเหนือจากช่องทางอืนๆ เช่น แบบแสดงรายการข ้อมูลประจํ าปี (56-1) รายงาน
ประจําปี และการเผยแพร่ขา่ วสารผ่านทางระบบของตลาดทรัพย์ (ELCID)
บริษัทฯ มีหน่วยงานทีดูแลข ้อมูลของบริษัทฯ ทังข ้อมูลทางการเงินหรือข ้อมูลด ้าน
อืนๆ จัดให ้มีการเปิ ดเผยข ้อมูลอย่างถูกต ้อง ครบถ ้วน ชัดเจน และทันเวลา เพือให ้ผู ้ลงทุน
ตลอดจนผู ้มีสว่ นได ้เสีย สามารถนํ าข ้อมูลเหล่านั นไปใช ้ในการตัดสินใจ เรียกหน่วยงานนั น
ว่ า นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ โดยสามารถติด ต่ อ ได ้ทีโทรศั พ ท์ 0-2580-7555 ต่ อ 5023 หรือ
สอบถามได ้จากหน ้า website ของบริษัท www.grouplease.co.th
รายงานของคณะกรรมการ
– คณะกรรมการของบริษัทมีหน ้าทีรับผิดชอบต่อการรายงานงบการเงินและ
สารสนเทศทางการเงินทีจะปรากฏในรายงานประจํ าปี ว่างบการเงินและผลการดํ าเนินการ
ดังกล่าวได ้จัดทําขึนตามมาตรฐานการบัญชีทได
ี ้รับการรับรองทัวไปในประเทศไทย
โดย
มีการใช ้นโยบายทางบัญชีทเหมาะสมและถื
ี
อปฏิบต
ั อ
ิ ย่างสมําเสมอ ข ้อมูลทีจัดทําขึนมีความ
ถูกต ้อง ครบถ ้วน เป็ นจริง และสมเหตุสมผล และข ้อมูลต่าง ๆ ได ้รับการเปิ ดเผยอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการได ้กํ าหนดให ้มีการเปิ ดเผยข ้อมูล
ต่าง ๆ ไว ้ในรายงานประจําปี ของบริษัทพร ้อมกับรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู ้สอบบัญชีในรายงานประจํ าปี ซึงบริษัทจะทํ า
การจัดส่งรายงานประจําปี ของคณะกรรมการดังกล่าว ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นพร ้อมหนั งสือนั ดประชุม
สามัญประจําปี
– คณะก รรมก ารได เ้ ปิ ดเ ผยบทบา ทห น า้ ที ของคณะก รรมก าร แล ะ
คณะกรรมการชุดย่อย จํ านวนครังของการประชุมและจํ านวนครังทีกรรมการแต่ละท่านเข ้า
ร่วมประชุมในปี ทผ่
ี านมา และความเห็นจากการทําหน ้าที ในรายงานประจําปี
– คณะกรรมการได ้ทบทวนนโยบายการกํ ากับดูแลกิจการ และรายงานผล
การปฏิบต
ั ิ เผยแพร่ผา่ นทาง website ของบริษัท (ดูรายละเอียดใน website)
– บริษั ทกํ า หนดนโยบายเกียวกั บ การดู แ ลสิงแวดล อ้ มและสั ง คม และ
รายงานผลการปฏิบต
ั ผ
ิ า่ นทาง website ของบริษัท (ดูรายละเอียดใน website)
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o

Efficient utility of resources The Company gives significant importance
on the efficient usage of resources such as office equipment, power supply
especially fuel for vehicles which is the important resources for the
Company’s business operation.

o

Employees’ training about environment The Company pays much
attention on the environmental conservation. The employees were regularly
informed about the news about environment and also encouraged to be
trained about environmental issue whenever there is a chance.

o

Channel provided for any stakeholders to contact or complain on
the things which may be a problem directly to the Board of
Directors The Company by the Board of Directors provides opportunity for
the stakeholders to submit any clues to the Board of Directors on various
issues to protect the related parties’ interest such as any illegal issues, the
correctness of the financial statement, internal control system and other
unethical issues. Moreover, the Company also gives importance on the right
protection of the clues provider to be safe and justified. Clues can be
submitted via e-mail announced on the Company’s website which will directly
reach the Board of Director’s designated person.

Disclosure and Transparency
Disclosure Channel
In 2011 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 such as financial data or
others which 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 called “Investor Relations” which may be contacted at tel. 66 2580
7555 ext. 5023 or make inquiries through the Company’s website:
www.grouplease.co.th.
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ื
นโยบายให้กรรมการต้องรายงานการซ อขาย/
ถือ ครอง หล ก
ั ทร ัพย์ บริษัท ฯ
กํ าหนดให ้กรรมการรายงานการเปลียนแปลงการถือ ครองหลัก ทรัพย์ทุกครัง และจะมีการ
รายงานให ้ทีประชุมคณะกรรมการทราบ
ี ของกรรมการ กรรมการทุกท่านจะต ้องจัดทํารายงานการมี
การรายงานการมีสว่ นได้เสย
ส่วนได ้เสีย เมือเข ้าดํ ารงตํ าแหน่ง และรายงานทุกครังเมือมีการเปลียนแปลงรายงานจะถูก
เก็บรวบรวมไว ้ทีเลขานุการบริษัทฯ
เว็ บไซต์ข องบริษ ท
ั มีก ารนํ า เสนอข้อ มู ล เกียวก บ
ั คณะกรรมการและผู ้บ ริห าร
โดยสังเขป
ั ันธ์ในเว็ บไซต์ของบริษ ัท บริษัทฯ มีการ
การนําเสนอข้อมูลเกียวก ับด้านน ักลงทุนสมพ
นํ าเสนอข ้อมูลเกียวกับลูกค ้าสัมพันธ์ในเวปไซต์ของบริษัทฯ ตามความเหมาะสมและมีการ
อัพเดทข ้อมูลให ้ทันสมัยอยูเ่ สมอ
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The Board of Directors’ Report
•

The Board of Directors has to ensure that reports on the Company’s
financial statements and other financial information appeared in the
annual report and the results of operation are appropriately and
consistently done in accordance with the Generally Accepted
Accounting Standard in Thailand. Notes to financial statements are
sufficiently disclosed with completeness, accuracy, correct and
reasonable. The Board of Directors arranges the disclosure of
information in the annual report which includes the statement of its
responsibilities concerning the Company’s financial report presented
together with the auditor’s report, and the annual report will be sent
together with the notice of the shareholders’ annual general meeting
to the shareholders.

•

The Board of Directors ensures that its roles and responsibilities and
other committee are disclosed.
The number of meetings and
attendance record of each director as well as results of tasks
performed during the year are also reported to the shareholders in
the annual report.

•

The Board of Directors has revised and provided a summary of the
corporate governance policy together with the implementation of the
policy through the Company’s website. (please see detail in the
Company’s website)

•

The Board of Directors has set up policies on environmental and
social issues and disclosed on the Company’s website together with
the implementation. (please see detail in the Company’s website)

Reporting of the Directors’ securities trading /shareholding Policy
The report on each director and executives’ securities trading and
shareholding will be done and reported in the Board of Directors’ Meeting
whenever there is any change.
Reporting of the Directors’ interest Each director has to report on their
interest and their connected persons when entering into the position of Director
and whenever there is any change. Such report will be kept with the Company
Secretary.
The Company’s website has presented the Board of Directors’ and the
executives’ brief profile.
The Introduction of the Company’s Investor Relations information on
the Company’s website The Company has presented appropriate information
about customers’ relation on the Company’s website and always have it updated.
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ความร ับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการ
– จํานวนและสัดส่วน ปั จจุบน
ั บริษัทมีการแต่งตังกรรมการทังหมดจํ านวน 10
คนโดยแบ่งเป็ นกรรมการทีเป็ นผู ้บริหารจํ านวน 1 คน กรรมการทีไม่เป็ นผู ้บริหารจํ านวน 6
คน ซึงเป็ นกรรมการอิสระจํานวน 4 คน คิดเป็ นร ้อยละ 40 ของกรรมการทังหมด และเพือ
เป็ นการถ่วงดุลอํานาจของกรรมการทังหมดนั น กรรมการของบริษัททัง 3 กลุ่ม จึงไม่ม ี
อํานาจในการตัดสินใจเพียงบุคคลใดบุคคลเดียว
– วาระก ารดํ า รงตํ า แหน่ ง มี ก า รกํ า ห นดวา ระการดํ ารงตํ าแห น่ ง ขอ ง
คณะกรรมการอย่างชัดเจนในข ้อบังคับของบริษัท โดยให ้กรรมการทีดํารงตําแหน่งนานทีสุด
สามท่าน ต ้องลาออก แต่ก็มโี อกาสได ้รับการเสนอชือเพือเลือกตังกลับเข ้ามาใหม่ สําหรับ
คณะกรรมการตรวจสอบให ้มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี
– คุณ สมบั ต ก
ิ รรมการอิส ระ บริษัท กํ า หนดไว ้ตามข ้อกํ า หนดของ ก.ล.ต.
โดยมีคณ
ุ สมบัต ิ ดังนี
ิ ธิออกเสียงทังหมดของบริษัท
 ถือหุ ้นไม่เกิน 1% ของจํ านวนหุ ้นทีมีสท
บริษัทใหญ่(1) บริษัทย่อย(2) บริษัทร่วม(3) หรือนิตบ
ิ ค
ุ คลทีอาจมีความ
ขัดแย ้ง(4) โดยให ้นับรวมหุ ้นทีถือโดยผู ้เกียวข ้องด ้วย
 ไม่เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ ้าง /พนั กงาน /ลูกจ ้าง /ที
ปรึกษาทีได ้เงินเดือนประจํ า หรือผู ้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิตบ
ิ ค
ุ คลที
อาจมีความขัดแย ้ง (ปั จจุบน
ั และช่วง 2 ปี กอ
่ นได ้รับการแต่งตัง)
 ไม่มค
ี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที
เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พีน ้อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร กับ
ผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ ผู ้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจะได ้รับการ
เสนอชือเป็ นผู ้บริหาร หรือผู ้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 ไม่มค
ี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่ว ม หรือ นิต บ
ิ ุค คลทีอาจมีค วามขัด แย ้ง ในลั ก ษณะทีอาจเป็ นการ
ขัดขวางการใช ้วิจารณญาณอย่างอิสระ และไม่มล
ี ักษณะอืนใดทีทํ าให ้
ไม่สามารถให ้ความเห็นได ้อย่างอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริษัท
หมายเหตุ (1) บริษัทใหญ่ หมายถึง บริษัททีถือหุ ้นของ บมจ. กรุ๊ปลีส เกินกว่าร ้อยละ 50 (2)
บริษั ทย่อ ย หมายถึง บริษั ทที บมจ. กรุ๊ ป ลีส ถือ หุ ้นเกิน กว่า ร อ้ ยละ 50 (3) บริษั ทร่ ว ม หมายถึง
บริษัทที บมจ. กรุ๊ปลีส ถือหุ ้นตังแต่ร ้อยละ 20 แต่ไม่เกินร ้อยละ 50 (4) นิตบ
ิ ุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย ้ง หมายรวมถึง ผู ้ถือหุ ้นในบริษัทมากกว่าร ้อยละ 10

กรรมการอิสระทัง 4 ท่านของบริษัทมีคุณสมบัตต
ิ ามประกาศว่าด ้วยคุณสมบัต ิ
ของกรรมการอิสระ และดํ ารงตํ าแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบด ้วย ทังนีเพือให ้เป็ นไปตาม
ข ้อกํ าหนดเกียวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวสอบ (ที กลต.ก.(ว) 32/2551 ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที 5 มิถน
ุ ายน 2551)
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Responsibilities of the Board
Board Structure
•

Number and Proportion At present, the Board of Directors consists of 10
members in which 1 person is Executive Director, 6 persons are nonexecutive Directors, and 4 persons are Independent Directors. The ratio of
independent directors is 40% of the total directors for check and balance so
that no single group can make decision on their own.

•

Term of Office It was clearly stated in the Company’s Articles of Association
that one-third of the Directors who has the longest term of office shall retire
by rotation in each AGM but still have opportunity to be nominated for reelection. For the Audit Committee, the term of office is 2 years.

•

Definition of Independent Directors The Company defines the qualifications
of the Independent Directors in accordance with the 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 judgment. 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 paidup 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 4 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 as of June 5th,
2008.
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– การดํ ารงตํ าแหน่ งกรรมการในบริษัทอืน คณะกรรมการกํ าหนดให ้จํ านวน
บริษัท ซึงกรรมการแต่ล ะท่า นจะสามารถดํ า รงตํ า แหน่ งกรรมการได ้ไม่ค วรเกิน 8 บริษัท
สํ า หรับ ผู ้บริห ารระดั บ สูง มิไ ด ้มีก ารจํ า กัด จํ า นวนบริษัท เนืองจากทุก ท่า นต ้องปฏิบัต งิ าน
ประจํ าอยูท
่ บริ
ี ษัท จํ านวนบริษัททีกรรมการแต่ละท่านดํ ารงตํ าแหน่งกรรมการในองค์กรอืน
เป็ นดังนี

รายชือกรรมการ

ตําแหน่ง

นายมิทซึจ ิ โคโนชิตะ
นายทัตซึยะ โคโนชิตะ
นายมุเนะโอะ ทาชิโร่
นายดีพงศ์ สหะชาติศริ ิ
นายสมชัย ลิมป์ พัฒนสิน
นายวรศักดิ เกรียงโกมล
พล.อ. สืบสันต์ ทรรทรานนท์
นายโศณิต พิชญางกูร
นายพลเดช เทอดพิทก
ั ษ์ วานิช
นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

จํานวนบริษัท
ทีดํารงตําแหน่ง
กรรมการ
4
1
4
1
1
1
1
3
2
7

–

ตําแหน่งประธานกรรมการและผู ้จัดการทัวไป (ผู ้บริหารสูงสุดขององค์กร)
ประธานกรรมการของบริษัทไม่ได ้เป็ นบุคคลคนเดียวกันกับผู ้จัดการทัวไป
(ผู ้บริหารสูงสุดขององค์กร) บริษัทได ้มีการกําหนดการแยกอํานาจหน ้าทีของคณะกรรมการ
บริษั ทและผู ้บริห ารของบริษัท ไว ้อย่า งชัด เจน และยัง มีค ณะกรรมการตรวจสอบซึงเป็ น
กรรมการอิสระ ทีจะทําหน ้าทีในการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานของผู ้บริหารอีกด ้วย
คณะกรรมการมิได ้เลือกให ้กรรมการอิสระดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ
– เลขานุการบริษัท บริษัทฯ มีเลขานุ การบริษัทฯ ซึงทํ าหน ้าทีประสานงาน
ให ้มีการปฏิบต
ั ต
ิ ามมติคณะกรรมการ ตลอดจนเก็บรวบรวมเอกสารสําคัญเกียวกับการประชุม
และมติทประชุ
ี
ม โดยทีประชุมคณะกรรมการครังที 3/2551 ณ. วันที 19 มีนาคม 2551 มี
มติแต่ งตั งเลขานุ ก ารบริษั ทอย่า งเป็ นทางการเป็ นครังแรก เพือให ้สอดคล ้องกับ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฉบับใหม่
คณะกรรมการชุดย่อย
ในปั จจุบัน
บริษัทได ้มีการจัดตังคณะกรรมการชุดย่อยได ้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึงจะช่วยสนับสนุนในส่วนของการกํากับดูแลกิจการ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ม ี
นโยบายในการจัดตังคณะอนุกรรมการนอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบในอนาคตอัน
ใกล ้
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•

Directorship of the Directors and Executives in other companies the
Company limits the number of directorship of the Company’s Directors at a
maximum of 8 companies at other organizations. There is no limit for the
executives as they have to work full time in the Company. The number of
board membership positions of each directors are as follow :

Directors’ Name

Title

Number of Board
Positions including
every company

Mr. Mitsuji Konoshita

Chairman of the Board of Directors

4

Mr.Tatsuya Konoshita

Director

1

Mr. Muneo Tashiro

Director

4

Mr. Deepong Sahachartsiri

Director

1

Mr. Somchai Limpattanasin

Director

1

Mr. Worasak Kriengkomol

Director

1

Gen. Suebsan Dardarananda

President of Audit Committee/ Independent Director

1

Mr. Sonit Pitchyangkul

Audit Committee/ Independent Director

3

Mr.Pholdej Therdphithakvanij

Audit Committee/ Independent Director

2

Mr. Krit Phanrattanamala

Audit Committee/ Independent Director

7

•

Chairman and General Manager(the highest management) The Chairman of
the Board of Directors and the General Manager(the highest management of
the Company) are not the same person. Roles and duties of the Board of
Directors and the management were clearly separated. Moreover, having an
Audit Committee who is the Independent Director also ensures the checkand-balance of management.
The Board of Director did not choose an Independent Director to be the
Chairman of the Board.

•

The Company Secretary the Company has a Secretary who serves as
coordinator and takes care that the Board has complied to the related rules
and regulations as well as the Board’s resolutions including the keeping of all
important documents of the Company such as minutes of the Meetings, etc.
In the Board of Directors Meeting no. 3/2008 held on March 19th,2008, the
resolution was passed to officially appoint the Company Secretary for the
first time in accordance with the new SEC Act.

Sub - Committees
The Company has only Audit Committee as a sub-committee which will help
monitor the good corporate governance of the Company. However, there is no
policy for the Company to establish any other committees in the near future.
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บทบาทหน้าทีและความร ับผิดชอบของคณะกรรมการ
– พิจารณาและให ้ความเห็ นชอบในเรืองสํ าคัญ คณะกรรมการของบริษัทมี
ส่วนร่วมในการกํ าหนดกลยุท ธ์ เป้ าหมายแผนธุรกิจ นโยบายในการดํ าเนินการ และ
งบประมาณของบริษัท ตลอดจนให ้คํ า แนะนํ า ควบคุม ดูแลให ้ฝ่ ายจั ด การดํ า เนินงานตาม
นโยบายและแผนทีกําหนดไว ้
– นโยบายการกํ า กั บ ดู แลกิจ การ คณะกรรมการจั ด ให ้มีน โยบายเป็ นลาย
ลักษณ์อก
ั ษร และให ้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ตังแต่การประชุมคณะกรรมการครังที
12/2550 ณ. วันที 25 ตุลาคม 2550 และสําหรับการพิจารณาผลการปฏิบัตต
ิ ามนโยบายใน
ปี 2554 นั น ทีประชุมคณะกรรมการครังที 2/2555 ซึงจัดขึนเมือวันที 13 กุมภาพันธ์ 2555
ได ้พิจ ารณาและเห็ น ชอบให ้จั ด ทํ า รายงานผลการปฏิบั ต ต
ิ ามนโยบายกํ า กั บ ดู แ ลกิจ การ
ดังกล่าว เพือเผยแพร่ในรายงานประจําปี และบน website ของบริษัท
– จรรยาบรรณธุ ร กิจ บริษั ทได ้จั ด ทํ า แนวทางเกียวกั บ ข ้อควรปฏิบั ต ข
ิ อง
กรรมการ ผู ้บริหาร และพนั กงาน ตามจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of Ethics or
Statement of Business Conduct) เป็ นลายลักษณ์อักษรกรรมการ ผู ้บริหาร และพนั กงาน
ทุกคนรับทราบและได ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามแนวทางทีกําหนดไว ้ ทังนีบริษัทได ้จัดทํ าหนั งสือข ้อบังคับ
ทีต ้องปฏิบต
ั เิ กียวกับการทํางาน เพือให ้พนักงานบริษัทยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบัตห
ิ น ้าทีด ้วย
ความซือสัตย์ และมีระเบียบวินัยทีดี รวมทังมีการกําหนดบทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื นไม่
ปฏิบต
ั ต
ิ ามด ้วย
– การพิจารณาเรืองความขัดแย ้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการได ้นํ าเสนอ
แนวทางในการป้ องกันความขัดแย ้งของผลประโยชน์ให ้แก่ผู ้บริหารและผู ้ถือหุ ้นด ้วยความ
รอบคอบ ซือสัตย์สจ
ุ ริต อย่างมีเหตุมผ
ี ลและเป็ นอิสระภายในกรอบจริยธรรมอันดี เพือ
ประโยชน์โดยรวมของบริษัทเป็ นสําคัญ โดยมีแนวทางการป้ องกันในเรืองต่าง ๆ ดังนี
 การทํารายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบุคคลทีมีความขัดแย ้ง ต ้องมีกรรมการ
ตรวจสอบเข ้าร่วมประชุมเพือพิจารณาและอนุมัตก
ิ ารทํารายการระหว่างกันด ้วย โดย
ต ้องปฏิบัต ใิ ห ้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด ้วยหลัก ทรั พย์และตลาดหลัก ทรั พย์ และ
ข ้อบังคับ ประกาศ คําสัง หรือข ้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง
ิ ธิ
ผู ้ทีอาจมีค วามขัด แย ้งหรือ มีส ่ว นได ้เสีย ในการทํ า รายการระหว่า งกัน จะไม่ม ีส ท
ออกเสียงลงมติในการทํารายการระหว่างกันนัน
 ทําการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันทีเกิดขึนให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นรับทราบ และจัดให ้มีการ
ให ้ความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือ ทีปรึก ษาทางการเงินอิสระเกียวกับ
รายการระหว่างกันทีเกิดขึนถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของ
การทํารายการระหว่างกันด ้วย
 คณะกรรมการได ้กํา หนดนโยบายห ้ามมิใ ห ้กรรมการและผู ้บริหารของบริษัท นํ า
ข ้อมูลของบริษัทไปใช ้ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ ้อมในการหาผลประโยชน์ ส่วนตน
 ในการประชุมคณะกรรมการครังที 8 ณ. วันที 21 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการมี
มติอ นุ มั ต ิใ นหลั ก การให ฝ
้ ่ ายจั ด การสามารถอนุ มั ต ก
ิ ารทํ า ธุ ร กรรมดั ง กล่า วหาก
ธุรกรรมเหล่านั น มีข ้อตกลงทางการค ้าในลักษณะเดียวกับทีวิญ ช
ู นจะพึงกระทํา
ั ญาทัวไปในสถานการณ์เดียวกัน ด ้วยอํานาจต่อรองทางการค ้าทีปราศจาก
กับคูส
่ ญ
อิทธิพลในการทีตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู ้บริหาร หรือบุคคลทีมีความเกียวข ้อง
ทังนี บริษัทจะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมทีมีขนาดเกินกว่า 1 ล ้านบาท เพือ
รายงานในการประชุม คณะกรรมการ ซึงเป็ นการดํ า เนินการตามข ้อแนะนํ า ของ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ในหนั ง สือ ที
กลต.จ.(ว) 38/2551 เรือง คํ า แนะนํ า ในการปฏิบัต ต
ิ ามมาตรา 89/12 (1) แห่ ง
พระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551
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Roles and Responsibilities of the Board
•

Review and approve key business issues The Board of Directors involved in
planning of the Company’s strategy, objective, policy, and budget. It also
advises and controls 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 since the Board of
Directors Meeting no. 12/2007 held on October 25th, 2007. The Company
reviewed the policy and compliance to the policy annually. For the report of
the year 2011, the Board of Directors Meeting no. 2/2012 held on February
13th, 2012 has considered and approved the Corporate Governance report, to
be disclosed in the annual report and posted on the Company’s website.

•

Business Ethics
The Company set up the guidelines for Directors,
Management and the employees according to the Code of Ethics or
Statement of Business Conduct. Such guidelines are documented, and are
informed to directors, management, and employees. Furthermore the
operation guidelines were also set up in writing for the employees as
operating guidelines in which it states that the employees should work with
honesty and good discipline and also states penalties in violation of the
regulations.

•

Conflict of Interests The Board of Directors proposed the preventive action
for conflict of interest carefully and honestly and reasonable and
independently under good business ethics significantly for the benefit of the
Company. The preventive actions are set as follows :
o

Transactions between the Company and related persons have to be considered
and approved in presence of Audit Committee and in compliance with the SET’s
rules and regulations and the Securities and Exchange Act. Directors who have
conflict of interest in such transaction cannot vote.

o

Related party transactions should be disclosed to the shareholders together with
the opinion from the Audit Committee or independent financial advisor whether
such transactions are appropriate in terms of price and justification of the
transaction.

o

Directors and management are prohibited to use the Company’s information for
own benefit both directly or indirectly.

o

The Company’s Board of Directors’ Meeting No. 8/2008 held on August 21st,
2008 had approved in principle that the management is able to approve the
related transactions which have the same commercial terms as those an
ordinary person would agree with any unrelated party under similar
circumstances, on the basis of commercial negotiation and without any
dependent interest resulted from the status of the director, executive or related
person as prescribed in the Securities and Exchange Act No. 4, BE. 2551.
However, the related transactions which worth more than 1 million baht will be
reported in the Board of Directors’ Meeting for acknowledgement.
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–

ระบบการควบคุมภายใน
บริษัท ได ้ให ้ความสํ า คั ญ ต่อ ระบบการควบคุม ภายในทุก ระดั บ เพือให ้เกิด
ประสิท ธิภ าพสูงสุด ในการดํ า เนินงาน และมีก ระบวนการตรวจสอบความเพียงพอและ
เหมาะสมกับขันตอนการทํ างานในแต่ละระบบ โดยจัดให ้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทกําหนดภาระหน ้าที อํานาจในการดํ าเนินงาน รวมถึงอํานาจในการ
เข ้าถึงข ้อมูลภายในของผู ้ปฏิบัตงิ านและผู ้บริหารในระดับต่าง ๆ ไว ้ และใช ้รหัสพนั กงานใน
่ านข ้อมูลของบริษัท
การเข ้าสูร่ ะบบข ้อมูล ซึงพนั กงานแต่ละคนต่างมีขอบเขตในการเข ้าสูฐ
ต่างกัน นอกจากนีบริษัทยังได ้แบ่งหน ้าทีของผู ้ปฏิบต
ั งิ านและผู ้ประเมินผลออกจากกันอย่าง
เด่นชัด สําหรับการควบคุมในสายการเงินนั น บริษัทได ้กําหนดขันตอนการตรวจสอบของ
การควบคุมทางการเงินโดยจัดให ้มีระบบการรายงานทางการเงินเสนอให ้แก่ผู ้บริหารในสาย
งานทีรับผิดชอบเป็ นประจําทุกเดือน และ จัดให ้มีการประชุมคณะผู ้บริหารเมือได ้รับรายงาน
ประจํ า เดือ น เพือพิจ ารณาและปรั บ ปรุ ง แก ้ไขข ้อผิด พลาดทีได ้พบจากรายงานดั งกล่ า ว
นอกจากนีบริษัทยังจัดให ้มีการควบคุมการบริหารความเสียง โดยกํ าหนดให ้มีการจัดทํ า
รายงานการบริหารลูกหนีเป็ นประจําทุกเดือน โดยมีการจัดกลุม
่ ลูกหนีตามประวัตใิ นการชําระ
หนี และจัดให ้มีเจ ้าหน ้าทีรับผิดชอบตามกลุ่มของลูกหนีดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะมี
การประชุมกันเพือทําการประเมินการบริหารลูกหนีร่วมกับผู ้บริหารเป็ นประจําทุกเดือน
นโยบายด ้านการบริห ารความเสียง บริษัท มีนโยบายทีให ้ทุก หน่ ว ยงาน
ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎเกณฑ์และกฎหมายทีเกียวข ้อง ได ้มีการกําหนดนโยบายและวิธก
ี ารปฏิบต
ั งิ าน
ตลอดจนอํ านาจในการดํ าเนินงานต่างๆ ได ้มีการกํ าหนดเป็ นลายลักษณ์อักษรและมีการ
ปรับปรุงให ้สอดคล ้องกับการดําเนินงาน
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•

Internal Audit System
The company realizes the importance of internal controls in every
procedure to get the most efficient operations and to have sufficient internal
control appropriated for each operation procedure of each system. As a
result, Internal Audit Unit was set up who will report directly to the Audit
Committee. The Company also set security to access internal information by
using authorized passwords for each level and also identifies the
responsibility of each person. For financial control systems, the Company set
the procedure for verifying financial report systems. Those reports are
presented to the concerned management every month. The Company also
arranges the management meeting to consider and correct mistakes stated
in the reports every month. The Company provides risk management by
reporting accounts receivables’ management systems every month. Accounts
receivable will be grouped according to historical payment and each group
will have officer taking responsibility. Management, together with the Board
of Directors’ meeting, will be held to evaluate the efficiency of accounts
receivable’ management systems every month.

•

Risk Management Policy It is the policy that every division is to perform in
compliance with the regulations and relevant laws. Operating policy,
operating regulations and command of authorization are in writing and
revised to cope with the on-going operation.
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การประชุมคณะกรรมการ
ตามข ้อบังคับของบริษัทได ้มีการกําหนดให ้บริษัททําการจัดการประชุมกรรมการ
อย่างน ้อย 3 เดือนต่อครัง ในปั จจุบัน บริษัทได ้จัดให ้มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1
ครัง และจั ดให ้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครัง และอาจมีการ
กําหนดให ้มีการประชุมพิเศษตามความจํ าเป็ น โดยบริษัทจะดํ าเนินการจัดส่งหนั งสือเชิญ
ประชุมพร ้อมระเบียบวาระการประชุมพร ้อมทังเอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหน ้า 7 วัน
เพือให ้คณะกรรมการได ้มีเวลาในการศึกษาข ้อมูลอย่างเพียงพอในการเข ้าร่วมประชุมทุกครัง
ในปี 2554 นั น บริษัทได ้จัดให ้มีการประชุมคณะกรรมการเป็ นจํ านวนทังสิน 14
ครัง โดยกรรมการแต่ละคนได ้เข ้าร่วมการประชุม ดังนี
รายชือกรรมการ
นายมิทซึจ ิ โคโนชิตะ
นายทัตซึยะ โคโนชิตะ *
นายมุเนะโอะ ทาชิโร่
นายดีพงศ์ สหะชาติศริ ิ
นายสมชัย ลิมป์ พัฒนสิน *
นายวรศักดิ เกรียงโกมล *
พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์ *
นายโศณิต พิชญางกูร *
นายพลเดช เทอดพิทก
ั ษ์ วานิช *
นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา *

ว ันทีกรรมการใหม่เข้า
ดํารงตําแหน่ง
20 เมษายน 2554

15 มิถน
ุ ายน 2554
15 มิถน
ุ ายน 2554
11 พฤษภาคม 2554
11 พฤษภาคม 2554
20 เมษายน 2554
20 เมษายน 2554

จํานวนครงที
ั เข้าประชุมในปี 2554
13/14
6/9
12/14
13/14
5/5
4/5
8/9
8/9
9/9
9/9

* เป็ นกรรมการใหม่ทเข
ี ้าดํารงตําแหน่งระหว่างปี

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได ้จัดให ้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ (Self Assessment) เป็ นประจํ า ทุก ปี โดยมุ่งเนน
้ การนํ า ผลประเมินไปใช ้ประโยชน์ เ พือการ
ปรับปรุงการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีของคณะกรรมการ ซึงประกอบด ้วยหัวข ้อดังนี
1. โครงสร ้างและคุณสมบัตข
ิ องคณะกรรมการ
2. บทบาท หน ้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทําหน ้าทีของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กบ
ั ฝ่ ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู ้บริหาร
สําหรับผลการประเมิน ประจํ าปี 2554 นั น ในภาพรวมปรากฎว่า คณะกรรมการ
ได ้มีการดํ าเนินการในแต่ละประเด็นอย่างครบถ ้วนดี ถึงดีมาก อย่างไรก็ตาม ในการประเมิน
ดังกล่าว สําหรับปี 2554 นั น เป็ นการประเมินเฉพาะกรรมการชุดปั จจุบัน หลังจากกรรมการ /
ผู ้บริหาร ชุดเดิมได ้ลาออกจากบริษัทแล ้ว คือ หลังจากวันที 20 เมษายน 2554 เป็ นต ้นมา
ทังนีคณะกรรมการมิได ้ละเลยต่อการปฏิบัตห
ิ น ้าทีของกรรมการ / ผู ้บริหารชุด
เดิม ทีได ล
้ าออกไป ซึงอาจเป็ นทีสงสั ย หรือ ไม่ เ ป็ นคุ ณ ต่ อ บริษั ท โดยอยู่ ใ นระหว่ า งการ
พิจารณามอบหมายคณะทํ างาน เพือดํ าเนินการให ้เกิดความเป็ นธรรม ถูกต ้องตามกฎหมาย
ตลอดจนกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัท
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Board Meetings
The Board of Directors’ meeting will be held quarterly according to the
Company’s regulation. However, at present the Company sets more frequency
of the meeting to once a month. The Audit committee meeting is set to be held
once a quarter. Additional meetings can be held if necessary. The invitation
letters stating the agenda together with supporting documents will be sent to the
Directors about 7 days in advance so that the Directors will have enough time to
study them before coming to the Meeting.
In 2011, altogether 14 meetings were held and the meeting attendance
of each director were recorded below :
Directors’ name

Date of Appointment of
New Directors

Mr. Mitsuji Konoshita
Mr. Tatsuya Konoshita *

Attendance Record
13/14

20 April, 2011

6/9

Mr. Muneo Tashiro

12/14

Mr. Deepong Sahachartsiri

13/14

Mr.Somchai Limpattansin *

15 June, 2011

5/5

Mr. Worasak Kriengkomol *

15 June, 2011

4/5

Gen.Suebsan Dardarananda*

11 May, 2011

8/9

Mr. Sonit Pitchyangkul *

11 May, 2011

8/9

Mr. Pholdej Therdphithakvanij *

9/9
20 April, 2011

Mr. Krit Phanrattanamala *

20 April, 2011

9/9

* Newly appointed during the year

Board Self Assessment
The Board of Directors has the policy to conduct the self-assessment of
the Board of Directors annually in which the results would be used to improve
the Board’s efficiency. The topics of assessment were as follows:
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 assessment for the year 2011, most of the assessed
topics were done fairly to very well. However, the assessment for the year 2011
was only for the present Board of Directors and executive team after the former
Directors / executives had resigned from the Company or after 20 April, 2011.
Nevertheless, the present Board of Directors still questioned about the
fiduciary duty of the resigned Directors / management which may suspect to be
harmful to the Company. The Company is therefore, assigning a working group
to prepare for proper actions to retain justice and comply with the law and the
rules and regulations of related regulators for good faith of the Company.
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ค่าตอบแทน
– บริษัท มีนโยบายจ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการให ้อยู่ใ นระดั บ ทีใกล ้เคียงกั บ
อุตสาหกรรม และเพียงพอทีจะรักษากรรมการทีมีคุณสมบัตท
ิ ต
ี ้องการ แต่ในขณะเดียวกันก็
ต ้องคํานึงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทด ้วย ปั จจุบน
ั บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแยก
เป็ นค่าเบียประชุม โดยจ่ายตามจํ านวนครังทีเข ้าประชุม โดยกรรมการทุกท่านได ้รับเบีย
ประชุมเท่ากันคือท่านละ 10,000 บาท ส่วนค่าบําเหน็ จกรรมการนั น คณะกรรมการบริษัทจะ
พิจารณาจากผลการดํ าเนินงานของบริษัทเป็ นสําคัญ โดยค่าบําเหน็ จจะขอเสนออนุมัตจ
ิ ่าย
ประมาณ 2 เท่าของค่าบําเหน็ จพนักงาน (เช่น ถ ้าพนั กงานได ้รับ 2 เดือน กรรมการจะได ้รับ
4 เดือน)
– กรรมการทีได ้รับหน ้าทีเป็ นกรรมการตรวจสอบ จะได ้รับค่าตอบแทนเพิม
ตามภารกิจ ทีได ้รับ มอบหมาย โดยทุก ท่านจะได ้รับ ค่า เบียประชุมต่อ ครัง เป็ นจํ านวนเงิน
10,000 บาท เท่ากัน
– บริษัทจะนํ าเสนอจํานวนค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบต่อที
ประชุมผู ้ถือหุ ้นเพือพิจารณาและอนุมต
ั เิ สมอมาทุกปี
การพ ัฒนากรรมการและผูบ
้ ริหาร
 การฝึ กอบรม คณะกรรมการ ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให ้มีการ
ฝึ กอบรมและการให ้ความรู ้แก่ผู ้เกียวข ้องในระบบการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัท ตลอดจนเสริมสร ้างความรู ้ความเข ้าใจในการบริหารงานบริษัทฯ สําหรับ
ทังกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู ้บริหาร เลขานุการบริษัท ตลอดจนพนักงาน
ของบริษัท โดยการฝึ กอบรมมีทังภายในบริษัท และโดยสถาบันภายนอก ทัง
การสัมนาฝึ กอบรมทีจัดขึนโดยหน่วยงานเฉพาะทางวิชาชีพ เช่น สภาวิชาชีพ
บัญชี หรือกรมสรรพากร ตลอดจนหน่วยงานทีกํากับดูแลบริษัท เช่น ตลาด
หลักทรัพย์ และกลต. เป็ นต ้น
 การเตรียมการสําหรับกรรมการใหม่ ฝ่ ายจัดการได ้จัดเอกสารและข ้อมูล
สรุป เพือแนะนํ าธุรกิจและแนวทางดําเนินธุรกิจของบริษัทให ้แก่กรรมการใหม่
 แผนพัฒนาและสืบทอดงาน ผู ้จัดการทัวไปได ้รายงานให ้ทราบเป็ นประจํา
ถึงแผนพัฒนาและสืบทอดงาน ในกรณีทตนไม่
ี
สามารถปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีได ้
 โครงการสําหรับพัฒนาผู ้บริหาร คณะกรรมการได ้จัดให ้มีโครงการสําหรับ
พัฒนาผู ้บริหาร โดยให ้ผู ้จัดการทัวไปรายงานเป็ นประจําทุกปี ถึงสิงทีได ้ทําไป
ในระหว่างปี ซึงจะพิจารณาควบคูก
่ บ
ั แผนสืบทอดงาน
ิ ธิให้แก่กรรมการและพน ักงาน
การออกใบสําค ัญแสดงสท
บริษัทฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิให ้แก่กรรมการ และพนั กงาน จํ านวน 3 ครัง ในปี
2551, 2552 และ 2553 เป็ นจํ านวนรวมทังสิน 2 ล ้านหน่วย และมีเงือนไขซึงควร
นํ ามาพิจารณาตามแนวทางการประเมิน corporate governance คือ
- มีระยะเวลาการใช ้สิทธิครังเดียวหลังจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ปี
- ราคาใช ้สิทธิสงู กว่าราคาตลาด ณ. ช่วงเวลาทีจัดสรร
- จํ า นวนใบสํ าคั ญแสดงสิทธิทออกทุ
ี
ก ครัง ไม่มก
ี รรมการหรือพนั ก งานท่านใด
ได ้รับใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกว่า 5% ของจํานวนทีออกทังหมด
ทังนีสามารถศึกษารายละเอียดการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และผลการใช ้สิทธิ
เพิมเติมได ้ใน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข ้อ 19
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Remuneration
•

The company has set the appropriated remuneration for the directors and the management
to be comparable to the industry and enough to maintain the qualified directors and in
relation to the Company’s profit. The remunerations include salary, meeting allowance
according to attendance and bonus. The remuneration is considered in relation to the
operation result and performance of each Executive. Every Director receives the same rate
at 10,000 baht per meeting once a month. Bonus amount will normally rely on the
Company’s performance which will normally propose at the rate 2 times of employees’ bonus
(e.g. Employee gets 2 months bonus, directors will get 4 months of the meeting allowance).

•

The Audit Committee will receive a meeting allowance of 10,000 baht per meeting and the
Directors who are the Audit Committee will receive both allowances for the more
responsibilities.

•

The remuneration will be proposed to the annual general shareholders meeting for approval
annually.

Board and Management Training


Training The Board of Directors, Audit Committee, management as well as the Company
Secretary and the employees were encouraged and facilitated to join the training courses
concerning the corporate governance and management skill. Such training courses may be
an in-house training or the seminars arranged by specialized organization such as the
Accounting Association or the Revenue Dept. or other regulators such as the SET and SEC.



New Director Preparation The Company provides necessary documents and information to
new directors useful to perform director duties which introduce the nature of the business
and the operations of the Company.



Succession Plan The General Manager regularly presents the succession plan to the Board to
assign successors in case they cannot perform their duties.



Executives Development Program The Board has established a development program for
executives and the General Manager will report to the board annually. The executive
development plan will be considered together with the succession plan.

The Warrants issuing to Directors and Employees
The Company issued Warrants to Directors and employees 3 times in the years 2008, 2009
and 2010 totally 2 million units, the following conditions are the criteria which related to the CG
evaluation guideline :
-

The exercise date will be only once after the issuance of Warrant for 3 years

-

The exercise price is not lower than the market price as of the allocation date.

-

There should be no Directors or employees receive the Warrant exceeding 5% of the total
issued Warrants.
Additional details of the Warrant issuance can be viewed in the Auditor’s note in the
Company’s financial statement, Note no. 19.
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นโยบายในการไปดํารงตําแหน่งกรรมการทีบริษท
ั อืนของกรรมการผูจ
้ ัดการ และ/
หรือผูจ
้ ัดการทวไป
ั
บริษัทฯ ไม่มน
ี โยบายให ้กรรมการผู ้จัดการ และ/หรือ ผู ้จัดการทัวไป
ไปดํารงตําแหน่งกรรมการอืน ยกเว ้น มีการร ้องขอจากบริษัทในกลุม
่ เดียวกัน
นโยบายเกียวก บ
ั ความข ด
ั แย้ง ของผลประโยชน์ กรรมการของบริษั ทฯ จะต ้องไม่
ประกอบธุ ร กิจ ซึงอาจมีค วามขั ด แย ้งของผลประโยชน์ กั บ บริษั ท เช่น ประกอบธุ ก จ
ิ ใน
ลักษณะเดียวกัน หรือกิจการงานในลักษณะอืนใด ซึงอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจอัน
เป็ นไปเพือประโยชน์ของบริษัท
ั
การสน ับสนุนการเข้าอบรมหล ักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสมมนาที
เป็นการเพิมพูน
ความรูค
้ ณะกรรมการ สนั บสนุ นให ้กรรมการ, ผู ้บริหาร ตลอดจนพนั กงาน เข ้าอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ เพือเพิมพูนความรู ้ในการปฏิบต
ั งิ านอย่างต่อเนือง
คณะกรรมการ CG Committee โดยขนาด, ลักษณะการดํ าเนินธุรกิจ และโครงสร ้าง
องค์กร บริษัท ไม่มค
ี วามจําเป็ นจะต ้องจัดตัง CG Committee แต่คณะกรรมการทุกท่าน จะมี
ส่วนร่วมต่อการกําหนดและผลักดันนโยบายด ้าน CG
คณะกรรมการได้จ ัดตงั Risk Management Committee โดยขนาด, ลักษณะการ
ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ แ ล ะโ ค รง ส ร า้ ง อ ง ค์ ก ร บริ ษั ท ไ ม่ ม ี ค ว า ม จํ า เ ป็ น จ ะต อ
้ งจั ด ตั ง Risk
Management Committee อย่างไรก็ตาม บริษัทเชือว่า คณะกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ
ตลอดจน ผู ้สอบบัญชีของบริษัท จะสามารถกํากับดูแล และควบคุมความเสียงของบริษัทได ้
ในระดับหนึง
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Directorship of the Managing Director and/or the General Manager in other
organizations The Company does not have the policy to allow the Managing Director
and /or the General Manager to be a director in other organization except requested by
the associated companies.
Conflict of Interest Policy The Company’s Directors shall not get involved in the
companies that have the conflict of interest with the Company’s business, for example,
the company with the same business as the Company or any other type of business that
might have the impact on the decision making for the benefit of the Company.
Participation in training courses or seminars to develop the Directors
Directors, management as well as employees are always encouraged to continuously
participate in the various training or seminar courses to develop their knowledge and
skill.
CG Committee The size, business type and the organization structure of the Company
does not require for the Company to set up any CG Committee. However, all Directors
shall participate in the setting up of CG policy of the Company.
Risk Management Committee The size, business type and the organization
structure of the Company does not require for the Company to set up the Risk
Management Committee. However, the Company believes that the Board of Directors,
Audit Committee as well as the external Auditor will be able to monitor and control the
Company’s risk to a certain extent.
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รายการระหว่างก ัน
จากงบการเงินของบริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายการ
ระหว่างกันกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย ้ง ดังนี

รายการระหว่างก ัน ณ ว ันที 31 ธ ันวาคม 2554
บุคคลทีมีความเกียวโยงกัน

บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิงส์ จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์

ผู ้ถือหุ ้นใหญ่ของกลุม
่ บริษัทถือหุ ้นร ้อยละ 22.70

1. ลักษณะของรายการ

บริษั ทฯ มีก ารกู ้ยืม เงิน จาก บริษั ท เอ.พี . เอฟ. โฮลดิงส์ จํ า กั ด อั ต รา
ดอกเบียคงที 7.50 %

ระหว่างงวด

5 ล ้านบาท มีดอกเบียรับคิดเป็ นจํานวนเงิน 0.05 ล ้านบาท

ยอดคงค ้าง

0 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได ้สอบทานและพิจารณารายการแล ้วเห็นว่า บริษัทมีความจําเป็ นต ้องทําการกู ้ยืมเงิน
จากผุ ้ถือหุ ้นเพิอเสริมสภาพคล่องในการดําเนินกิจการเป็ นการชัวคราว เนืองจากในขณะนัน อยูร่ ะหว่างการขอ
ิ เชือวงเงินใหม่จากธนาคาร นอกจากนีรายการกู ้ยืมเงินจากผู ้ถือหุ ้นดังกล่าว มีอต
อนุมัตส
ิ น
ั ราดอกเบียใกล ้เคียง
ึ ษัทกู ้ยืมจากธนาคาร แต่ไม่ต ้องมีหลักประกัน ซึงรายการดังกล่าวเป็ นไปตาม
กับอัตราดอกเบียปกติซงบริ
ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทัวไปและก่อให ้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทและมีความสมเหตุสมผลของ
อัตราดอกเบีย ณ. ปั จจุบน
ั ไม่มก
ี ารทํารายการในลักษณะดังกล่าวอีก

รายการระหว่างก ัน ณ ว ันที 31 ธ ันวาคม 2553
บุคคลทีมีความเกียวโยงกัน

บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิงส์ จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์

ผู ้ถือหุ ้นใหญ่ของกลุม
่ บริษัทถือหุ ้นร ้อยละ 76

1. ลักษณะของรายการ

ระหว่างงวด

ทํ า สัญ ญาเช่า ซือรถยนต์กั บ บริษั ท ระยะเวลาผ่ อ นชํ า ระ 12 งวด อั ต รา
ดอกเบียตามสัญ ญาเช่า ซือซึงเป็ นไปตามลัก ษณะการประกอบธุรกิจ โดย
ปกติทวไป
ั
5 ล ้านบาท มีดอกเบียรับคิดเป็ นจํานวนเงิน 0.19 ล ้านบาท

ยอดคงค ้าง

0 บาท

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

______________________________________________________78______________________________________________________

Related Party Transactions
The financial statement of Group Lease Public Company Limited as of December 31,
2011 and 2010 presents related transaction as follows :

Related party transactions as at December 31, 2011
Related Company

A.P.F Holdings Co., Ltd.

Relationship

Major Shareholder hold 22.70% of total shares

1. Transaction

The company had short-term loan from A.P.F Holdings Co., Ltd. ,
fixed interest rate at 7.50%

Interim

5 million Baht, interest received amount 0.05 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 at that time the company was
on the process to get approval for new long-term loan from the Bank. The interest rate is closed
to the normal rate which the company get from the bank, but without collateral. This case
classified as a general business transaction for the highest benefit of the company with the
reasonable interest rate. No more this kind of transaction in the present day.

Related party transactions as at December 31, 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.
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บุคคลทีมีความเกียวโยงกัน

นายมิทซึจ ิ โคโนชิตะ

ลักษณะความสัมพันธ์

ประธานกรรมการบริษัทฯ

2. ลักษณะของรายการ

ระหว่างงวด

ทํ า สัญ ญาเช่า ซือรถยนต์กั บ บริษั ท ระยะเวลาผ่ อ นชํ า ระ 12 งวด อั ต รา
ดอกเบียตามสัญ ญาเช่า ซือซึงเป็ นไปตามลัก ษณะการประกอบธุรกิจ โดย
ปกติทวไป
ั
5 ล ้านบาท มีดอกเบียรับคิดเป็ นจํานวนเงิน 0.19 ล ้านบาท

ยอดคงค ้าง

0 บาท

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

บุคคลทีมีความเกียวโยงกัน

นายเจเรมี คิม ซาน เหลียว

ลักษณะความสัมพันธ์

กรรมการผู ้จัดการของบริษัททีเกียวข ้องกัน

3. ลักษณะของรายการ

ระหว่างงวด

ทํ า สัญ ญาเช่า ซือรถยนต์กั บ บริษั ท ระยะเวลาผ่ อ นชํ า ระ 12 งวด อั ต รา
ดอกเบียตามสัญ ญาเช่า ซือซึงเป็ นไปตามลัก ษณะการประกอบธุรกิจ โดย
ปกติทวไป
ั
4 ล ้านบาท มีดอกเบียรับคิดเป็ นจํานวนเงิน 0.15 ล ้านบาท

ยอดคงค ้าง

0 บาท

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

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างก ัน
การทํารายการระหว่างกันเป็ นความจําเป็ นและมีความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพือก่อให ้เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได ้ให ้ความเห็นว่า เป็ นไปตามลักษณะของการดํ าเนิน
ธุรกิจโดยทัวไป และบริษัทได ้จ่ายค่าตอบแทนในราคายุตธิ รรม

มาตรการหรือขนตอนการอนุ
ั
ม ัติการทํารายการระหว่างก ัน
หากบริษัทมีการทํารายการระหว่างกันโดยขึนอยูก
่ บ
ั เหตุผลและความจํ าเป็ นของบริษัท จะต ้องมีการ
เสนอรายละเอียดของรายการระหว่ า งกั นดั ง กล่ า วให ้ทีประชุม คณะกรรมการบริษั ทพิจ ารณา โดยต ้องมี
คณะกรรมการตรวจสอบเข ้าร่วมประชุมเพือพิจารณาและอนุ มัตก
ิ ารทํ ารายการระหว่างกันด ้วย ซึงรายการ
ระหว่างกันดังกล่าวต ้องปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข ้อบังคับ
ประกาศ คํ า สั ง หรือ ข ้อกํ า หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ซึงผู ท
้ ีอาจมีค วามขั ด แย ้งทาง
ิ ธิในการออกเสียงลงมติในการทํ า
ผลประโยชน์หรือมีสว่ นได ้ส่วนเสียในการทํ ารายการระหว่างกันจะไม่มส
ี ท
รายการระหว่างกันนัน ๆ
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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

3. 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.

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.
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นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างก ัน
คณะกรรมการบริษัทได ้ตระหนั กถึงผลกระทบของการทํ ารายการระหว่างกันกับบุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย ้งทางผลประโยชน์ และพยายามจะลดการทํ ารายการดังกล่าวลง โดยจะอนุมัตก
ิ ารทํ ารายการดังกล่าว
เฉพาะรายการทีมีความจําเป็ นและเป็ นไปเพือผลประโยชน์สงู สุดของบริษัทเท่านัน

สํ า หรั บ รายการระหว่ า งกัน ทีอาจเกิด ขึนในอนาคตนั น บริษัท ต ้องกํ า หนดเงือนไขให ้เป็ นไปตาม
ลักษณะการค ้าโดยทัวไปโดยอ ้างอิงกับราคาและเงือนไขทีเหมาะสม ซึงคณะกรรมการจะต ้องปฏิบัตต
ิ าม
ระเบียบต่างๆ ทีได ้กําหนดขึนรวมทังจะต ้องไม่อนุมัตริ ายการใด ๆ ทีตนหรือบุคคลทีอาจมีความขัดแย ้งทาง
ผลประโยชน์ใ นลัก ษณะอืนใดกับ บริษัท และจะต ้องเปิ ด เผยรายการดั งกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพือ
พิจารณาและปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข ้อบังคับ ประกาศ
คําสัง หรือข ้อกําหนดของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ / หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดเกียวกับการเปิ ดเผยข ้อมูลการทํ ารายการเกียวโยง และการ
ิ ของบริษัท
ได ้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สน

หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึนกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได ้
เสีย หรือ อาจมีค วามขั ด แย ้งทางผลประโยชน์ ใ นอนาคต บริษั ทจะให ค
้ ณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู ใ้ ห ้
ความเห็นเกียวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมถึงความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการทีจะเกิดขึน ใน
กรณีทคณะกรรมการตรวจสอบไม่
ี
มค
ี วามชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอาจเกิดขึน บริษัทจะใช ้
ผู ้เชียวชาญอิสระหรือผู ้สอบบัญชีของบริษัท เป็ นผู ้ให ้ความเห็นเกียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือนํ า
ความเห็ น ไปประกอบการตั ด สินใจของคณะกรรมการ หรือ ผู ้ถือ หุ ้น ตามแต่ก รณี ทั งนี บริษั ทจะเปิ ดเผย
รายการระหว่างกันไว ้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีได ้รับการตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชีของบริษัท
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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.

If there is any related transaction which causes to the company future benefits, the
Audit committee will give its opinion about its price, its return, the essence and appropriation of
that related transactions. However if the Audit committee is not a specialist in that area, the
specialist or external auditor will be introduced to give an opinion to the Board of Directors or
Shareholders when making the decision. Furthermore, the company has to disclose its related
transactions in Notes to the Financial Statement which have to be examined by the external
auditor.
For potential related transactions, the company sets the appropriated price and
conditions that may cause related transaction, according to the normal course of business. The
Board of Directors has to follow that discipline and cannot approve any related transaction
which causes them benefit but contradicts the company's benefit. Related transactions have to
be presented to Board of director to consider compliance with the Public Company Limited Act,
or any related derived from Security Organization which includes presentation and disclosure of
purchasing and selling assets between related the company or persons.
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินการ
Financial Position and Operating Results

งบการเงิน
สรุปรายงานการสอบบ ัญช ี
ในระยะเวลา 3 ปี ทผ่
ี านมา บริษัทตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ได ้ให ้ความเห็น
ในรายงานการตรวจสอบของบริษัทสามารถสรุปได ้ดังนี
งบการเงิน
ตรวจสอบ

บริษ ัท

ผูส
้ อบบ ัญชี

ผูส
้ อบบ ัญชีร ับ
อนุญาตเลขที

ความเห็นของ
ผูส
้ อบบ ัญชี

ปี 2554

บริษัท สํานั กงาน เอินส์ท
แอนด์ ยัง จํากัด

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

4521

ไม่มเี งือนไข

ปี 2553

บริษัท สํานั กงาน เอินส์ท
แอนด์ ยัง จํากัด

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

4521

ไม่มเี งือนไข

ปี 2552

บริษัท สํานั กงาน เอินส์ท
แอนด์ ยัง จํากัด

นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุวรรณกุล

3516

ไม่มเี งือนไข

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
2011
2010
2009

Company
Ernst and
Young Office Limited
Ernst and
Young Office Limited
Ernst and
Young Office Limited

Auditors’ Name

CPA No.

Opinion

Ms.Pimjai Manitkajornkit

4521

Unqualified

Ms.Pimjai Manitkajornkit

4521

Unqualified

Ms.Rungnapa Lertsuwankul

3516

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

ปี 2554
2011
จํานวนเงิน
ร้อยละ
amount
%
สินทร ัพย์
Assets
สินทร ัพย์หมุนเวียน
Current Assets
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
Cash and cash equivalents
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและขายผ่อน
ชําระทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
–
สุทธิ
Current portion of hire purchase
and installment sales receivables,
net
สินทรัพย์รอการขาย – สุทธิ
Assets foreclosed, net
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
Other current assets
รวมสินทร ัพย์หมุนเวียน
Total current assets
สินทร ัพย์ไม่หมุนเวียน
Non-current assets
เงินฝากประจําทีมีภาระคําประกัน
Pledged fixed deposit at financial
institution
ลูกหนีและเงินให ้กู ้ยืมแก่ลก
ู จ ้าง
Accounts receivable and loans to
employees
เงินลงทุนระยะยาว – สุทธิ
Long-term investments
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและขายผ่อน
ชําระทีถึงกําหนด ชําระเกินกว่าหนึงปี –
สุทธิ
Hire purchase and installment sales
receivables - long-term portion, net
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
Property, plant and equipment, net
สินทรัพย์ภาษี เงินได ้รอตัดบัญชี
Deferred tax assets
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
Other non-current assets
รวมสินทร ัพย์ไม่หมุนเวียน
Total non-current assets
รวมสินทร ัพย์
Total assets

ปี 2553
2010
จํานวนเงิน
ร้อยละ
amount
%

ปี 2552
2009
จํานวนเงิน
ร้อยละ
amount
%

187.96

8.06

0.87

0.03

1.77

0.09

676.42

29.00

1,227.87

46.01

1,040.01

50.42

15.42

0.66

17.48

0.66

7.39

0.36

54.48

2.34

72.11

2.70

39.98

1.94

934.26

40.05

1,318.34

49.40

1,089.15

52.81

0.31

0.01

0.27

0.01

0.27

0.01

0

0.00

0

0.00

0.06

0.00

0

0.00

0

0.00

2.00

0.10

1,239.33

53.13

1,182.18

44.30

861.55

41.77

56.30

2.41

59.03

2.21

50.36

2.44

65.51

2.81

80.99

3.04

35.35

1.71

37.04

1.59

27.69

1.04

23.79

1.15

1,398.49

59.95

1,350.16

50.60

973.38

47.19

2,332.75

100.00

2,668.49

100.00

2,062.53

100.00
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หน่วย : ล ้านบาท
unit : million Baht

ปี 2554
2011

หนีสิน
Liabilities
หนีสินหมุนเวียน
Current Liabilities
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืมระยะสันจาก
สถาบันการเงิน
Bank overdrafts and short-term loans
from financial institutions
เจ ้าหนีการค ้า
Trade accounts payable
เงินกู ้ยืมระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายใน
หนึงปี
Current portion of long-term loans
ภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลค ้างจ่าย
Corporate income tax payable
เจ ้าหนีค่าเบียประกัน
Insurance payables
ค่าใช ้จ่ายค ้างจ่าย
Accrued expenses
ประมาณการหนีสินระยะสัน
สํารองผลประโยชน์พนักงาน
Provision for short-term liabilities
Provision for employee
compensation
หนีสินหมุนเวียนอืน
Other Current Liabilities
รวมหนีสินหมุนเวียน
Total Current liabilities
หนีสินไม่หมุนเวียน
Non-current liabilities
เงินกู ้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึง
กําหนดชําระภายในหนึงปี
Long-term loans, net of current
portion
ประมาณการหนีสินระยะยาว
สํารองผลประโยชน์พนักงาน
Provision for long-term liabilities
Reserve for long-term employee
benefits
เงินประกันความเสียหายตามสัญญาเช่า
ซือ
Cash guarantee for damage on hire
purchase agreements
หนีสินภาษี เงินได ้รอตัดบัญชี
Deferred tax liabilities
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน
Total non-current liabilities
รวมหนีสิน
Total Liabilities

ปี 2553
2010
จํานวนเงิน
amount

ปี 2552
2009

จํานวนเงิน
amount

ร้อยละ
%

0

0.00

72.92

2.73

25.35

1.23

3.30

0.14

3.80

0.14

1.50

0.07

694.95

29.79

788.13

29.53

746.98

36.22

46.02

1.97

63.52

2.38

36.76

1.78

7.27

0.31

15.45

0.58

15.22

0.74

6.44

0.28

15.26

0.57

9.73

0.47

0

0

18.65

0.70

0

0

21.56

0.92

22.47

0.84

15.96

0.77

779.55

33.42

37.48

965.83

42.41

189.37

8.12

629.46

23.59

289.86

14.05

1.74

0.07

3.52

0.13

0

0

2.43

0.10

3.00

0.11

7.00

0.34

10.20

0.44

21.76

0.82

0

0

203.73

8.73

657.74

24.65

296.86

14.39

983.28

42.15

62.13

1,148.36

55.68

1,000.20

1,657.93

ร้อยละ
%

จํานวนเงิน
amount

ร้อยละ
%
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หน่วย : ล ้านบาท
unit : million Baht

ปี 2554
2011
จํานวนเงิน
ร ้อยละ
Amount
%
ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้
Shareholders' equity
ทุนทีออกและชําระแล ้ว มูลค่าหุ ้นละ
5.00 บาท
Issued and paid-up Capital of Baht
5 each
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้น
Share premium
เงินรับล่วงหน ้าค่าหุ ้น
Share subscription received in
advance
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี
อหุ ้นสามัญ
Warrant to buy ordinary shares
กําไรสะสม
Retained earnings
จัดสรรแล ้ว สํารองตามกฎหมาย
Appropriated - statutory reserve
ยังไม่ได ้จัดสรร
Un-appropriated
รวมส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้
Total shareholders' equity
รวมหนีสินและส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้
Total liabilities and
shareholders' equity

ปี 2553
2010
จํานวนเงิน
ร ้อยละ
Amount
%

ปี 2552
2009
จํานวนเงิน
ร ้อยละ
Amount
%

311.61

13.36

282.08

10.57

280.84

13.62

293.66

12.59

192.19

7.20

187.66

9.10

149.50

6.41

0

0

0

0

2.01

0.09

4.38

0.16

4.43

0.21

43.15

1.85

43.15

1.62

39.95

1.94

549.55

23.56

488.76

18.32

401.30

19.46

1,349.48

57.85

1,010.56

37.87

914.18

44.32

2,332.75

100.00

2,668.49

100.00

2,062.53

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

ปี 2554
2011
จํานวนเงิน
Amount
รายได้จากการดําเนินงาน
Revenues
รายได ้ดอกผลเช่าซือและขายผ่อน
ชําระ
Hire purchase interest and
installment sales income
รายได ้อืน
Other income
รวมรายได้
Total Revenues
้ า่ ยในการดําเนินงาน
ค่าใชจ
Expenses
ค่าใช ้จ่ายในการให ้บริการและ
บริหาร
Service and administrative
expenses
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ
Bad debts and doubtful
accounts
ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์
รอการขาย
Loss on disposals of foreclosed
assets
้ า่ ย
รวมค่าใชจ
Total Expenses
กําไรก่อนค่าใช ้จ่ายทางการเงินและ
ภาษี เงินได ้
Income before finance cost and
income tax
ค่าใช ้จ่ายทางการเงิน
Finance cost
ภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล
Corporate income tax
กําไรสุทธิสําหร ับงวด
Net income for the year
กําไรต่อหุน
้ ขนพื
ั นฐาน (บาท)
Basis earnings per share
(Baht)

ปี 2553
2010

ร ้อยละ
%

จํานวนเงิน
Amount

ปี 2552
2009
ร ้อยละ
%

จํานวนเงิน
Amount

ร ้อยละ
%

824.15

92.47

802.77

92.77

742.16

92.75

67.11

7.53

62.55

7.23

58.05

7.25

891.26

100.00

865.32

100.00

800.21

100.00

136.29

15.29

186.58

21.56

131.26

16.40

205.36

23.04

118.89

13.74

125.15

15.64

132.60

14.88

118.81

13.73

217.59

27.19

474.25

53.21

424.28

49.03

474.00

59.23

417.01

46.79

441.03

50.97

326.21

40.77

(74.66)

(8.38)

(75.03)

(8.67)

(84.73)

(10.59)

(127.28)

(14.28)

(102.75)

(11.87)

(60.36)

(7.54)

215.08

24.13

263.25

30.42

181.13

22.64

3.65

4.67

3.29
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ํ ค ัญ
อ ัตราสว่ นทางการเงินทีสา
Financial Ratio

2011
2554

2010
2553

2009
2552

2008
2551

อัตราดอกเบียรับ (%)
Yield Rate

38.10

37.24

36.81

38.55

อัตราดอกเบียจ่าย (%)
Interest Rate

6.29

5.88

6.81

6.59

ส่วนต่างอัตราดอกเบีย (%)
Net Yield Rate

31.81

31.36

30.00

31.96

อัตรากําไรสุทธิ (%)
Net Profit Rate

24.13

30.42

22.64

24.56

อัตราผลตอบแทนผู ้ถือหุ ้น (%)
Return on Equity

18.23

27.35

21.58

27.72

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
Return on Total Assets

8.64

11.18

8.35

9.47

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

0.36

0.37

0.37

0.39

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

0.72

1.62

1.26

1.98

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

1.82

1.69

1.62

1.52

อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)
Dividend Rate

68.85

69.57

69.77

7.35

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

13.20

8.65

8.92

5.96

อัตราส่วนหนีสูญต่อสินเชือรวม (%)
Ratio of Bad Debt to Total Receivable

6.45

2.91

3.42

2.13

อัตราส่วนเงินให ้สินเชือทีหยุดรับรู ้รายได ้ต่อสินเชือรวม (%)
Ratio of Non performing loan to Total Receivable

5.76

4.80

4.37

3.91

อ ัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
Profitability Ratio

อ ัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
Efficiency Ratio

อ ัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน
Financial Policy Ratio

อ ัตราส่วนคุณภาพสินทร ัพย์
Asset Quality Ratio
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

ภาพรวมผลการดําเนินงาน
บริษัทประกอบธุรกิจการให ้บริการสินเชือเช่าซือรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ึ ระยะเวลาการผ่อนชําระค่า
ตลอดจนจังหวัดใกล ้เคียง ซึงรายได ้หลักมาจากการให ้เช่าซือรถจักรยานยนต์ซงมี
งวดรถจักรยานยนต์ตามสัญญาเช่าซือเฉลียประมาณ 27 เดือน ในปี 2553 จํ านวนรถจักรยานยนต์ทจด
ี
ทะเบียนใหม่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจํานวน 378,311 คัน โดยขยายตัวร ้อยละ 14.82 จากปี
2552 จากการฟื นตัวของเศรษฐกิจโลก แม ้ว่าภายในประเทศจะมีปัญหาการเมืองในไตรมาสสามและประสบ
ปั ญหาอุทกภัยในไตรมาสสี
สําหรับปี 2554 จํานวนรถจักรยานยนต์ทจดทะเบี
ี
ยนใหม่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจํานวน
390,862 คัน โดยเพิมขึนร ้อยละ 3.32 จากปี 2553 ซึงตํากว่าเป้ าทีผู ้ผลิตคาดการเอาไว ้ โดยสาเหตุหลักคือ
การเกิดอุทกภัยครังใหญ่ในกรุงเทพมหานครในช่วงไตรมาส 4 ทํ าให ้ความต ้องการซือหยุดชะงัก ขณะที
โรงงานของผู ผ
้ ลิต รายใหญ่ ได ร้ ั บ ผลกระทบโดยตรงทํ า ให ไ้ ม่ ส ามารถดํ า เนิ น การผลิต ได อ้ ย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ ซึงอาจจะยังส่งผลกระทบต่อเนืองจนถึงไตรมาส 1 ของปี 2555
สําหรับปี 2555 คาดว่าภาพรวมอุตสาหกรรม น่าจะกลับมาขยายตัวได ้พอสมควร จากความต ้องการ
รถจักรยานยนต์หลังจากการเกิดภัยพิบต
ั ิ นโยบายภาครัฐซึงจะกระตุ ้นให ้เกิดการใช ้จ่ายในประเทศ และราคา
พืช ผลทางการเกษตรทียัง มีแนวโนม
้ ทีดี ส่ว นปั จ จั ย หลายประการทีอาจฉุ ด รั งการเติบ โตของเศรษฐกิจ
โดยรวม ได ้แก่เ ศรษฐกิจ ยุโรปทียังขาดความชัด เจนในหลายประเทศและยังคาดการณ์ผ ลกระทบไม่ไ ด ้
เศรษฐกิจ อเมริก าทียัง อยู่ใ นระหว่ า งฟื นตั ว ซึงทั งสองปั จ จั ยจะกระทบโดยตรงต่ อ ภาคการส่ง ออก และ
บรรยากาศทางการเมืองทียังคงเป็ นปั ญหาเรือรังต่อไป
ในช่ว งปี ทีผ่ า นมาปั ญหาการเมือ งในประเทศเริมคลีคลาย หลั ง จากการเลือ กตั ง แต่ ภ าพรวม
เศรษฐกิจ โลกยังคงกดดั นการขยายตั ว ของเศรษฐกิจ ไทย โดยเห็ นได ้ชัด ตั งแต่ไตรมาส 3 เป็ นต ้นมา
ต่อเนืองจนถึงไตรมาส 4 ซึงประเทศต ้องประสบกับภัยพิบต
ั อ
ิ ท
ุ กภัยขันร ้ายแรงทีสุดในรอบหลายสิบปี ส่งผล
ให ้ฐานะทางการเงินและผลการดํ าเนินงานของบริษัท ลดลงจากปี ทีผ่านมา โดยในปี 2553 บริษัทมีลูกหนี
สินเชือเช่าซือสุทธิเท่ากับ 2,410.05 ล ้านบาทเพิมขึนจากสินปี 2552 คิดเป็ นร ้อยละ 26.74 ขณะทีปี 2554
บริษัทมีลูกหนีสินเชือเช่าซือสุทธิเท่ากับ 1,915.75 ล ้านบาทลดลงจากสินปี 2553 คิด เป็ นร ้อยละ 20.51
แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีรายได ้ทีเติบโตอย่างต่อเนือง โดยในปี 2553 บริษัทมีรายได ้รวมเท่ากับ
865.32 ล ้านบาท เพิมขึนจากปี 2552 ซึงรายได ้รวมเท่ากับ 800.21 ล ้านบาทหรือเพิมขึนคิดเป็ นร ้อยละ
8.1 สําหรับปี 2554 บริษัทมีรายได ้รวมเท่ากับ 891.26 ล ้านบาท เพิมขึนจากปี 2553 คิดเป็ นร ้อยละ 3 ตาม
รายละเอียดดังนี
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Explanation and Analysis of Financial Position and Performance

Overall Operating Result
The Company operates motorcycle hire-purchase financing business in Bangkok &
Metropolitan and the vicinity provincial areas in which the main income also comes from such
business. The average installment payment period of the motorcycles hire-purchase contract is
about 27 months. In the year 2010, the number of new registered motorcycle in Bangkok &
Metropolitan were 378,311 units which was 14.82% increase from the year 2009 from the
recovery of world economics despite the internal political problem arising in the third quarter
and the flood problem in the fourth quarter.
In the year 2011, the amount of new motorcycles registration in Bangkok & Metropolitan
were
390,862 units which was 3.32% increased from the year 2010 and was below the
expected target. The main reason was the flood crisis in Bangkok in the fourth quarter which
slow down the demand while the major manufacturers of motorcycle who had a direct impact
could not continue their production in full capacity. This impact might continue until the first
quarter of 2012.
As for the year 2012, the overall industry is expected to recover and be able to grow
from the need of motorcycle after the flood crisis coupled with the government policy to
stimulate expenses within the country as well as the agricultural crops prices which still shows
good trend. However, the negative factors which might deteriorate the overall economic
growth such as the uncertainty of European economic crisis which impact is still unpredictable
and the US economics which is still under recovery period both of which will have direct impact
on the export industry as well as the political sentiment which is still the prolonged problem.
During the past year, political problem of the country had gradually been resolved after
the election. However, the world economy is still threatening the Thai economic growth. This
was clearly shown since the third quarter to the fourth quarter in which Thailand had faced with
the greatest flood disaster ever happened within the past decades causing the decreases in
financial status and the operating results of the Company from the previous year. In 2010, the
net hire-purchase receivables of the Company recorded 2,410.05 million Baht increased 26.74%
from the end of the year 2009 while in 2011, it was 1,915.75 million Baht or a decrease of
20.51% from the end of 2010. However, the Company’s income still grows continuously. In
2010, the Company’s net income was 865.32 million Baht which increased from the year 2009
which was 800.21 million Baht or an increase of 8.1%. For the year 2011, the net income was
891.26 million Baht or an increase of 3% from the year 2010 which details are shown below.
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รายได้
ปี 2554
รายได้ของบริษ ัท
รายได ้ดอกผลเช่าซือและ
ขายผ่อนชําระ
รายได ้อืน
รวม

ล้านบาท

ปี 2553

ร้อยละของ
รายได้รวม

ล้านบาท

ปี 2552

ร้อยละของ
รายได้รวม

ล้านบาท

ร้อยละของ
รายได้รวม

824.15

92.47

802.77

92.77

742.16

92.75

67.11
891.26

7.53
100.00

62.55
865.32

7.23
100.00

58.05
800.21

7.25
100.00

จากโครงสร ้างรายได ้ของบริษัทประมาณร ้อยละ 90 เป็ นรายได ้ดอกผลเช่าซือและขายผ่อนชําระ
โดยในปี 2553 รายได ้ดอกผลเช่าซือและขายผ่อนชําระ (คิดเป็ นร ้อยละ 92.77 ของรายได ้รวม) เท่ากับ
802.77 ล ้านบาท เพิมขึนจากปี 2552 ซึงรายได ้ดอกผลเช่าซือและขายผ่อนชําระเท่ากับ 742.16 ล ้านบาท
(คิดเป็ นร ้อยละ 92.75 ของรายได ้รวม) หรือเพิมขึนคิดเป็ นร ้อยละ 8.10 จากการเติบโตของลูกหนีเช่าซือ
สําหรับปี 2554 รายได ้ดอกผลเช่าซือและขายผ่อนชําระเท่ากับ 824.15 ล ้านบาท (คิดเป็ นร ้อยละ
92.47 ของรายได ้รวม) เพิมขึนจากปี 2553 ซึงรายได ้ดอกผลเช่าซือและขายผ่อนชําระ เท่ากับ 802.77 ล ้าน
บาทหรือเพิมขึนคิดเป็ นร ้อยละ 2.66 จากการเติบโตของลูกหนีเช่าซือในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2553 และ
ไตรมาส 1 ของปี 2554
ในปี 2553 บริษัทมีรายได ้อืนๆ เท่ากับ 62.55 ล ้านบาท เพิมขึนจากปี 2552 ซึงรายได ้อืน ๆ
เท่ากับ 58.05 ล ้านบาทหรือคิดเป็ นร ้อยละ 7.75 สําหรับปี 2554 บริษัทมีรายได ้อืนๆ เท่ากับ 67.11 ล ้าน
บาท เพิมขึนจากปี 2553 คิดเป็ นร ้อยละ 7.30 โดยการเพิมขึนของรายได ้อืนๆ นัน เกิดจากการพัฒนางาน
บริการด ้านต่างๆ เพืออํานวยความสะดวกให ้ลูกค ้า เช่น งานทะเบียนและปิ ดบัญชี เป็ นต ้น
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Revenues
Company’s Revenue
Hire purchase interest
and installment sales
income
Other Incomes
Total

2011
% of total
Million Baht
revenue
824.15
92.47

67.11
891.26

7.53
100.00

2010
% of total
revenue
802.77
92.77

Million Baht

62.55
865.32

7.23
100.00

2009
% of total
Million Baht
revenue
742.16
92.75

58.05
800.21

7.25
100.00

From the Company’s revenue structure, it shows that around 90% comes from hire
purchase interest and installment sales incomes. In the year 2010, the hire purchase interest
and installment sales incomes were 802.77 million Baht (or 92.77% of total revenues) which
increased 8.10% from the year 2009 which recorded 742.16 million Baht (or 92.75% of total
revenues) from the growth of the hire-purchase portfolio.
In the year 2011, hire purchase interest and installment sales incomes were 824.15
million Baht (or 92.47% of total revenues) which increased from the year 2010 which recorded
802.77 million Baht or an increase of 2.66% from the growth of the hire purchase portfolio of
QT4/2010 and QT1/2011.
In the year 2010, the Company’s other incomes were 62.55 million Baht which increased
from the year 2009 which recorded the other incomes of 58.05 million Baht or an increase of
7.75%. As for 2011, other incomes were recorded at 67.11 million Baht which increased from
the year 2010 by 7.30% resulted from the expenses on services development of the Company’s
facilities rendered to the customers such as registration and closing account services.
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้ า่ ย
ค่าใชจ

้ า่ ยก่อนดอกเบียและภาษีเงิน
ค่าใชจ
ได้นต
ิ บ
ิ ุคคลของบริษ ัท
ค่าใช ้จ่ายในการบริการและบริหาร
ค่าใช ้จ่ายหนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ
ิ รอการ
ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สน
ขาย
รวม

ปี 2554
ร้อยละ
ของ
ล้านบาท
รายได้
รวม
136.29
15.29
205.36
23.04
132.60
474.28

14.88
53.21

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

13.73
49.03

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

27.19
59.23

ค่าใช ้จ่ายก่อนค่าใช ้จ่ายทางการเงินและภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล ประกอบด ้วย 3 ส่วนหลักได ้แก่
ค่าใช ้จ่ายในการบริการและบริหาร
ค่าใช ้จ่ายหนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการจําหน่าย
ิ รอการขาย สําหรับปี 2553 บริษัทมีคา่ ใช ้จ่ายก่อนค่าใช ้จ่ายทางการเงิน และภาษี เงินได ้นิตบ
ทรัพย์สน
ิ ค
ุ คล
เท่ากับ 424.28 ล ้านบาท (คิดเป็ นร ้อยละ 49.03 ของรายได ้รวม) ลดลงจากปี 2552 ซึงค่าใช ้จ่ายก่อน
ค่าใช ้จ่ายทางการเงินและภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลเท่ากับ 474.00 ล ้านบาทหรือลดลงคิดเป็ นร ้อยละ 10.49 การ
ลดลงของค่าใช ้จ่ายก่อนค่าใช ้จ่ายทางการเงิน และภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล โดยมาจากปั จจัยหลักคือ การ
ิ รอการขาย
ิ ยึดคืนรอการขายหักด ้วยมูลค่า
ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สน
ซึงเกิดจากมูลค่าทรัพย์สน
ิ จากการประมูลขายทอดตลาด ลดลงร ้อยละ 54.60
ทรัพย์สน
สําหรับปี 2554
บริษัทมีคา่ ใช ้จ่ายก่อนค่าใช ้จ่ายทางการเงิน และภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลเท่ากับ
474.28 ล ้านบาท (คิดเป็ นร ้อยละ 53.21 ของรายได ้รวม) เพิมขึนจากปี 2553 ซึงค่าใช ้จ่ายก่อนค่าใช ้จ่าย
ทางการเงินและภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลเท่ากับ 424.28 ล ้านบาทหรือเพิมขึนคิดเป็ นร ้อยละ 11.78 การเพิมขึน
้จ่
้จ่
ของค่าใช ายก่อนค่าใช ายทางการเงิน และภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลสําหรับปี 2554 มีสาเหตุหลักดังนี
–

ค่า ใช ้จ่ายหนีสูญ และหนีสงสัยจะสูญ ซึงประกอบด ้วย หนีสูญและค่า เผือหนีสงสัยจะสูญทีตั ง
เพิมขึนระหว่างงวด เมือเทียบกับปี 2553 เพิมขึนคิดเป็ นร ้อยละ 72.73 ซึงการตังสํารองหนีสงสัย
จะสูญถูกตังเพิมขึนมากจากผลกระทบของอุทกภัยในไตรมาส 4 ซึงน่าจะเป็ นผลกระทบในระยะ
สัน เพราะลูกค ้าส่วนใหญ่ไม่ได ้สูญเสียความสามารถในการชําระค่างวด
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Expenses
2011
Expense before finance cost
and income tax
Service and administrative
expenses
Bad debts and doubtful accounts
Loss on disposals of foreclosed
assets
Total Expenses

Million
Baht

2010

% of
total
revenue

Million
Baht

2009

% of
total
revenue

Million
Baht

% of
total
revenue

136.29
205.36

15.29
23.04

186.58
118.89

21.56
13.74

131.26
125.15

16.40
15.64

132.60
474.28

14.88
53.21

118.81
424.28

13.73
49.03

217.59
474.00

27.19
59.23

Expenses before finance cost and corporate income tax comprises of 3 parts : service
and administrative expenses, bad debts and doubtful accounts and loss on disposals of
foreclosed assets. In the year 2010, the Company had expenses before finance cost and
corporate income tax of 424.28 million Baht (or 49.03% of total revenues) which decreased
from the year 2009 which was 474.00 million Baht or a decrease of 10.49%. Such decreases
were mainly from the loss on disposals of foreclosed assets which arising from the foreclosed
assets amount deducted by the amount of assets sold on auction which decreased by 54.60%.
For the year 2011, the Company’s expenses before finance cost and corporate income
tax were recorded at 474.28 million Baht ( or 53.21% of the total revenues) which increased
from the year 2010 which had 424.28 million Baht or an increase of 11.78%. The increase of
expenses before finance cost and corporate income tax for the year 2011 was resulted from the
following main reason:
-

Bad debts and doubtful accounts which comprised of bad debts and allowance for
doubtful accounts was set aside higher compared to the year 2010 or increased by
72.73%. The reason of the setting aside of allowance for doubtful accounts very
high was from the impact from the flood situation in the fourth quarter which should
be a short impact as most of the customers were still capable of paying their
installments.
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–

ิ รอการขาย ซึงเกิดจากมูลค่าทรัพย์สน
ิ ยึดคืนรอการขายหักด ้วย
ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สน
ิ จากการประมูลขายทอดตลาด เพิมขึนร ้อยละ 11.60 เมือเทียบกับปี 2553 โดย
มูลค่าทรัพย์สน
ิ รอการขายต่อลูกหนีเช่าซือและผ่อน
เมือพิจารณาอัตราส่วนการขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สน
ชําระ พบว่าสําหรับปี 2554 เท่ากับร ้อยละ 6.01 เพิมขึนจาก ปี 2553 ซึงเท่ากับร ้อยละ 4.50
นอกจากนีบริษัทจัดให ้มีการจํ าหน่ายรถยึดออกไปในแต่ละรอบบัญชี โดยไม่ให ้คงค ้างในบริษัท
เพือไม่ให ้มีผลให ้เกิดการขาดทุนมากขึน ซึงหากพิจารณาอัตราส่วนการจํ าหน่ ายสินทรัพย์ทยึ
ี ด
ต่อรถยึดทีรอการขายในแต่ละรอบบัญชีพบว่าอัตราส่วนทรงตัวทีค่าเฉลียประมาณร ้อยละ 94 -98
สามารถแสดงรายละเอียดได ้ดังนี

อัตราส่วนการจําหน่ายสินทรัพย์ทยึ
ี ดต่อรถยึดทีรอการขาย
หน่วย: คัน
ิ ยกมาต ้นงวด
ทรัพย์สน

ปี 2553

ปี 2552

698

301

454

ิ เพิมขึนระหว่างงวด
ทรัพย์สน

11344

11895

15,858

ิ ยึดคืนรอการขาย
ทรัพย์สน

12042

12196

16,312

ิ ทีขายได ้
ทรัพย์สน

11416

11498

16,011

ิ ปลายงวด
ทรัพย์สน

626

698

301

95%

94%

98%

อัตราส่วนการจําหน่ายสินทรัพย์ทยึ
ี ดต่อ
รถยึดทีรอการขาย

–

ปี 2554

ค่าใช ้จ่ายในการบริการและบริหารลดลงในปี 2554 เมือเทียบกับปี 2553 เนืองจากการขยาย
สินเชือลดลง ขณะทีรายได ้รวมในปี 2554 เพิมขึนจากปี 2553 เพียงเล็ กน ้อย เมือพิจารณา
สัดส่วนของค่าใช ้จ่ายในการบริการและบริหารต่อรายได ้รวมลดลงจากร ้อยละ 21.56 ในปี 2553
เป็ นร ้อยละ 15.29 ในปี 2554
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-

Loss on disposals of foreclosed assets which calculated from the value of foreclosed
assets deducted by the value of assets sold on auction increased by 11.60%
compared to the year 2010. When compared the ratio between the loss on
disposals of foreclosed assets and the hire purchase receivables for the year 2011,
the ratio was 6.01% increased from the year 2010 which was 4.50%. In addition,
the repossessed motorcycles from each financial year were sold as soon as possible
in order to reduce any more loss. When compared the ratio between the foreclosed
assets and the foreclosed assets for sale from each financial year, we will see that
the ratio was quite constant at the rate of 94-98%, detailed as follows:

The Ratio of the selling of foreclosed assets to foreclosed assets for sale
Unit : Unit
Balance at the beginning of period

2010

2009

698

301

454

Unit increasing in the period

11344

11895

15,858

Foreclosed Asset for Sales

12042

12196

16,312

Units Sold

11416

11498

16,011

626

698

301

95%

94%

98%

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

–

2011

Services and administrative expenses for the year 2011 decreased compared to the
year 2010 resulted from the reducing of the credit granting while the total revenues
of the year 2011 increased only slightly from the year 2010. The ratio of services
and administrative expenses to total revenues decreased from 21.56% in the year
2010 to 15.29% in the year 2011.
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ดอกเบียจ่าย
ในปี 2553 บริษัทมีดอกเบียจ่ายเท่ากับ 65.03 ล ้านบาท ลดลงจากปี 2552 ซึงดอกเบียจ่ายเท่ากับ
70.73 ล ้านบาทหรือลดลงคิดเป็ นร ้อยละ 8.06 แม ้ว่าเงินกู ้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจะเพิมขึนเป็ น
1,418 ล ้านบาทจาก 1,037 ล ้านบาท เพือรองรับการขยายสินเชือเช่าซือรถจักรยานยนต์ แต่เนืองจาก
ต ้นทุนการกู ้ยืมจากสถาบันการเงินเฉลียเท่ากับร ้อยละ 5.88 ลดลงจากปี 2552 ซึงต ้นทุนการกู ้ยืมจากสถาบัน
การเงินเฉลียเท่ากับร ้อยละ 6.81 จึงทําให ้ดอกเบียจ่ายรวมลดลง
ในปี 2554 บริษัทมีดอกเบียจ่ายเท่ากับ 74.66 ล ้านบาท เพิมขึนจากปี 2553 ซึงดอกเบียจ่ายเท่ากับ
65.03 ล ้านบาทหรือเพิมขึน คิดเป็ นร ้อยละ 14.81 โดยแม ้ว่าเงินกู ้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจะลดลง
เหลือ 884 ล ้านบาทจาก 1,418 ล ้านบาท เนืองจากการขยายสินเชือเช่าซือรถจักรยานยนต์ชะลอตัว แต่
เนืองจากต ้นทุนการกู ้ยืมจากสถาบันการเงินเฉลียเท่ากับร ้อยละ 6.29 เพิมขึนจากปี 2553 ซึงต ้นทุนการกู ้ยืม
จากสถาบันการเงินเฉลียเท่ากับร ้อยละ 5.88 จึงทําให ้ดอกเบียจ่ายรวมเพิมขึน
กําไรสุทธิ
สําหรับปี 2553 บริษัทมีกําไรก่อนค่าใช ้จ่ายทางการเงินและภาษี เงินได ้เท่ากับ 441.03 ล ้านบาท
เพิมขึนจากปี 2552 ซึงกําไรก่อนค่าใช ้จ่ายทางการเงินและภาษี เงินได ้เท่ากับ 326.21 ล ้านบาท หรือเพิมขึน
คิดเป็ นร ้อยละ 35.20
ในปี 2554 บริษัทมีกําไรก่อนค่าใช ้จ่ายทางการเงินและภาษี เงินได ้เท่ากับ 417.01 ล ้านบาท ลดลง
จากปี 2553 คิดเป็ นร ้อยละ 5.45 ซึงสาเหตุหลักมาจากการเพิมขึนของหนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ และเมือ
หักต ้นทุนทางการเงินแล ้วบริษัทมีกําไรก่อนภาษีเงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล 342.36 ล ้านบาท ซึงลดลงจากปี 2553 ซึง
กําไรก่อนภาษีเงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลคือ 366 ล ้าน โดยลดลงคิดเป็ นร ้อยละ 6.46
แต่หลังจากหักภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลแล ้ว บริษัทมีกําไรสุทธิในปี 2554 เท่ากับ 215.08 ล ้านบาท
ลดลงจากปี 2553 ซึงกําไรสุทธิเท่ากับ 263.25 ล ้านบาทหรือลดลงคิดเป็ นร ้อยละ 18.30 เนืองจากในเดือน
ตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได ้มีมติให ้ปรับลดอัตราภาษีเงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลจากร ้อยละ 30 เป็ นร ้อยละ 23 ในปี
2555 และร ้อยละ 20 ตังแต่ปี 2556 เป็ นต ้นไป และในเดือนธันวาคมได ้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตรา
ภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลเพือให ้เป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว สําหรับปี 2555 – 2557 บริษัท ได ้สะท ้อน
ผลกระทบของการเปลียนแปลงอัตราภาษี ดังกล่าว ในการคํานวณภาษี เงินได ้รอตัดบัญชี (รายละเอียดตาม
หมายเหตุประกอบงบข ้อ 13)
ผลกระทบต่อการคํานวณภาษี เงินได ้รอตัดบัญชีจากการเปลียนแปลงอัตราภาษี ดังกล่าว ส่งผลให ้
ค่าใช ้จ่ายภาษีเงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลซึงแสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพิมขึน 24.58 ล ้านบาท ซึงทําให ้
บริษัทมีกําไรสุทธิหลังภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลลดลง
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Interest Expenses
For the year 2010, the Company’s interest expense was 65.03 million Baht decreased
from 70.73 million Baht in the year 2009 or a decrease of 8.06% despite the increasing in
the long-term loan from financial institution from 1,037 million Baht to 1,418 million Baht to
support the hire purchase of motorcycle financing growth. Since the cost of loan from
financial institutions was an average of 5.88% which decreased from the year 2009 which
was 6.81%, the total interest expenses also decreased.
For the year 2011, the Company had interest expenses of 74.66 million Baht which
increased from 65.03 million Baht in the year 2010 or an increase of 14.81%. Although the
long-term loan from financial institution decreased to 884 million Baht from 1,418 million
Baht due to the slow down of the hire purchase portfolio expansion, because the cost of loan
from the financial institution was an average of 6.29% increased from the year 2010 from
the average cost of 5.88%, the total interest expenses also increased.

Net Income
In the year 2010, the Company had a net income before financial cost and income
tax 441.03 million Baht increasing from 326.21 million Baht of the year 2009 or an increase
of 35.20%
In the year 2011, the net income before financial cost and income tax was 417.01
million Baht decreasing from the year 2010 by 5.45% due mainly to the increasing of the
bad debt and doubtful accounts and after deducting the financial cost, the Company had a
net profit before corporate income tax of 342.36 million Baht which decreased from the year
2010 which was 366 million Baht or a decrease of 6.46%.
However, after deducting the corporate income tax, the Company’s net profit as of
2011 was 215.08 million Baht decreasing from 263.25 million Baht of the year 2010 or a
decrease of 18.30% due to the resolution of the cabinet in October, 2011, to decrease the
corporate income tax from 30% to 23% for the year 2012 and to 20% from 2013 onwards.
Consequently, in December, in order to comply with the resolution of the cabinet, the
decreasing in tax rate for 2012 – 2014 were enacted through the royal decree. The
Company’s financial statement had reflected the impact on the income tax rate changes
through the re-calculation of the deferred tax. (details were stated in the note to financial
statement No. 13)
Effects of changes in the new applicable tax rate through the deferred tax asset recalculation is increasing of income tax expense reported in the statement of comprehensive
income statement THB 24.58 million which is also a major reason for a decreasing of the net
profit.
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อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร
หน่วย : ร ้อยละ
Effective Interest Rate

ปี 2554

ปี 2553

ปี 2552

อัตราดอกเบียรับ

38.10

37.24

36.81

อัตราดอกเบียจ่าย

6.29

5.88

6.81

ส่วนต่างอัตราดอกเบีย

31.81

31.36

30.00

อัตรากําไรสุทธิ

24.13

30.42

22.64

กําไรสุทธิตอ
่ หุน
้
สําหรับปี 2553 บริษัทมีกําไรสุทธิหลังภาษี จํานวน 263.25 ล ้านบาท มีหุ ้นสามัญทีออกและเรียก
ชําระแล ้วเต็มจํานวน 56.42 ล ้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 5.00 บาท กําไรต่อหุ ้นคิดเป็ น 4.67 บาทต่อหุ ้น (จํานวน
หุ ้นสามัญถัวเฉลียเท่ากับ 56.35 ล ้านหุ ้น) เพิมขึนร ้อยละ 42.12 เมือเปรียบเทียบกับปี 2552
ทังนี เมือวันที 7 มกราคม 2551 ทีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครังที 1/2551 ได ้มีมติอนุมต
ั ใิ ห ้เพิมทุนจด
ทะเบียน โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จํานวน 10 ล ้านหุ ้น มูลค่าทีตราไว ้หุ ้นละ 5 บาท แบ่งเป็ นจัดสรรหุ ้น
สามัญเพิมทุนจํานวน 9 ล ้านหุ ้น ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ ้นในอัตราส่วน 5 หุ ้นสามัญเดิมต่อ 1
หุ ้นสามัญใหม่ และจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 1 ล ้านหุ ้น รองรับการใช ้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทจะ
ี
ซือหุ ้นสามัญของบริษัท โดยกรรมการและพนักงาน หรือโครงการ ESOP ครังที 1 และเมือวันที 27 ตุลาคม
2551 ทีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง 2/2551 ได ้มีมติอนุมต
ั ใิ ห ้เพิมทุนจดทะเบียนจํานวน 24.8 ล ้านหุ ้น มูล
ค่าทีตราไว ้หุ ้นละ 5 บาท โดยจํานวน 24.3 ล ้านหุ ้น จัดสรรเพือรองรับการใช ้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท ี
ออกให ้ผู ้ถือหุ ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ ้น ในอัตราส่วน 20 หุ ้นเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 9 หน่วย ระยะเวลา
ใช ้สิทธิ 3 ปี ซึงหมดอายุในวันที 30 ธันวาคม 2554 และจัดสรรหุ ้นทีเหลือ 5 แสนหุ ้นเพือรองรับการใช ้สิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี
อหุ ้นสามัญของบริษัท โดยกรรมการและพนักงานตามโครงการ ESOP ครังที
2 และเมือวันที 21 เมษายน 2553 ทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี ได ้มีมติอนุมต
ั ใิ ห ้เพิมทุนจดทะเบียน
จํานวน 6.5 ล ้านหุ ้น โดย 6 ล ้านหุ ้นเพือเสนอขายให ้แก่นักลงทุนในวงจํากัด (Private Placement) และอีก
5 แสนหุ ้น เพือรองรับการใช ้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี
อหุ ้นสามัญของบริษัทโดยกรรมการและ
พนักงานตามโครงการ ESOP ครังที 3
ณ. สินปี 2554 บริษัทมีกําไรสุทธิหลังภาษี จํานวน 215.08 ล ้านบาท มีหุ ้นสามัญทีออกและเรียก
ชําระแล ้วเต็มจํานวน 62.32 ล ้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 5.00 บาท กําไรต่อหุ ้นคิดเป็ น 3.65 บาทต่อหุ ้น (จํานวน
หุ ้นสามัญถัวเฉลียเท่ากับ 58.93 ล ้านหุ ้น) ลดลงร ้อยละ 18.30 เมือเปรียบเทียบกับปี 2553
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Profitability Ratio
unit : %
Effective Interest Rate

2011

2010

2009

Yield Rate

38.10

37.24

36.81

Interest Rate

6.29

5.88

6.81

Net Yield Rate

31.81

31.36

30.00

Net Profit rate

24.13

30.42

22.64

Earnings per share
As of 2010, the Company had a net income after tax 263.25 million Baht with the
number of issued and paid-up ordinary shares of 56.42 million shares at 5 Baht par value,
earnings per share was 4.67 Baht per share (average ordinary share 56.35 million shares) or an
increasing of 42.12% compared to the year 2009.
On January 7, 2008 the Extraordinary Shareholders Meeting no. 1/2008 approved the
resolution to increase the Company’s capital of 10 million shares at 5 Baht par value each,
allocated 9 million shares for the existing 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 under ESOP
No. 1. And the Extraordinary Shareholders Meeting No. 2/2008 held on October 27th, 2008
approved the resolution to increase the capital of 24.8 million shares at 5 Baht par value each,
by allocating 24.3 million shares 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. The rest 0.5 million shares were allocated for the exercising of warrant to
buy ordinary share which issued to directors and employee under ESOP No.2. In addition, the
AGM held on April 21st, 2009 had approved the resolution to increase the Company’s registered
capital for 6.5 million shares in which 6 million shares were allocated for Private Placement and
500,000 shares were reserved for the exercise of warrant to buy ordinary share which issued to
directors and employees under ESOP No.3.
As at the end of 2011, the Company operated a net profit after tax of 215.08 million
Baht divided into 62.32 million ordinary shares and fully paid up at 5 Baht par value each or an
earning per share of 3.65 Baht per share ( the average ordinary share of 58.93 million shares)
which was 18.30% decreasing when compared to the year 2010.
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ฐานะทางการเงิน
ิ ทร ัพย์รวม
สน
ิ ทรัพย์รวม เป็ นจํานวน 2,668.49 ล ้านบาท เพิมขึนจากสินปี 2552 ซึงมี
ณ สินปี 2553 บริษัทมีสน
สินทรัพย์รวม 2,062.53 ล ้านบาทเป็ นจํานวน 605.96 ล ้านบาทหรือเพิมขึนคิดเป็ นร ้อยละ 29.38 โดยมี
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและขายผ่อนชําระเป็ นสินทรัพย์หลักเป็ นจํานวน 2,410.05 ล ้านบาท (คิดเป็ นร ้อยละ
90.32 ของสินทรัพย์รวม) เพิมขึนจากสินปี 2552 ซึงลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและขายผ่อนชําระสุทธิเท่ากับ
1,901.56 ล ้านบาทเป็ นจํานวน 508.49 ล ้านบาทหรือเพิมขึนคิดเป็ นร ้อยละ 26.74
ิ ทรัพย์รวม เป็ นจํานวน 2,332.75 ล ้านบาท ลดลงจากสินปี 2553 ซึงมี
ณ สินปี 2554 บริษัทมีสน
สินทรัพย์รวม 2,668.49 ล ้านบาทเป็ นจํานวน 335.74 ล ้านบาทหรือลดลงคิดเป็ นร ้อยละ 12.58 โดยมีลก
ู หนี
ตามสัญญาเช่าซือและขายผ่อนชําระเป็ นสินทรัพย์หลักเป็ นจํานวน 1,915.75 ล ้านบาท (คิดเป็ นร ้อยละ
82.12 ของสินทรัพย์รวม) ลดลงจากสินปี 2553 ซึงลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและขายผ่อนชําระสุทธิเท่ากับ
2,410.05 ล ้านบาทเป็ นจํานวน 494.30 ล ้านบาทหรือลดลงคิดเป็ นร ้อยละ 20.51

ํ รองหนีสงสยจะสู
ั
คุณภาพลูกหนีและการตงส
ั า
ญ
บริษัท ตังค่า เผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนีเช่า ซือและขายผ่อนชํ าระซึงเป็ นลูกหนีของการดํ าเนิน
ธุรกิจหลักของบริษัท ณ. สินปี 2554 2553 และ 2552 ดังต่อไปนี

ลูกหนีเช่าซือและขายผ่อนชําระ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554
อายุของลูกหนีค ้างชําระ

ยอดลูกหนีและรายได ้
ค ้างรับหลังหักดอกผล
เช่าซือและขายผ่อน
ชําระภาษี มล
ู ค่าเพิม
และเงินประกันความ
เสียหาย
(ล ้านบาท)

ลูกหนีค ้างชําระไม่เกิน 1 งวด

1,675.67

ค ้างชําระ 2-3 งวด

ค่าเผือหนีสงสัยจะ
สูญ
(ล ้านบาท)

อัตราร ้อยละของค่า
เผือหนีสงสัยจะสูญ

75.92

16.38

1.00

258.69

11.72

5.10

2.00

ค ้างชําระ 4-6 งวด

164.45

7.45

162.71

100.00

ค ้างชําระ 7-12 งวด

87.23

3.95

86.52

100.00

ค ้างชําระมากกว่า 12 งวด

21.01

0.95

20.59

100.00

2,207.05

100.00

291.30

13.20

รวม

ร ้อยละ
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Financial Position
Assets
As at the end of 2010, the Company’s total assets recorded 2,668.49 million Baht
increasing from the end of 2009 which had 2,062.53 million Baht for 605.96 million or an
increase of 29.38%. Motorcycle hire purchase and installment sales receivable which were
the main assets were recorded at 2,410.05 million Baht (or 90.32% of the total assets)
which increased from the end of 2009 which recorded at 1,901.56 million Baht by 508.49
million Baht or an increase of 26.74%.
As at the end of 2011, the Company had a total assets of 2,332.75 million Baht which
decreased from the total assets of 2,668.49 million Baht of the end of 2010 or the decrease
of 335.74 million Baht or 12.58%.
Motorcycle hire purchase and installment sales
receivables which were the main assets were recorded at 1,915.75 million Baht (or 82.12%
of total assets) which decreased from the year 2010 which had 2,410.05 million Baht by
494.30 million Baht or a decrease of 20.51%.

Debt quality and provision of allowances for doubtful debts
The Company had set aside the allowance for hire purchase and installment sales
receivable which is the main accounts receivable of the Company as of 2011, 2010, and 2009
as follow :
Accounts Receivable- Hire Purchase as of December 31, 2011
Aging of Hire – Purchase
Accounts Receivable

Not exceed one installment

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

%

Allowance for
doubtful debt
(Million Baht)

% Allowance
for doubtful
debt

1,675.67

75.92

16.38

1.00

Past due 2-3 installments

258.69

11.72

5.10

2.00

Past due 4-6 installments

164.45

7.45

162.71

100.00

Past due 7-12 installments

87.23

3.95

86.52

100.00

Past due over 12 installments

21.01

0.95

20.59

100.00

2,207.05

100.00

291.30

13.20

Total
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ลูกหนีเช่าซือและขายผ่อนชําระ ณ วันที 31 ธันวาคม 2553
อายุของลูกหนีค ้างชําระ

ยอดลูกหนีและรายได ้
ค ้างรับหลังหักดอกผล
เช่าซือและขายผ่อน
ชําระภาษี มล
ู ค่าเพิม
และเงินประกันความ
เสียหาย
(ล ้านบาท)

ลูกหนีค ้างชําระไม่เกิน 1 งวด

2,240.33

ค ้างชําระ 2-3 งวด

ค่าเผือหนีสงสัยจะ
สูญ
(ล ้านบาท)

อัตราร ้อยละของค่า
เผือหนีสงสัยจะสูญ

84.91

21.73

1.00

192.20

7.29

3.78

2.00

ค ้างชําระ 4-6 งวด

112.24

4.25

110.68

100.00

ค ้างชําระ 7-12 งวด

70.19

2.66

69.17

100.00

ค ้างชําระมากกว่า 12 งวด

23.42

0.89

22.99

100.00

2,638.39

100.00

228.34

8.65

ค่าเผือหนีสงสัยจะ
สูญ
(ล ้านบาท)

อัตราร ้อยละของค่า
เผือหนีสงสัยจะสูญ

รวม

ร ้อยละ

ลูกหนีเช่าซือและขายผ่อนชําระ ณ วันที 31 ธันวาคม 2552
อายุของลูกหนีค ้างชําระ

ยอดลูกหนีและรายได ้
ค ้างรับหลังหักดอกผล
เช่าซือและขายผ่อน
ชําระภาษี มล
ู ค่าเพิม
และเงินประกันความ
เสียหาย
(ล ้านบาท)

ลูกหนีค ้างชําระไม่เกิน 1 งวด

1,741.88

83.43

16.83

1.00

ค ้างชําระ 2-3 งวด

176.56

8.46

3.45

2.00

ค ้างชําระ 4-6 งวด

99.57

4.77

97.56

100.00

ค ้างชําระ 7-12 งวด

53.17

2.55

51.94

100.00

ค ้างชําระมากกว่า 12 งวด

16.69

0.80

16.51

100.00

2,087.86

100.00

186.30

8.92

รวม

ร ้อยละ

_______________________________________________________104______________________________________________________

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)
2,240.33

84.91

21.73

1.00

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
Total

23.42

0.89

22.99

100.00

2,638.39

100.00

228.34

8.65

Not exceed one
installment
Past due 2-3 installments

%

Allowance for
doubtful debt
(Million Baht)

% Allowance for
doubtful debt

Accounts Receivable- Hire Purchase as of December 31, 2009
Aging of Hire – Purchase
Accounts Receivable

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

83.43

16.83

1.00

176.56

8.46

3.45

2.00

Past due 4-6 installments

99.57

4.77

97.56

100.00

Past due 7-12 installments

53.17

2.55

51.94

100.00

Past due over 12
installments
Total

16.69

0.80

16.51

100.00

2,087.86

100.00

186.30

8.92

Not exceed one
installment
Past due 2-3 installments

%

Allowance for
doubtful debt
(Million Baht)

% Allowance for
doubtful debt
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ั
ความเหมาะสมของการตงค่
ั าเผือหนีสงสยจะสู
ญ
บริษัทมีนโยบายในการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
โดยใช ้หลักเกณฑ์ของสมาคมบัญชีและผู ้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยหนังสือที
สน.111/2547
เรืองการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของธุรกิจ
สินเชือเพือผู ้บริโภคในการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

อายุของลูกหนีค้างชําระ
เมือเปรียบเทียบ ณ สินปี 2552 และ 2553 สัดส่วนของลูกหนีเช่าซือและขายผ่อนชําระ เป็ นหนีที
ค ้างชําระไม่เกิน 1 งวด เพิมขึนจากร ้อยละ 83.43 เป็ นร ้อยละ 84.91 หนีทีค ้างชําระ 2 – 3 งวด ลดลง
จากร ้อยละ 8.46 เป็ นร ้อยละ 7.29 หนีทีค ้างตังแต่ 4 งวดขึนไปลดลงจากร ้อยละ 8.12 เป็ นร ้อยละ 7.80
เมือเปรียบเทียบ ณ สินปี 2554 และ 2553 สัดส่วนของลูกหนีเช่าซือและขายผ่อนชําระ เป็ นหนีที
ค ้างชําระไม่เกิน 1 งวด ลดลงจากร ้อยละ 84.91 เป็ นร ้อยละ 75.92 หนีทีค ้างชําระ 2 – 3 งวด เพิมขึน
จากร ้อยละ 7.28 เป็ นร ้อยละ 11.72 หนีทีค ้างตังแต่ 4 งวดขึนไปเพิมขึนจากร ้อยละ 7.80 เป็ นร ้อยละ 12.35

ั
ค่าเผือหนีสงสยจะสู
ญ
ณ สินปี 2553 ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญเท่ากับ 228.34 ล ้านบาทเพิมขึนจาก 186.30 ล ้านบาทหรือ
คิดเป็ นร ้อยละ 22.57 เนืองจากการเพิมขึนของลูกหนีเช่าซือและขายผ่อนชําระ โดยเฉพาะกลุม
่ ทีค ้างชําระไม่
ั ส่วนเทียบกับยอดลูกหนีเช่าซือและขายผ่อนชําระทังหมดประมาณร ้อยละ 85 มีจํานวน
เกิน 1 งวดซึงมีสด
เพิมขึนจาก 1,741.88 ล ้าน ณ. สินปี 2552 เป็ นจํานวน 2,240.33 ล ้าน ณ. สินปี 2553 หรือเพิมขึนร ้อยละ
28.69
ณ สินปี 2554 ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญเท่ากับ 291.30 ล ้านบาทเพิมขึนจาก 228.34 ล ้านบาทหรือ
คิดเป็ นร ้อยละ 27.57 โดยเฉพาะกลุ่มทีค ้างชําระ 4 - 6 งวดซึงต ้องตังสํารองร ้อยละ 100 มีจํานวนเพิมขึน
จาก 110.68 ล ้านบาท ณ. สินปี 2553 เป็ นจํ านวน 162.71 ล ้านบาท ณ. สินปี 2554 หรือเพิมขึนร ้อยละ
47.01 ซึงสาเหตุหลักมาจากเหตุอท
ุ กภัยในไตรมาส 4 ทําให ้มีการตังสํารองในกลุม
่ นีเพิมขึนมาก
ิ
หนีสน
ณ สินปี 2553 บริษัทมีหนีสินรวมเป็ นจํานวน 1,657.93 ล ้านบาท เพิมขึนจากสินปี 2552 ซึงมีหนีสิน
รวมเท่ากับ 1,148.36 ล ้านบาทเป็ นจํานวน 509.57 ล ้านบาทหรือเพิมขึนคิดเป็ นร ้อยละ 44.37 เพือนํ ามาใช ้
ในการขยายธุรกิจ
ณ สินปี 2554 บริษัทมีหนีสินรวมเป็ นจํานวน 983.28 ล ้านบาท ลดลงจากสินปี 2553 ซึงมีหนีสินรวม
เท่ากับ 1,657.93 ล ้านบาทเป็ นจํานวน 674.65 ล ้านบาทหรือเพิมขึนคิดเป็ นร ้อยละ 40.69 เนืองจากบริษัทมี
การชําระคืนเงินกู ้ยืมระยะยาวของสถาบันการเงินอย่างต่อเนืองจนกระทังครบเต็มจํานวนแล ้วบางวงเงิน
ประกอบกับการขยายสินเชือใหม่ในอัตราทีตําลง ทําให ้มีการกู ้เงินจากวงเงินสินเชือใหม่น ้อยลง
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Appropriation of allowance for doubtful debt
The Company uses the criteria from the Institute of Certified Accountants and Auditors
of Thailand No. Sor. Nor. 111/2547 RE: The Setting of Allowance for Doubtful Debt of the
Consumer Finance Business as the policy in setting the allowance for doubtful debt of the
Company.

Aging of Hire – Purchase Accounts Receivable
Comparing between the end of 2009 and 2010, the hire purchase and installment
sales receivables ratio - past due not exceeding one installment increased from 83.43% to
84.91%, the past due over 2-3 installments decreased from 8.46% to 7.29% and the past
due from 4 installments decreased from 8.12% to 7.80%, respectively.
When compared between the end of 2011 and 2010, the hire purchase and
installment sales receivables ratio - past due not exceeding one installment decreased from
84.91% to 75.92%, the past due over 2-3 installments increased from 7.28% to 11.72% and
the past due from 4 installments increased from 7.80% to 12.35%, respectively.

Allowance for doubtful debt
As at the end of 2010 the allowance for doubtful debt was 228.34 million Baht
increased from 186.30 million Baht or an increase of 22.57% 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 which 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 an increase of 28.69%.
As at the end of 2011, the allowance for doubtful debt was 291.30 million Baht
increased from 228.34 million Baht or 27.57% caused by the past due for 4-6 installments
which needs to reserve 100% allowance for doubtful debt had increased from 110.68 million
Baht as of the end of 2010 to 162.71 million Baht as at 2011 year end or an increase of
47.01% which was due mainly from the flood crisis in the fourth quarter.
Liabilities
As at the end of the year 2010 the Company's total liabilities recorded 1,657.93 million
Baht increased from 1,148.36 million baht from the end of 2009 for 509.57 million Baht or an
increase of 44.37% which was used for portfolio expansion.
As at the end of 2011, the Company’s total liabilities were 983.28 million Baht
decreasing from 1,657.93 million Baht at the end of 2010 for 674.65 million Baht or a decrease
of 40.69% from the continuous repayment of long-term loan to the financial institutions until
some accounts were fully settled together with the slow down of the new portfolio expansion
resulted in the decreasing of the need for new loan.
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สว่ นของผูถ
้ อ
ื หุน
้
ณ สินปี 2553 ส่วนของผู ้ถือหุ ้นเท่ากับ 1,010.56 ล ้านบาท ประกอบด ้วยทุนทีออกและชําระแล ้ว
ื ้นสามัญ 4.38 ล ้าน
เท่ากับ 282.08 ล ้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ ้น 192.19 ล ้านบาท ใบสําคัญแสดงสิทธิซอหุ
บาท และกําไรสะสม 531.91 ล ้านบาท โดยรวมส่วนของผู ้ถือหุ ้นเพิมขึนจากปี 2552 เป็ นจํานวน 96.38
ล ้านบาทหรือเพิมขึนคิดเป็ นร ้อยละ 10.54 เป็ นผลมาจากการใช ้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยทําให ้ทุนที
ออกและชําระแล ้วเพิมขึน 1.25 ล ้านบาท และทําให ้ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญเพิมขึน 4.35 ล ้านบาท
นอกจากนันยังเป็ นผลมาจากกําไรสะสมทีเพิมขึน 90.65 ล ้านบาท จากกําไรสุทธิ 263.25 ล ้านบาท หักออก
ด ้วยเงินปั นผลจ่ายสําหรับผลประกอบการในปี 2552 และเงินปั นผลระหว่างกาลของผลการดําเนินงานในสาม
ไตรมาสแรกของปี 2553 จํานวนรวมทังสิน 172.60 ล ้านบาท
ณ สินปี 2554 ส่วนของผู ้ถือหุ ้นเท่ากับ 1,349.48 ล ้านบาท ประกอบด ้วยทุนทีออกและชําระแล ้ว
ื ้นสามัญ 2.01 ล ้าน
เท่ากับ 311.61 ล ้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ ้น 293.66 ล ้านบาท ใบสําคัญแสดงสิทธิซอหุ
บาท เงินรับล่วงหน ้าค่าหุ ้น (จากการใช ้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ GL-W1 ครังสุดท ้าย ณ. วันที 30 ธันวาคม
2554 แต่ยงั ไม่ได ้จดทะเบียนเพิมทุน) 149.50 ล ้านบาท และกําไรสะสม 592.70 ล ้านบาท โดยรวมส่วน
ของผู ้ถือหุ ้นเพิมขึนจากปี 2553 เป็ นจํานวน 338.92 ล ้านบาทหรือเพิมขึนคิดเป็ นร ้อยละ 33.54 เป็ นผลมา
จากการใช ้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 129.92 ล ้านบาท โดยทําให ้ทุนทีออกและชําระแล ้วเพิมขึน 29.52
ล ้านบาท และทําให ้ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญเพิมขึน 100.40 ล ้านบาท นอกจากนันยังเป็ นผลมาจากกําไร
สะสมทีเพิมขึน 60.79 ล ้านบาท จากกําไรสุทธิ 215.08 ล ้านบาท หักออกด ้วยเงินปั นผลจ่ายสําหรับผล
ประกอบการในปี 2553 และเงินปั นผลระหว่างกาลของผลการดําเนินงานในครึงปี แรกของปี 2554 จํานวน
รวมทังสิน 154.29 ล ้านบาท

สภาพคล่อง
สําหรับปี 2553 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช ้ไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 247.82 ล ้านบาท โดยเป็ น
กําไรสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินจํานวน 703.71 ล ้านบาท และ
ิ รอการขาย
มีลก
ู หนีเพิมขึนจากการขยายสินเชือเช่าซือรถจักรยานยนต์ 627.37 ล ้านบาท และทรัพย์สน
เพิมขึน 133.85 ล ้านบาท บริษัทมีเงินสดสุทธิใช ้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 14.54 ล ้านบาท โดยใช ้ไปใน
การซือสินทรัพย์ถาวร บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 261.45 ล ้านบาท โดยเป็ นเงินสดรับ
จากเงินกู ้ระยะยาว 1,350 ล ้านบาท และชําระคืนเงินกู ้ยืมระยะยาว 969.25 ล ้านบาท ทําให ้เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2553 ลดลงสุทธิ 899.90 ล ้านบาท ส่งผลให ้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดปลายปี เหลือเป็ นจํานวน 868.42 ล ้านบาท
สําหรับปี 2554 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 670.98 ล ้านบาท โดยเป็ นกําไร
สุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินจํานวน 762.10 ล ้านบาท และมี
ิ รอการขายเพิมขึน 130.14 ล ้านบาท
ลูกหนีเช่าซือรถจักรยานยนต์ลดลง 288.94 ล ้านบาท และทรัพย์สน
บริษัทมีเงินสดสุทธิใช ้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 1.54 ล ้านบาท โดยใช ้ไปในการซือสินทรัพย์ถาวร 6.67
ล ้านบาท และมีเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 5.20 ล ้านบาท บริษัทมีเงินสดสุทธิใช ้ไปในกิจกรรม
จัดหาเงินจํานวน 482.35 ล ้านบาท โดยเป็ นเงินสดรับจากเงินกู ้ระยะยาว 365 ล ้านบาท ชําระคืนเงินกู ้ยืม
ระยะยาว 898.27 ล ้านบาท เงินกู ้ยืมระยะสันตลอดจนเงินเบิกเกินบัญชียงั ลดลงอีก 72.92 ล ้านบาท มีเงินสด
ื ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 129.91 ล ้านบาท และเงินสดรับล่วงหน ้าค่าหุ ้น
รับจากการใช ้สิทธิซอหุ
(จากการใช ้สิทธิครังสุดท ้ายแต่ยงั ไม่ได ้จดทะเบียน) 148.21 ล ้านบาท นอกจากนียังมีการจ่ายปั นผล
154.29 ล ้านบาท ทําให ้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2554 เพิมขึนสุทธิ 187.09 ล ้านบาท ส่งผล
ให ้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี มจ
ี ํานวน 187.96 ล ้านบาท
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Shareholders’ Equity
As of the end of the year 2010, the shareholders' equity increased to 1,010.56 million Baht
comprised of issued and paid-up capital of 282.08 million Baht, share premium 192.19 million Baht,
warrant to buy ordinary share 4.38 million Baht and the retained earning of 531.91 million Baht. Totally,
the shareholders’ equity had increased from the year 2009 for 96.38 million Baht or an increase of
10.54%. This was due to the exercising of warrant that caused the issued and paid-up capital increased
for 1.25 million Baht and the share premium increased 4.35 million Baht as well as the retained earning
which increased 90.65 million Baht from the net profit of 263.25 million Baht deducted by dividend paid
for 2009 operating result and the interim dividend payment from the 1Q – 3Q of the year 2010
amounted 172.60 million Baht.
As at the end of 2011, the Company’s shareholders’ equity recorded 1,349.48 million Baht
comprised of the issued and paid-up capital of 311.61 million Baht, share premium of 293.66 million
Baht, warrant to buy ordinary share of 2.01 million Baht, the share subscription received in advance
(from the last exercising of GL-W1 as of 30 Dec, 2011 in which the increasing capital has not been
registered ) of 149.50 million Baht and the retained earnings of 592.70 million Baht. The shareholders’
equity had increased 338.92 million Baht from the year 2010 or an increase of 33.54%. This came from
the exercising of warrant 129.92 million Baht which had increased the issued and paid-up capital for
29.52 million Baht and resulted in the increasing of the share premium of 100.40 million Baht. In
addition, this also caused by the increasing of the retained earnings of 60.79 million Baht from the net
profit of 215.08 million Baht deducted by the amount of dividend paid for 2010 operating result as well as
the interim dividend payment for the first half of the year 2011 totaled 154.29 million Baht.

Liquidity
As of the year 2010, the net cash flows used for operating activities were 247.82 million Baht
which came from the Income received from operating activities before the changes in operating assets
and liabilities of 703.71 million Baht and from the increasing in motorcycle hire purchase receivables from
the expansion of the portfolio of 627.37 million Baht and the increasing of assets foreclosed of 133.85
million Baht. The Company had net cash flows used in investment activities amounted 14.54 million Baht
from the acquisitions of property, plant and equipment and the net cash flows for financing activities
amounted 261.45 million Baht which came from the cash receipts from long-term loan of 1,350 million
Baht and the repayment of long term loan of 969.25 million Baht which resulted to the decreasing of
cash and cash equivalent for the year 2010 by 899.90 million Baht so that the outstanding cash and cash
equivalent as of the end of the year was 868.42 million Baht.
As for the year 2011, the Company’s net cash flow used for operating activities was 670.98
million Baht which came from the net profit from the operating result before assets and liabilities changes
of 762.10 million Baht. The motorcycle hire purchase receivables decreased 288.94 million Baht and the
assets foreclosed increased by 130.14 million Baht. The Company’s net cash flow used in investment
activities was 1.54 million Baht which came from the purchasing of properties of 6.67 million Baht and
cash flow receipts from the properties disposal of 5.20 million Baht. The Company’s net cash flow used
in financing activities was 482.35 million Baht which came from the cash receipts from long-term loan of
365 million Baht, the repayment of long-term loan of 898.27 million Baht and the short-term loan as well
as the overdraft accounts also decreased by 72.92 million Baht. Cash flow receipts from the warrant
exercising was 129.91 million Baht and the share subscription received in advance (from the last warrant
exercise but the paid-up capital has not been registered) was 148.21 million Baht. Nevertheless, there
was a payment of dividend of 154.29 million Baht, the cash and cash equivalent in the year 2011
increased by 187.09 million Baht so that the cash and cash equivalent as of the end of the year had the
outstanding balance of 187.96 million Baht.
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โครงสร้างเงินทุน
โครงสร ้างเงินทุนของบริษัท ณ สิน ปี 2554, 2553 และ 2552 บริษัทมีอต
ั ราส่วนหนีสินต่อส่วน
ของผู ้ถือหุ ้นเป็ น 0.73 เท่า, 1.62 เท่า, 1.26 เท่า ตามลําดับ อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้นลดลง
ในปี 2554 จากการชําระคืนเงินกู ้ อย่างต่อเนือง ขณะทีมีการกู ้ยืมใหม่ไม่มาก เนืองจากการขยายสินเชือ
เช่าซือจักรยานยนต์ มีการชะลอตัว โดยมีรายละเอียดดังนี
1.

การกู ้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนภายนอกลดลง ได ้แก่ เงินเบิกเกินบัญชี ตัวสัญญาใช ้เงิน และ
เงินกู ้ยืมระยะยาวจากธนาคาร ซึงใช ้เงินคืนเป็ นงวดๆ โดยมีอต
ั ราดอกเบียลอยตัวใกล ้เคียง
กับ MLR และบางส่วนเป็ นดอกเบียคงที 6.60 – 6.85 ต่อปี บริษัทมีหนีสินลดลงจาก
1,657.93 ล ้านบาท ในปี 2553 เป็ น 983.28 ล ้านบาท ณ. สินปี 2554 โดยลดลง 674.65
ล ้านบาท คิดเป็ นร ้อยละ 40.69

2. การเพิมขึนของแหล่งเงินทุนภายใน ในส่วนของผู ้ถือหุ ้นสําหรับปี 2554 ส่วนของผู ้ถือหุ ้น
เพิมขึนจาก 1,010.56 ล ้านบาท ในปี 2553 เป็ น 1,349.48 ล ้านบาท โดยเพิมขึน 338.92
ล ้านบาท คิดเป็ นร ้อยละ 33.54 โดยทุนทีออกและชําระแล ้วเพิมขึน 29.52 ล ้านบาท และ
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญเพิมขึน 101.47 ล ้านบาท จากการใช ้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
และกําไรสะสมทีเพิมขึน 60.79 ล ้านบาท จากกําไรสุทธิ 215.08 ล ้านบาท หักออกด ้วยเงิน
ปั นผลจ่ายสําหรับผลประกอบการในปี
2553
และเงินปั นผลระหว่างกาลของผลการ
ดําเนินงานในครึงปี แรกของปี 2554 จํานวนรวมทังสิน 154.29 ล ้านบาท
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Capital Structure
For the capital structure at the end of the years 2011, 2010 and 2009, the Company’s
debt to equity ratio were 0.73 times, 1.62 times and 1.26 times, respectively. Such ratio
decreased in the year 2011 due to the continuous repayment of loan while there has not been
much new borrowings due to the slow down of motorcycle hire purchase financing, detailed as
follow :
1. The decreasing of outsource funding such as bank overdrafts, promissory notes and
long-term loan from the banks which was paid back by installments at floating rate
close to MLR and some with fixed interest rate of 6.60 - 6.85 per annum. The
Company’s liabilities decreased from 1,657.93 million Baht in 2010 to 983.28 million
Baht as at the end of 2011 or a decrease of 674.65 million Baht or 40.69%
2 The increasing of capital from internal source in 2011 from the increasing of
shareholders’ equity from 1,010.56 million Baht in 2010 to 1,349.48 million Baht or
an increase of 338.92 million Baht or 33.54% which came from the increasing of
issued and paid up capital 29.52 million Baht and the increasing in share premium of
101.47 million Baht from warrant exercising, and from an increasing of retained
earnings 60.79 million Baht from the net profit of 215.08 million Baht deducted by
dividend payment for the year 2010 operating result and the interim dividend
payment from the operating result of the first half of the year 2011 for the total of
154.29 million Baht
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รายงานความร ับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)
ทางการเงินทีปรากฎในรายงานประจําปี
รับรองทัวไปในประเทศไทย

เป็ นผู ้รับผิดชอบต่องบการเงินและสารสนเทศ

ึ นที
โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทําขึนตามมาตรฐานการบัญชีซงเป็

โดยเลือกใช ้นโยบายบัญชีทเหมาะสม
ี

ตลอดจนการประมาณการทีผ่านการ

พิจารณาอย่างรอบคอบและสอดคล ้องกับความเป็ นจริงในการดําเนินธุรกิจ นอกจากนันยังมีการเปิ ดเผยข ้อมูล
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคํานึงถึงข ้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ งบการเงินดังกล่าวได ้ผ่านการตรวจสอบ
และให ้ความเห็นอย่างไม่มเี งือนไขจากผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตทีเป็ นอิสระ

เพือให ้ข ้อมูลทางบัญชีมค
ี วามถูกต ้อง
ดําเนินงาน

ครบถ ้วน

เพียงพอ

และเพือป้ องกันความเสียงจากการ

คณะกรรมการได ้จัดให ้มีระบบควบคุมภายในทีมีประสิทธิภาพ

โดยได ้แต่งตังคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึงประกอบด ้วยคณะกรรมการอิสระ เป็ นผู ้ดูแลรับผิดชอบเกียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน
และระบบการควบคุมภายใน

โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได ้แสดงไว ้ในรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบซึงอยูใ่ นรายงานประจําปี ฉบับนี

คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่างบการเงิน ณ. วันที 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด
(มหาชน) สามารถให ้ข ้อมูลทางการเงินทีมีความโปร่งใส และเป็ นประโยชน์ตอ
่ ผู ้ถือหุ ้น ตลอดจนผู ้มีสว่ นได ้
เสียฝ่ ายต่างๆ

คณะกรรมการ
บริษ ัท กรุป
๊ ลีส จําก ัด (มหาชน)
13 กุมภาพันธ์ 2555
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Responsibility of the Board of Directors on 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 practically suitable for the real business operation.

All material information has

been sufficiently disclosed in the notes to financial statements which based on the regulation of
the Securities Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand. The independent
auditor has audited and expressed an unqualified audit opinion on those financial statements.

In order to ensure the correctness, completeness and sufficiency of the Company’s
financial & accounting information and to prevent possible risks from the operation, the Board
of Directors has set up effective internal control system and appointed Audit Committee which
comprised of Independent Directors to take care and be accountable for the quality of the
Company’s financial report as well as internal control systems.

The opinion of the Audit

Committee was stated in the Report of the Audit Committee appeared in this annual report.

The Board of Directors, therefore, views that financial statement of Group Lease Public
Company Limited as at December 31st, 2011 can transparently reflect the Company’s financial
position which is useful for all shareholders and other stakeholders.

Board of Directors
Group Lease Public Company Limited
February 13th, 2012
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บริ ษทั กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน)
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2554 และ 2553
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รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที3 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
งบแสดงการเปลี3ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ: นสุ ดวันเดียวกันของแต่ละปี
ของบริ ษทั กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน) ซึ3 งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วน
ของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี: ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว
จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที3รับรองทัว3 ไป ซึ3 งกําหนดให้ขา้ พเจ้าต้อง
วางแผนและปฏิบตั ิงานเพื3อให้ได้ความเชื3 อมัน3 อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที3ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ ี การทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั:งที3เป็ น
จํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที3กิจการใช้
และประมาณการเกี3ยวกับรายการทางการเงินที3เป็ นสาระสําคัญซึ3 งผูบ้ ริ หารเป็ นผูจ้ ดั ทําขึ:น ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที3นาํ เสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื3อว่าการ
ตรวจสอบดังกล่าวให้ขอ้ สรุ ปที3เป็ นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี:แสดงฐานะการเงิน ณ วันที3 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ: นสุ ดวันเดียวกันของแต่ละปี ของบริ ษทั กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน)
โดยถูกต้องตามที3ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที3รับรองทัว3 ไป
โดยมิได้เป็ นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื3อนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตตามที3กล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับปรับปรุ งและมาตรฐานการบัญชีใหม่ที3ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีเพื3อจัดทําและนําเสนองบการเงินนี:

พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขทะเบียน 4521
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
กรุ งเทพฯ: 13 กุมภาพันธ์ 2555
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บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี'ตามสัญญาเช่าซื'อและขายผ่อนชําระที1ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ1งปี
สิ นทรัพย์รอการขาย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื1น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากประจําที1มีภาระคํ'าประกัน
ลูกหนี'ตามสัญญาเช่าซื'อและขายผ่อนชําระที1ถึงกําหนด
ชําระเกินกว่าหนึ1งปี
ที1ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื1น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ1งของงบการเงินนี'

2554

(หน่วย: บาท)
2553

7

187,955,970

868,417

8, 15
9
10

676,415,286
15,415,888
54,475,675
934,262,819

1,227,871,783
17,482,797
72,113,291
1,318,336,288

306,830

268,598

1,239,334,039
56,295,628
65,509,469
37,043,005
1,398,488,971
2,332,751,790

1,182,177,315
59,026,233
80,990,611
27,694,679
1,350,157,436
2,668,493,724

11
8, 15
12
13
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บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หมายเหตุ
หนีส/ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส/ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั'นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี'การค้า
เงินกูย้ มื ระยะยาวที1ถึงกําหนดชําระภายในหนึ1งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เจ้าหนี'ค่าเบี'ยประกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ประมาณการหนี'สินระยะสั'น
สํารองผลประโยชน์พนักงาน
หนี'สินหมุนเวียนอื1น
รวมหนีส/ ิ นหมุนเวียน
หนีส/ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่ วนที1ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ1งปี
ประมาณการหนี'สินระยะยาว
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินประกันความเสี ยหายตามสัญญาเช่าซื'อ
หนี'สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมหนีส/ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส/ ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ1งของงบการเงินนี'

2554

(หน่วย: บาท)
2553

3,304,715
694,953,333
46,019,450
7,270,559
6,441,316

72,921,439
3,800,250
788,126,025
63,515,509
15,446,334
15,263,654

17

21,557,180
779,546,553

18,653,628
22,470,925
1,000,197,764

16

189,366,667

629,458,975

17

1,735,106
2,428,973
10,197,704
203,728,450
983,275,003

3,518,625
2,999,067
21,759,123
657,735,790
1,657,933,554

14
16

13
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บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 86,300,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5 บาท
ทุนที1ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 62,321,196 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5 บาท
(2553: หุน้ สามัญ 56,416,996 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ'ือหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส/ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2554

(หน่วย: บาท)
2553

18

18
18.1
18, 19
21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ1งของงบการเงินนี'

กรรมการ

431,500,000

431,500,000

311,605,980
293,657,127
149,500,452
2,013,904

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

43,150,000
549,549,324
1,349,476,787
2,332,751,790
0

43,150,000
488,759,262
1,010,560,170
2,668,493,724
0
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บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ/นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หมายเหตุ
กําไรขาดทุน
รายได้
รายได้ดอกผลเช่าซื'อ
รายได้อื1น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ การและบริ หาร
หนี'สูญและหนี'สงสัยจะสู ญ
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์รอการขาย
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรสํ าหรับปี

15
8

16
13

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื1นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่ อหุ้นขั/นพืน/ ฐาน
กําไรสุ ทธิ
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี1ยถ่วงนํ'าหนัก (หุน้ )
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรสุ ทธิ
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี1ยถ่วงนํ'าหนัก (หุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ1งของงบการเงินนี'

2554

(หน่วย: บาท)
2553

824,154,007
67,108,585
891,262,592

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

136,288,889
205,361,867
132,598,963
474,249,719
417,012,873
(74,657,512)
342,355,361
(127,277,776)
215,077,585

186,580,734
118,888,740
118,811,813
424,281,287
441,034,540
(75,032,333)
366,002,207
(102,749,168)
263,253,039

215,077,585

263,253,039

3.65
58,926,163

4.67
56,348,138

3.63
59,199,375

4.25
61,919,676

23
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บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ/นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื1 อมราคา
หนี'สูญและหนี'สงสัยจะสู ญ
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายที1ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์รอการขาย
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นทรัพย์รอการขาย (โอนกลับรายการ)
สํารองผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี'ย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี1ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี'สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ ดาํ เนินงาน (เพิมขึน/ ) ลดลง
ลูกหนี'ตามสัญญาเช่าซื'อและขายผ่อนชําระ
สิ นทรัพย์รอการขาย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื1น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื1น
หนีส/ ิ นดําเนินงานเพิมขึน/ (ลดลง)
เจ้าหนี'การค้า
เจ้าหนี'ค่าเบี'ยประกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
สํารองผลประโยชน์ของพนักงาน
หนี'สินหมุนเวียนอื1น
เงินประกันความเสี ยหายตามสัญญาเช่าซื'อ
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี'ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ1งของงบการเงินนี'

(หน่วย: บาท)
2553

342,355,361

366,002,207

7,900,785
205,361,867
(3,693,864)
132,598,963
(392,477)
3,308,161
74,657,512

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

762,096,308

703,706,300

288,937,906
(130,139,577)
17,637,616
(9,320,173)

(627,365,980)
(133,853,635)
(32,140,874)
(3,826,674)

(495,535)
(8,175,775)
(8,675,184)
(23,745,308)
(913,745)
(570,094)
886,636,439
(74,804,666)
(140,854,112)
670,977,661

2,303,875
225,486
5,423,356
6,509,317
(3,999,068)
(83,017,897)
(64,924,780)
(99,872,696)
(247,815,373)
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บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ/นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจําที1มีภาระคํ'าประกันเพิ1มขึ'น
เงินสดรับจากการจําหน่ายคืนหน่วยลงทุนระยะยาว
ลูกหนี'และเงินให้กยู้ มื แก่พนักงานเพิ1มขึ'น
เงินสดรับจากการจําหน่ายที1ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื'อที1ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั'นจากสถาบันการเงินเพิ1มขึ'น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซ'ือหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน/ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
ข้อมูลประกอบกระแสเงินสดเพิ1มเติม
รายการที1มิใช่เงินสด
หุน้ สามัญที1ออกระหว่างปี จากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ1งของงบการเงินนี'

2554

(หน่วย: บาท)
2553

(38,232)
(28,153)
5,195,832
(6,672,148)
(1,542,701)

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

(72,921,439)
365,000,000
(898,265,000)
129,914,900
148,211,655
(154,287,523)
(482,347,407)
187,087,553
868,417
187,955,970
-

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

2,362,697

49,821
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บริษัท กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
1.

ข้ อมูลทัว! ไป
บริ ษทั กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตังขึนเป็ นบริ ษทั มหาชนและมีภูมิลาํ เนาในประเทศ
ไทย ธุ รกิ จหลัก ของบริ ษทั ฯคื อการให้บ ริ ก ารสิ นเชื1 อเช่ า ซื อรถจัก รยานยนต์ โดยมี ที1อยู่ตามที1
จดทะเบียนอยูท่ ี1เลขที1 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิ มิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
และมีสาขา 4 แห่งในจังหวัดระยอง ชลบุรี นครราชสี มาและอยุธยา
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯคือ Engine Holdings Asia Pte. Ltd. (จัดตังในประเทศสิ งคโปร์ ) และ
บริ ษทั เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ งส์ จํากัด (จัดตังในประเทศไทย) ซึ1 งถื อหุ ้นของบริ ษทั ฯในอัตราร้ อยละ
43.98 และ 22.70 ตามลําดับ โดยมี Wedge Holdings Co., Ltd. (จัดตังในประเทศญี1ปุ่น) เป็ น
บริ ษทั ใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั
เมื1อวันที1 20 เมษายน 2554 ที1ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้มีมติรับทราบการลาออกของ
กรรมการผูจ้ ดั การ ซึ1 งมีผลตังแต่วนั ที1 20 เมษายน 2554 นอกจากนี ที1ประชุ มดังกล่าวได้มีมติแต่งตัง
ให้บุคคลขึนดํารงตําแหน่งเป็ นผูจ้ ดั การทัว1 ไปแทนกรรมการผูจ้ ดั การที1ได้ลาออกไป โดยมีผลบังคับ
ในวันที1 25 เมษายน 2554

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ นนี จดั ทําขึ นตามมาตรฐานบัญชี ที1กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547
ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที1 12 เรื1 องภาษีเงินได้ ซึ1งบริ ษทั ฯถือปฏิบตั ิก่อนวันที1มีผลบังคับใช้
การแสดงรายการในงบการเงิ นเป็ นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าลงวันที1
28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที1บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี
งบการเงินนี ได้จดั ทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื1นในนโยบายการ
บัญชี

3.

การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ใหม่ ในระหว่ างปี
ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับปรับปรุ งและมาตรฐานการบัญชี
ใหม่ที1ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดงั นี

1
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มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที1 1 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที1 2 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที1 7 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที1 8 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที1 10 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที1 11 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที1 16 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที1 17 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที1 18 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที1 19
ฉบับที1 23 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที1 24 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที1 26
ฉบับที1 27 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที1 28 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที1 29
ฉบับที1 31 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที1 33 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที1 34 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที1 36 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที1 37 (ปรับปรุ ง 2552)
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การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี1ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ที1ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี1ยวกับบุคคลหรื อกิจการที1เกี1ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื1อออกจากงาน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที1เงินเฟ้ อรุ นแรง
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
กําไรต่อหุ น้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี สิ น หนี สิ น ที1 อ าจเกิ ด ขึ น และสิ น ทรั พ ย์ที1 อาจ
เกิดขึน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื1อการลงทุน

ฉบับที1 38 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที1 40 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที1 2
ฉบับที1 3 (ปรับปรุ ง 2552) การรวมธุ รกิจ
ฉบับที1 5 (ปรับปรุ ง 2552) สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที1ถือไว้เพื1อขายและการดําเนินงานที1ยกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที1 6

2
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที1 15
สัญญาการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที1 31
รายได้ - รายการแลกเปลี1ยนเกี1ยวกับบริ การโฆษณา
มาตรฐานการบัญชี ขา้ งต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี ยกเว้นมาตรฐานการ
บัญชีดงั ต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 19 เรื!อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี กาํ หนดให้กิจการรั บรู ้ ผลประโยชน์ที1ให้กบั พนักงานเป็ นค่าใช้จ่ายเมื1 อ
กิจการได้รับบริ การจ้างงานจากพนักงานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ1งกิ จการจะต้องประเมินและบันทึก
หนี สิ น เกี1 ย วกับ ผลประโยชน์ ข องพนัก งานเนื1 อ งจากเกษี ย ณอายุ โดยใช้ ก ารคํา นวณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ1 งเดิมบริ ษทั ฯ รับรู ้ ผลประโยชน์ที1ให้กบั พนักงานเป็ นประมาณการหนี สิน
ของฝ่ ายบริ หาร โดยใช้ขอ้ สมมุติฐานในการประมาณการต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผลซึ1 งคํานวณตาม
อัตราที1สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน
ในการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที1 19 เรื1 อง ผลประโยชน์ของพนักงานเป็ นครังแรก
บริ ษทั ฯรับรู ้ผลต่างจากหนีสินจากการประมาณตามวิธีในมาตรฐานการบัญชีฉบับที1 19 เปรี ยบเทียบ
กับประมาณการหนี สินเดิ มที1จดั ทําโดยฝ่ ายบริ หาร โดยผลต่างรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุนในปี
ปั จจุบนั เนื1องจากผลต่างดังกล่าวไม่เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
4.

มาตรฐานการบัญชี ใหม่ ทยี! งั ไม่ มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกมาตรฐานการบัญชี ฉบับปรับปรุ งและมาตรฐานการบัญชี ใหม่ซ1 ึ งมีผลบังคับ
ใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที1เริ1 มในหรื อหลังวันที1 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที1 12
ฉบับที1 20 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที1 21 (ปรับปรุ ง 2552)

ภาษีเงินได้
การบัญชี สํา หรั บ เงิ น อุ ดหนุ น จากรั ฐบาล และการเปิ ดเผยข้อมู ล
เกี1ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี1 ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี1 ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ
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การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที1 10
ฉบับที1 21
ฉบับที1 25

124

ความช่ ว ยเหลื อจากรั ฐ บาล - กรณี ที1 ไ ม่ มี ค วามเกี1 ย วข้องอย่า ง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ภาษี เ งิ น ได้ - การได้รั บ ประโยชน์ จ ากสิ น ทรั พ ย์ที1 ไ ม่ ไ ด้คิ ด
ค่าเสื1 อมราคาที1ตีราคาใหม่
ภาษีเงิ นได้ - การเปลี1ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิ จการหรื อ
ของผูถ้ ือหุ น้

อย่างไรก็ตาม บริ ษ ทั ฯได้นาํ มาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที1 12 มาถื อปฏิ บตั ิ ก่อนกําหนด นอกจากนี
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื1 อว่ามาตรฐานการบัญชี ขา้ งต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อ
งบการเงินเมื1อนํามาถือปฏิบตั ิ
5.

นโยบายการบัญชี ทสี! ํ าคัญ

5.1 การรับรู้ รายได้
ก)

รายได้ดอกผลเช่าซื อ
บริ ษทั ฯรับรู ้รายได้ดอกผลเช่าซื อโดยการปั นส่ วนดอกผลเช่าซื อตลอดระยะเวลาของสัญญา
ตามวิธีอตั ราดอกเบียที1แท้จริ ง โดยจะรับรู ้ในวันที1ถึงกําหนดชําระค่างวด ไม่วา่ จะเก็บเงินได้
หรื อไม่ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะหยุดรับรู ้รายได้เมื1อลูกหนีคา้ งชําระค่างวดเกินกว่า 4 งวด

ข)

รายได้จากค่าปรับล่าช้า
รายได้จากค่าปรับล่าช้ารับรู ้เป็ นรายได้ตามจํานวนที1ได้รับจริ ง

ค)

รายได้ค่าธรรมเนียมอื1น
ค่าธรรมเนียมที1เกี1ยวข้องกับสัญญาเช่าซื อรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

ง)

ดอกเบียรับ
ดอกเบียรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที1แท้จริ ง

5.2 การรับรู้ ค่าใช้ จ่าย
ก)

ดอกเบียจ่าย
ดอกเบียจ่ายถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง ในกรณี ที1ดอกเบียได้คิดรวมอยูใ่ นตัวm เงิ นจ่าย
แล้ว ดอกเบียนันจะตัดจําหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายเฉลี1ยเท่า ๆ กันตลอดอายุของตัวm เงินนัน
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ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซื อ
บริ ษทั ฯรับรู ้ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื1อเริ1 มแรกจากการให้เช่าซื อ โดยการปั นส่ วน
ทยอยรั บรู ้ ตามวิธีอตั ราดอกเบียที1 แท้จริ ง และแสดงหักจากรายได้ดอกผลเช่ าซื อตลอดอายุ
ของสัญญา
รายได้ดอกผลเช่ าซื อที1ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้แสดงสุ ทธิ จากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรง
เมื1อเริ1 มแรกของการเช่าซื อ

5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันที1มี
สภาพคล่องสู ง ซึ1 งถึ งกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิ น 3 เดื อน นับจากวันที1ได้มาและไม่มี
ข้อจํากัดในการเบิกใช้
5.4 ลูกหนีต ามสั ญญาเช่ าซือและขายผ่ อนชํ าระ
ลูกหนี ตามสัญญาเช่ าซื อและขายผ่อนชําระแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที1จะได้รับ ดอกผล
เช่าซื อและดอกเบียที1ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้แสดงเป็ นรายการหักจากลูกหนีตามสัญญาเช่าซื อและขาย
ผ่อนชําระ บริ ษทั ฯบันทึกค่าเผือ1 หนี สงสัยจะสู ญในอัตราร้อยละของยอดลูกหนีที1คา้ งชําระสุ ทธิ จาก
รายได้ดอกผลเช่าซื อและขายผ่อนชําระที1ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ โดยคํานึงถึงจํานวนเดือนที1คา้ งชําระ
5.5 สิ นทรัพย์ รอการขาย
สิ นทรัพย์รอการขายเป็ นสิ นทรัพย์ซ1 ึ งได้ยึดมาจากลูกหนีเช่าซื อและขายผ่อนชําระ และได้แสดงไว้
ในราคาทุน (ซึ1 งส่ วนใหญ่ประกอบด้วยค่างวดที1คา้ งชําระสุ ทธิ ) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที1คาดว่าจะขายได้
แล้วแต่ราคาใดจะตํ1ากว่า โดยการตังค่าเผือ1 การลดมูลค่าสําหรับสิ นทรัพย์ที1ยดึ คืน
5.6 ทีด! ิน อาคารและอุปกรณ์ / ค่ าเสื! อมราคา
ที1ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุ น อาคารและอุ ปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุ นหักด้วยค่าเสื1 อมราคา
สะสมและค่าเผื1อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าเสื1 อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คาํ นวณจากราคาทุนของ
สิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังต่อไปนี
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและสถานที1เช่า
เครื1 องตกแต่งและเครื1 องใช้สาํ นักงาน

20
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5

ปี
ปี
ปี

คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ และยานพาหนะคํา นวณค่ า เสื1 อ มราคาตามวิ ธี ผ ลรวมจํา นวนปี ตาม
ระยะเวลา 3 - 5 ปี
ค่าเสื1 อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
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ไม่มีการคิดค่าเสื1 อมราคาสําหรับที1ดิน
บริ ษทั ฯตัดรายการที1ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื1อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้
รั บประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ ายสิ นทรั พย์ รายการผลกําไรหรื อ
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ1 งตอบแทนสุ ทธิ ที1ได้รับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
กับมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์น นั ) จะรั บรู ้ ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุ นเมื1 อบริ ษทั ฯตัดรายการ
สิ นทรัพย์น นั ออกจากบัญชี
5.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ! กีย! วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที1เกี1ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที1มีอาํ นาจควบคุ มบริ ษทั ฯ
หรื อถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
บริ ษทั ฯ
นอกจากนี บุคคลหรื อกิจการที1เกี1ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลที1มีสิทธิ ออกเสี ยง
โดยทางตรงหรื อทางอ้อม ซึ1 ง ทํา ให้มี อิท ธิ พ ลอย่า งเป็ นสาระสํา คัญต่ อบริ ษ ทั ฯ ผูบ้ ริ ห ารสํา คัญ
กรรมการหรื อพนัก งานของบริ ษ ทั ฯที1 มี อาํ นาจในการวางแผนและควบคุ ม การดํา เนิ น งานของ
บริ ษทั ฯ
5.8 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะทําการประเมิ นว่ามีขอ้ บ่งชี ของการด้อยค่าของที1ดิน
อาคารและอุปกรณ์หรื อสิ นทรัพย์ที1ไม่มีตวั ตนอื1นของบริ ษทั ฯหรื อไม่ หากมีขอ้ บ่งชี ของการด้อยค่า
บริ ษทั ฯจะทําการประมาณมูลค่าที1คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หากพบว่าราคาตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์น นั มีมูลค่าสู งกว่ามูลค่าที1 คาดว่าจะได้รับคื น แสดงว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่ าวเกิ ดการด้อยค่า
บริ ษทั ฯจะลดมูลค่าของสิ นทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที1คาดว่าจะได้รับคืน ทังนี มูลค่าที1 คาดว่าจะ
ได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ฯประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตที1กิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้
อัตราคิ ดลดก่ อนภาษี ที1สะท้อนถึ งการประเมินความเสี1 ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงิ นสดตาม
ระยะเวลาและความเสี1 ยงซึ1 งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที1กาํ ลังพิจารณาอยู่ ในการประเมิ น
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริ ษทั ฯใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าที1ดีที1สุดซึ1 งเหมาะสม
กับสิ นทรัพย์ ซึ1 งสะท้อนถึงจํานวนเงินที1กิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์หักด้วย
ต้นทุนในการจําหน่าย โดยการจําหน่ายนันผูซ้ ื อกับผูข้ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี1ยน
และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี1ไม่มีความเกี1ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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5.9 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรั บรู ้ เงิ นเดื อน ค่าจ้าง โบนัส และเงิ นสมทบกองทุ นประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื1 อเกิ ด
รายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลี ยงชี พ ซึ1 งประกอบด้วยเงิ นที1พนักงานจ่าย
สะสมและเงิ นที1บริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุ นสํารองเลียงชี พได้แยก
ออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงินที1บริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชี พบันทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
ในปี ที1เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
บริ ษทั ฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที1ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื1อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ1 ง
บริ ษทั ฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯคํานวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด
แต่ละหน่ วยที1ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยฝ่ ายบริ หารได้ทาํ การประเมิ น
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ1 งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ขอ้
สมมติที1หลากหลาย รวมถึ งข้อสมมติเกี1 ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึนเงิ นเดื อนในอนาคต อัตรา
การเปลี1ยนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟ้ อ
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and
losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรั บรู ้ ทนั ทีในกําไรหรื อ
ขาดทุน
ในการปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที1 19 เรื1 อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็ นครั งแรก
บริ ษทั ฯรับรู ้ผลต่างจากหนีสินจากการประมาณตามวิธีในมาตรฐานการบัญชีฉบับที1 19 เปรี ยบเทียบ
กับประมาณการหนี สินเดิ มที1จดั ทําโดยฝ่ ายบริ หาร โดยผลต่างรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุนในปี
ปั จจุบนั เนื1องจากผลต่างดังกล่าวไม่เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
5.10 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภาษี เงิ นได้ปัจจุ บนั ตามจํานวนที1คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษี ของรั ฐ
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที1กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
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ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษ ทั ฯบัน ทึ ก ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ข องผลแตกต่ า งชั1ว คราวระหว่า งราคาตามบัญ ชี ข อง
สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี สิ น ณ วัน สิ น รอบระยะเวลารายงานกับ ฐานภาษี ข องสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี สิ น ที1
เกี1ยวข้องนัน โดยใช้อตั ราภาษีที1มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้หนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว1 คราวที1ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่
รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว1 คราวที1ใช้หกั ภาษี รวมทังผลขาดทุน
ทางภาษีที1ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที1มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที1บริ ษทั ฯจะมีกาํ ไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอที1จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว1 คราวที1ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที1ยงั
ไม่ได้ใช้น นั
บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯ
จะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ท งั หมดหรื อบางส่ วนมา
ใช้ประโยชน์
บริ ษ ทั ฯจะบัน ทึ ก ภาษี เงิ น ได้รอการตัด บัญ ชี โดยตรงไปยัง ส่ ว นของผูถ้ ื อหุ ้ น หากภาษี ที1 เ กิ ดขึ น
เกี1ยวข้องกับรายการที1ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
5.11 สั ญญาแลกเปลีย! นอัตราดอกเบีย
บริ ษทั ฯรับรู ้ จาํ นวนสุ ทธิ ของดอกเบียที1ได้รับจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปลี1 ยนอัตรา
ดอกเบียเป็ นรายได้/ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
5.12 ประมาณการหนีส ิ น
บริ ษทั ฯจะบันทึกประมาณการหนีสินไว้ในบัญชี เมื1อภาระผูกพันซึ1 งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต
ได้เกิ ดขึนแล้วและมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าบริ ษทั ฯจะเสี ยทรัพยากรเชิ งเศรษฐกิ จไป
เพื1 อ ปลดเปลื อ งภาระผูก พัน นัน และบริ ษ ัท ฯสามารถประมาณมู ล ค่ า ภาระผูก พัน นัน ได้อ ย่า ง
น่าเชื1อถือ
6.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสี! ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงิ นตามมาตรฐานการบัญชี ที1รับรองทัว1 ไป ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณในเรื1 องที1มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี
ส่ ง ผลกระทบต่ อจํา นวนเงิ น ที1 แ สดงในงบการเงิ น และต่ อ ข้อมู ล ที1 แ สดงในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิน ผลที1เกิดขึนจริ งจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที1ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการทางบัญชีที1สาํ คัญดังนี
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6.1 สั ญญาเช่ า
ในการพิ จารณาประเภทของสั ญญาเช่ า ว่า เป็ นสั ญญาเช่ า ดํา เนิ น งานหรื อสั ญญาเช่ า ทางการเงิ น
ฝ่ ายบริ ห ารได้ใ ช้ดุ ล ยพิ นิ จ ในการประเมิ น เงื1 อนไขและรายละเอี ย ดของสั ญ ญาเพื1 อ พิ จ ารณาว่า
บริ ษทั ฯได้โอนหรื อรับโอนความเสี1 ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที1เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
6.2 ค่ าเผือ! หนีส งสั ยจะสู ญของลูกหนี
ในการประมาณค่าเผื1อหนี สงสัยจะสู ญของลูกหนี ฝ่ ายบริ หารจะประมาณอัตราค่าเผื1อหนี สงสัยจะ
สู ญของลูกหนีแต่ละอายุ โดยพิจารณาข้อมูลสถิติต่าง ๆ ในอดีตประกอบกับการประเมินความเสี1 ยง
ของลูกหนี ลักษณะของหลักประกัน และผลเสี ยหายที1เกิ ดขึนจริ งจากลูกหนี ในอดี ต โดยยึดหลัก
ความระมัดระวังเป็ นสําคัญ
6.3 ค่ าเผือ! การลดมูลค่ าสิ นทรัพย์ รอการขาย
ในการประมาณค่าเผื1อการลดมูลค่าสิ นทรัพย์รอการขาย ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที1คาดว่าจะเกิ ดขึ นจากสิ นทรั พย์รอการขายแต่ละรายการ โดยคํานึ งถึ งการ
วิเคราะห์มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที1คาดว่าจะขายได้ การใช้ประมาณการจากข้อมูลสถิ ติการขาย
ในอดีต อายุของสิ นทรัพย์รอการขายคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที1เป็ นอยูใ่ นขณะนัน
6.4 สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื1อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯ
จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที1จะใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นนันได้ ในการนี ฝ่าย
บริ ห ารจํา เป็ นต้องประมาณการว่า บริ ษทั ฯควรรั บรู ้ จาํ นวนสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้รอตัดบัญชี เป็ น
จํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรที1คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
6.5 ทีด! ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื! อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื1 อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้
ประโยชน์ และมู ลค่ าคงเหลื อเมื1 อเลิ กใช้งานของอาคารและอุ ปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี1ยนแปลงเช่นนันเกิดขึน
นอกจากนี ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึ กขาดทุ นจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที1 คาดว่าจะได้รับคื นตํ1ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรั พย์น ัน ในการนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิ จที1 เกี1 ยวข้องกับการคาดการณ์ รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ1 งเกี1ยวเนื1 องกับสิ นทรัพย์น นั
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6.6 ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึนตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ1 งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนัน เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึน
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี1ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
2554
104
187,852
187,956

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

(หน่วย: พันบาท)
2553
79
789
868

ณ วันที1 31 ธันวาคม 2554 เงินฝากออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบียร้อยละ 0.75 ต่อปี (2553: ร้อยละ 0.25
ต่อปี )
8.

ลูกหนีต ามสั ญญาเช่ าซือและขายผ่ อนชํ าระ

8.1 ณ วันที1 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ลูกหนีตามสัญญาเช่าซื อและขายผ่อนชําระประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)

ลูกหนีป กติ
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและขายผ่อนชําระ
ดอกผลเช่าซือและขายผ่อนชําระค้างรับ
หัก: ดอกผลเช่าซือและขายผ่อนชําระ
ที1ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ - สุ ทธิ
รวมลูกหนีป กติ
ลูกหนีบ อกเลิกสั ญญา
ลูกหนีเช่าซื อและขายผ่อนชําระ
ดอกผลเช่าซือและขายผ่อนชําระค้างรับ
หัก: ดอกผลเช่าซือและขายผ่อนชําระ
ที1ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ - สุ ทธิ
รวมลูกหนีบ อกเลิกสั ญญา
รวมลูกหนี
หัก: ค่ าเผือ! หนีส งสั ยจะสู ญ
ลูกหนีต ามสั ญญาเช่ าซือและขายผ่ อนชําระ –
สุ ทธิ

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ
และขายผ่อนชําระที1ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ1งปี
2554
2553

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ
และขายผ่อนชําระที1ถึง
กําหนดชําระเกินกว่าหนึ1งปี
2554
2553

1,373,121
78,844

2,000,698
58,497

1,467,291
-

1,570,327
-

2,840,412
78,844

3,571,025
58,497

(663,786)
788,179

(756,417)
1,302,778

(190,180)
1,277,111

(375,905)
1,194,422

(853,966)
2,065,290

(1,132,322)
2,497,200

100,148
14,597

116,103
14,402

84,865
-

72,555
-

185,013
14,597

188,658
14,402

(42,658)
72,087

(41,880)
88,625

(15,195)
69,670

(19,990)
52,565

(57,853)
141,757

(61,870)
141,190

860,266
(183,851)

1,391,403
(163,531)

1,346,781
(107,447)

1,246,987
(64,810)

2,207,047
(291,298)

2,638,390
(228,341)

676,415

1,227,872

1,239,334

1,182,177

1,915,749

2,410,049

รวม
2554

2553
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8.2 ณ วันที1 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ลูกหนี ตามสัญญาเช่าซื อและขายผ่อนชําระ (สุ ทธิ จากดอกผล
เช่าซื อที1ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้) และค่าเผือ1 หนีสงสัยจะสู ญจําแนกตามอายุหนีคา้ งชําระได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)

ระยะเวลาค้างชําระ

อัตราร้อยละ
ที1บริ ษทั ฯ
ตังค่าเผื1อหนี
สงสัยจะสูญ

มูลค่าลูกหนี
ตามสัญญาเช่าซือ
และขายผ่อนชําระ
2554
2553

ลูกหนีต ามสั ญญาเช่ าซือและขายผ่ อนชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
1,438,968
ค้างชําระ
1 เดือน
236,704
2 - 3 เดือน
258,686
4 - 6 เดือน
164,448
7 - 12 เดือน
87,228
21,013
มากกว่า 12 เดือนขึนไป
2,207,047
รวม

ค่าเผื1อหนีสงสัยจะสูญ
2554
2553

มูลค่าลูกหนีตาม
สัญญาเช่าซือ
และขายผ่อนชําระ - สุ ทธิ
2554
2553

2,041,280

1

14,053

19,784

1,424,915

2,021,496

199,050
192,204
112,239
70,195
23,422
2,638,390

1
2
100
100
100

2,326
5,097
162,713
86,517
20,592
291,298

1,947
3,776
110,678
69,170
22,986
228,341

234,378
253,589
1,735
711
421
1,915,749

197,103
188,428
1,561
1,025
436
2,410,049

8.3 ณ วันที1 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลรวมของเงิ นลงทุนขันต้นตามสัญญาเช่ าซื อและมูลค่า
ปั จจุบนั ของจํานวนเงินขันตํ1าที1ลูกหนีตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าซื อแสดงได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
2554
มูลค่าปั จจุบนั ของ
เงินลงทุนขันต้น จํานวนเงินขันตํ1า
ตามสัญญาเช่าซื อ
ที1ตอ้ งจ่าย
ระยะเวลาไม่เกินหนึ1 งปี
ระยะเวลาที1เกินหนึ1 งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม
หัก: ดอกผลเช่าซื อที1ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขันตํ1าที1ตอ้ งจ่าย

1,566,710
1,552,156
3,118,866
(911,819)
2,207,047

860,266
1,346,781
2,207,047

2553
เงินลงทุนขันต้น
ตามสัญญาเช่าซื อ
2,189,700
1,642,882
3,832,582

มูลค่าปั จจุบนั ของ
จํานวนเงินขันตํ1า
ที1ตอ้ งจ่าย
1,391,403
1,246,987
2,638,390

(1,194,192)
2,638,390

8.4 สัญญาเช่าซื อของบริ ษทั ฯมีระยะเวลาในการเช่าตามสัญญาโดยประมาณ 1 - 3 ปี และค่าเช่ากําหนด
ในอัตราคงที1ตลอดอายุสัญญาเช่า
8.5 ณ วัน ที1 31 ธัน วาคม 2554 บริ ษทั ฯได้โอนสิ ท ธิ เรี ย กร้ องในลู กหนี ตามสั ญญาเช่ า ซื อ (ก่ อนหัก
ดอกผลเช่ าซื อที1ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้) จํานวน 1,696 ล้านบาท (2553: 4,109 ล้านบาท) เพื1อ
คําประกันวงเงินสิ นเชื1อที1ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์ตามที1กล่าวไว้ในหมายเหตุ 14 และ 16
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8.6 เมื1อวันที1 30 เมษายน 2547 สมาคมนักบัญชี และผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตแห่ งประเทศไทยโดยความ
เห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีสาํ หรับธุ รกิจสิ นเชื1 อเพื1อการอุปโภคบริ โภค (Consumer Finance) โดยหยุดรับรู ้รายได้
สําหรับลูกหนี คา้ งชําระค่างวดเกินกว่า 3 งวด อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบตั ิดงั กล่าวได้ให้ทางเลือกไว้
โดยหากบริ ษทั ใดเห็นว่าแนวทางปฏิบตั ิน ีไม่เหมาะสมให้เปิ ดเผยแนวทางที1บริ ษทั ใช้พร้อมเหตุผล
ประกอบ ทังนีบริ ษทั ฯมีนโยบายในการหยุดรับรู ้รายได้สําหรับลูกหนีตามสัญญาเช่าซื อที1คา้ งชําระ
ค่างวดเกิ นกว่า 4 งวด ซึ1 ง หากบริ ษทั ฯต้องปฏิ บตั ิ ตามแนวทางดังกล่ าว บริ ษทั ฯต้องรั บ รู ้ รายได้
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที1 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ลดลงเป็ นจํานวนเงินประมาณ 11.27 ล้านบาท
และ 1.48 ล้านบาท ตามลําดับ ทังนี เนื1 องจากบริ ษทั ฯบันทึกค่าเผื1อหนี สงสัยจะสู ญเต็มจํานวน
สําหรับลูกหนี คา้ งชําระเกินกว่า 3 งวดแล้ว ดังนันการหยุดรับรู ้รายได้สําหรับลูกหนีตามสัญญาเช่ า
ซื อที1คา้ งชําระค่างวดเกิ นกว่า 4 งวด จึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อกําไรสําหรับปี ของ
บริ ษทั ฯ
ณ วันที1 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ยอดคงเหลือของลูกหนี ตามสัญญาเช่าซื อที1คา้ งชําระค่างวด
เกินกว่า 3 งวดแต่บริ ษทั ฯยังคงรับรู ้รายได้เป็ นจํานวนเงินประมาณ 136.35 ล้านบาท และ 82.69
ล้านบาท ตามลําดับ
9.

สิ นทรัพย์ รอการขาย
ณ วันที1 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สิ นทรัพย์รอการขายแสดงได้ดงั นี

สิ นทรัพย์ยดึ คืน
หัก: ค่าเผือ1 การลดมูลค่า
สิ นทรัพย์รอการขาย - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
2554
2553
23,353
25,812
(8,329)
(7,937)
15,416
17,483
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10. สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน!
(หน่วย: พันบาท)
2554
2553
3,271
5,741
41,676
50,343
10,618
15,940
1,657
958
1,437
57,002
74,639
(2,526)
(2,526)
54,476
72,113

รายได้คา้ งรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนีอื1น - ขายสิ นทรัพย์รอการขาย
ภาษีซื อที1ยงั ไม่ถึงกําหนด
อื1น ๆ
รวม
หัก: ค่าเผือ1 หนีสงสัยจะสู ญ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื1น - สุ ทธิ
11. เงินฝากประจําทีม! ีภาระคํา ประกัน

ยอดคงเหลื อนี คื อเงิ น ฝากประจํา ซึ1 ง บริ ษทั ฯได้น ํา ไปวางไว้ก ับ ธนาคารเพื1 อคํา ประกัน การออก
หนังสื อคําประกันจากธนาคารตามที1กล่าวไว้ในหมายเหตุ 25.2
12. ทีด! ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)

อาคาร

ที1ดิน
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2553
ซื อเพิ1ม
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2554

ส่ วนปรับปรุ ง
อาคารและ
สถานที1เช่า

เครื1 องตกแต่ง
และเครื1 องใช้
สํานักงาน

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

ยานพาหนะ

รวม

35,983
35,983

45,405
148
45,553

4,908
125
5,033

20,320
638
(79)
20,879

10,802
347
(69)
11,080

19,697
5,413
(11,198)
13,912

137,115
6,671
(11,346)
132,440

-

33,132
2,285

4,721
60

19,039
486

8,993
1,385

12,204
3,684

78,089
7,900

-

35,417

4,781

(51)
19,474

(64)
10,314

(9,730)
6,158

(9,845)
76,144

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2553

35,983

12,273

187

1,281

1,809

7,493

59,026

31 ธันวาคม 2554

35,983

10,136

252

1,405

766

7,754

56,296

ค่ าเสื! อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2553
ค่าเสื1 อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื1 อมราคาสําหรับ
ส่ วนที1จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2554

ค่ าเสื! อมราคาสํ าหรับปี
2554

7,900
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(หน่วย: พันบาท)

อาคาร

ที1ดิน
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2552
ซื อเพิ1ม
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2553

ส่ วนปรับปรุ ง
อาคารและ
สถานที1เช่า

เครื1 องตกแต่ง
และเครื1 องใช้
สํานักงาน

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

ยานพาหนะ

รวม

30,379
5,604
35,983

42,821
2,584
45,405

4,773
135
4,908

19,750
721
(151)
20,320

9,404
1,451
(53)
10,802

13,678
6,032
(13)
19,697

120,805
16,527
(217)
137,115

-

30,984
2,148

4,643
78

18,760
407

7,001
2,045

9,059
3,158

70,447
7,836

ค่ าเสื! อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2552
ค่าเสื1 อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื1 อมราคาสําหรับ
ส่ วนที1จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2553
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2552

-

33,132

4,721

(128)
19,039

(53)
8,993

(13)
12,204

(194)
78,089

30,379

11,837

130

990

2,403

4,619

50,358

31 ธันวาคม 2553

35,983

12,273

187

1,281

1,809

7,493

59,026

ค่ าเสื! อมราคาสํ าหรับปี
2553

7,836

ณ วันที1 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯมีอุปกรณ์จาํ นวนหนึ1งซึ1 งตัดค่าเสื1 อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งาน
อยู่ มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ก่ อ นหัก ค่ า เสื1 อ มราคาสะสมของอาคารและอุ ป กรณ์ ดัง กล่ า วมี จ าํ นวนเงิ น
ประมาณ 27.08 ล้านบาท (2553: 30.02 ล้านบาท)
บริ ษทั ฯได้นาํ ที1ดินพร้อมสิ1 งปลูกสร้างมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที1 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 25.10
ล้านบาท (2553: 27.06 ล้านบาท) ไปคําประกันเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบัน
การเงิน และเงินกูย้ มื ระยะยาวตามที1กล่าวในหมายเหตุ 14 และ 16
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13. ภาษีเงินได้ นิติบุคคล/ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ นสุ ดวันที1 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สรุ ปได้ดงั นี
2554
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว1 คราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชัว1 คราว
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลี1ยนแปลง
อัตราภาษี
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี! สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)
2553

123,358

126,626

(20,658)

(16,807)

24,578
127,278

(7,070)
102,749

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชี กบั อัตรา
ภาษีที1ใช้สาํ หรับปี สิ นสุ ดวันที1 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สามารถแสดงได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
2553

2554
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

342,355

366,002

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายและรายได้ที1ไม่สามารถ
นํามาบวก (หัก) ทางภาษีได้
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จากการเปลี1ยนแปลง
อัตราภาษี
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที1แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ

30%
102,707

30%
109,800

(7)

19

24,578

(7,070)

127,278

102,749
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ส่ ว นประกอบของสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้รอการตัดบัญ ชี แ ละหนี สิ น ภาษี เงิ น ได้ร อการตัดบัญ ชี
ณ วันที1 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี
(หน่วย: พันบาท)
2553

2554
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าเผือ1 หนีสงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ1 มูลค่าลดลงของสิ นทรัพย์รอการขาย
สํารองผลประโยชน์ของพนักงาน
รวม

63,337
1,825
347
65,509

71,839
2,499
6,652
80,990

หนีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่านายหน้ารอตัดบัญชี
รวม

10,198
10,198

21,759
21,759

ในเดื อนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้ อยละ
30 เป็ น ร้ อยละ 23 ในปี 2555 และเป็ นร้ อยละ 20 ตังแต่ปี 2556 เป็ นต้นไป และในเดื อนธันวาคม
2554 ได้ มี พ ระราชกฤษฎี ก าประกาศลดอัต ราภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลเพื1 อ ให้ เ ป็ นไปตามมติ
คณะรั ฐมนตรี ดงั กล่ าวสําหรั บปี 2555-2557 บริ ษทั ฯได้สะท้อนผลกระทบของการเปลี1 ยนแปลง
อัตราภาษีดงั กล่าวในการคํานวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามที1แสดงไว้ขา้ งต้นแล้ว
14. เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยมื ระยะสั นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: พันบาท)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
รวม

อัตราดอกเบีย
(ร้อยละต่อปี )
MOR
MLR, MOR

2554

2553
-

22,921
50,000
72,921

ณ วันที1 31 ธันวาคม 2553 เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิ นของบริ ษทั ฯ
คําประกันโดยการโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องตามสัญญาเช่าซื อ และการจดจํานองที1ดินพร้อมสิ1 งปลูกสร้างที1
มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที1จะมีข ึนในภายหน้า และทะเบียนรถจักรยานยนต์ตามหนังสื อแจ้งจากผูใ้ ห้กู้
บริ ษทั ฯได้ชาํ ระคืนเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินดังกล่าวแล้วทังจํานวนในระหว่าง
ปี ปั จจุบนั
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15. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ! กีย! วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯมี รายการธุ รกิ จที1 สําคัญกับ บุ คคลหรื อกิ จการที1 เกี1 ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จ
ดังกล่าวเป็ นไปตามเงื1 อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที1 ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อ
กิจการที1เกี1ยวข้องกันเหล่านัน ซึ1 งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี
2554
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที1เกี1ยวข้องกัน
รายได้ดอกผลเช่าซือ
รายได้ค่าเช่า
ดอกเบียจ่าย

(หน่วย: พันบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

2553
20
45

542 ราคาตามสัญญา
- ราคาตามสัญญา
- อัตราดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี

ณ วันที1 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริ ษทั ฯไม่มียอดคงค้างกับกิจการที1เกี1ยวข้องกัน
ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯมีเงินกูย้ มื จากกิจการที1เกี1ยวข้องกัน มีการเคลื1อนไหวดังต่อไปนี
(หน่วย: พันบาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที1
31 ธันวาคม
2553
เงินกูย้ มื จากกิจการที1เกี1ยวข้องกัน
บริ ษทั เอ.พี.เอฟ. โฮลดิงส์ จํากัด
รวม

ในระหว่างปี
เพิ1มขึน
ลดลง

-

5,000
5,000

(5,000)
(5,000)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที1
31 ธันวาคม
2554
-

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที1 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯได้จ่ายเงินเดือน โบนัส ค่าเบียประชุ ม เงิ น
บําเหน็จและสํารองผลประโยชน์ระยะสันและระยะยาวของกรรมการและผูบ้ ริ หาร เป็ นจํานวนเงิน
19.9 ล้านบาท (2553: 17.1 ล้านบาท)
ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิซือหุ้นสามัญสํ าหรับกรรมการและผู้บริ หาร
เมื1อวันที1 20 พฤษภาคม 2551 บริ ษทั ฯได้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซื อหุ ้นสามัญ (GL-WA) ให้แก่
กรรมการและผูบ้ ริ หารจํานวน 11 ท่าน จํานวน 206,300 หน่ วย คิดเป็ นร้ อยละ 20.6 ของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที1จะซื อหุ ้นสามัญทังหมดที1 ออกในครั งนัน ณ วันที1 19 พฤษภาคม 2554
คงเหลือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที1จะซื อหุ ้นสามัญที1ออกให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารจํานวน 112,100
หน่วย ซึ1 งไม่มีผใู ้ ช้สิทธิ และได้หมดอายุลง
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เมื1อวันที1 4 กุมภาพันธ์ 2552 บริ ษทั ฯได้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซื อหุ ้นสามัญ (GL-W1) ให้แก่ผถู ้ ือ
หุ ้นเดิมที1เป็ นกรรมการและผูบ้ ริ หารจํานวน 6 ท่าน จํานวน 2,412,996 หน่ วย คิดเป็ นร้อยละ 9.9
ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที1จะซื อหุ ้นสามัญทังหมดที1ออกในครังนัน ณ วันที1 31 ธันวาคม
2554 คงเหลื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที1จะซื อหุ ้นสามัญที1 ออกให้แก่ ก รรมการและผูบ้ ริ หารจํานวน
21,646 หน่วย ซึ1 งยังไม่มีผมู ้ าใช้สิทธิ
เมื1อวันที1 10 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั ฯได้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซื อหุ ้นสามัญ (GL-WB) ให้แก่
กรรมการและผูบ้ ริ หารจํานวน 11 ท่าน จํานวน 118,100 หน่ วย คิดเป็ นร้ อยละ 23.6 ของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที1จะซือหุ น้ สามัญทังหมดที1ออกในครังนัน
เมื1อวันที1 10 พฤษภาคม 2553 บริ ษทั ฯได้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซื อหุ ้นสามัญ (GL-WC) ให้แก่
กรรมการและผูบ้ ริ หารจํานวน 10 ท่าน จํานวน 104,700 หน่ วย คิดเป็ นร้ อยละ 20.9 ของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที1จะซือหุ น้ สามัญทังหมดที1ออกในครังนัน
ณ วันที1 31 ธันวาคม 2554 ยอดคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที1จะซื อหุ ้นสามัญ (GL-WB และ
GL-WC) ซึ1 งบริ ษทั ฯได้ออกให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารปั จจุบนั เป็ นจํานวน 53,500 หน่ วยและ
48,600 หน่วย ตามลําดับ
16. เงินกู้ยมื ระยะยาว
เงินกูย้ มื ระยะยาวซึ1 งบริ ษทั ฯได้รับจากสถาบันการเงินในประเทศ มีรายละเอียดดังนี
(หน่วย: พันบาท)
ยอดคงเหลือ
2554

อัตราดอกเบียต่อปี

เงื1อนไขการชําระคืนเงินต้น

2553

สัญญาเงินกูล้ งวันที1 28 เมษายน 2551
วงเงินสิ นเชื1 อที1 1

-

47,833

อัตราร้ อยละ MLR - 0.5 ต่อปี

ผ่อนชําระเป็ นงวด ๆ ในจํานวนที1 เ ท่ ากัน
รวมทังหมดสามสิ บงวด โดยเริ1 มชําระงวด
แรกในวันชําระดอกเบียครังแรกหลังจาก
วันที1เบิกเงินกูต้ ามวงเงินสิ นเชื1 อ

สัญญาเงินกูล้ งวันที1 29 มกราคม 2552
วงเงินสิ นเชื1 อที1 1

1,200

113,585

อัตราร้อยละ MLR - 0.5 ต่อปี

ผ่อนชําระเป็ นงวด ๆ ในจํานวนที1 เ ท่ ากัน
รวมทัง หมดยี1 สิ บ เจ็ ด งวด โดยเริ1 มชํา ระ
งวดแรกในวัน ชํ า ระดอกเบี ยครั งแรก
หลังจากวันที1เบิกเงินกูต้ ามวงเงินสิ นเชื1 อ

320,667

720,667

อัตราร้อยละ MLR - 0.75 ต่อปี

ผ่อนชําระเป็ นงวด ๆ ในจํานวนที1 เ ท่ ากัน
รวมทังหมดสามสิ บงวด โดยเริ1 มชําระงวด
แรกในวันชําระดอกเบียครังแรกหลังจาก
วันที1เบิกเงินกูต้ ามวงเงินสิ นเชื1 อ

สัญญาเงินกูล้ งวันที1 22 ตุลาคม 2552
วงเงินสิ นเชื1 อที1 1
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(หน่วย: พันบาท)
ยอดคงเหลือ
2554

อัตราดอกเบียต่อปี
2553

สัญญาเงินกูล้ งวันที1 25 สิ งหาคม 2553
วงเงินสิ นเชื1 อที1 1
470,833

535,500

อัตราร้ อยละ MLR - 1.0 ต่อปี

สัญญาเงินกูล้ งวันที1 26 พฤษภาคม 2554
วงเงินสิ นเชื1 อที1 1
91,620

-

อัตราร้ อยละ MLR - 1.0 ต่อปี

884,320

1,417,585

(694,953)

(788,126)

189,367

629,459

รวม
หัก : ส่ วนที1 ถึ ง กําหนดชําระ
ภายในหนึ1 งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ

เงื1อนไขการชําระคืนเงินต้น

ผ่อนชําระเป็ นงวด ๆ ในจํานวนที1 เ ท่ ากัน
รวมทังหมดสามสิ บงวด โดยเริ1 มชําระงวด
แรกในวันชําระดอกเบียครังแรกหลังจาก
วันที1เบิกเงินกูต้ ามวงเงินสิ นเชื1 อ
ผ่อนชําระเป็ นงวด ๆ ในจํานวนที1 เ ท่ ากัน
รวมทังหมดสามสิ บงวด โดยเริ1 มชําระงวด
แรกในวันชําระดอกเบียครังแรกหลังจาก
วันที1เบิกเงินกูต้ ามวงเงินสิ นเชื1 อ

การเปลี1ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยาวสําหรับปี 2554 มีรายละเอียดดังนี
ยอดคงเหลือ ณ วันที1 31 ธันวาคม 2553
บวก: กูเ้ พิ1ม
หัก: จ่ายคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที1 31 ธันวาคม 2554

(หน่วย: พันบาท)
1,417,585
365,000
(898,265)
884,320

เมื1อวันที1 28 เมษายน 2551 บริ ษทั ฯได้ลงนามในสัญญาเงินกูย้ ืมกับธนาคารพาณิ ชย์สามแห่ ง (ผูใ้ ห้
กูร้ ่ วม) เพื1อขอวงเงินกูร้ ะยะยาวจํานวน 1,000 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื1อนําไปชําระคืนเงิ น
กูย้ ืมภายใต้สัญญาเงินกูฉ้ บับเดิมและใช้ในการขยายธุ รกิจ เพื1อป้ องกันความเสี1 ยงจากอัตราดอกเบีย
บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาแลกเปลี1ยนอัตราดอกเบียของเงิ นกูย้ ืมดังกล่าวบางส่ วนเพื1อแลกเปลี1ยนอัตรา
ดอกเบียลอยตัวเป็ นอัตราดอกเบียคงที1ร้อยละ 6.75 ต่อปี
เมื1อวันที1 29 มกราคม 2552 บริ ษทั ฯได้ลงนามในสัญญาเงินกูย้ ืมกับธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ1 ง เพื1อ
ขอวงเงิ นกู้ระยะยาวจํานวน 400 ล้านบาทโดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื1 อนําไปชํา ระคื นเงิ น กู้ยืมภายใต้
สัญญาเงินกูฉ้ บับเดิมและใช้ในการขยายธุ รกิจ
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เมื1อวันที1 22 ตุลาคม 2552 บริ ษทั ฯได้ลงนามในสัญญาเงินกูย้ ืมกับธนาคารพาณิ ชย์สามแห่ ง (ผูใ้ ห้กู้
ร่ วม) เพื1อขอวงเงินกูร้ ะยะยาวจํานวน 1,000 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื1อนําไปชําระคืนเงินกูย้ ืม
ภายใต้สัญญาเงินกูฉ้ บับเดิมและใช้ในการขยายธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
เมื1อวันที1 25 สิ งหาคม 2553 บริ ษทั ฯได้ลงนามในสัญญาเงินกูย้ มื กับธนาคารพาณิ ชย์สามแห่ง (ผูใ้ ห้กู้
ร่ วม) เพื1อขอวงเงินกูร้ ะยะยาวจํานวน 1,000 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื1อนําไปชําระคืนเงินกูย้ ืม
ภายใต้สัญญาเงินกูฉ้ บับเดิมและใช้ในการขยายธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
เมื1อวันที1 26 พฤษภาคม 2554 บริ ษทั ฯได้ลงนามในสัญญาเงินกูย้ ืมกับธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ1 งเพื1อ
ขอวงเงิ นกูร้ ะยะยาวจํานวน 500 ล้านบาท โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื1อนําไปชําระคืนเงิ นกูย้ ืมภายใต้
สัญญาเงินกูฉ้ บับเดิมและใช้ในการขยายธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
ภายใต้สัญญาเงินกูย้ มื บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตามเงื1อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดํารงสัดส่ วน
การถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ การจ่ายเงิ นปั นผล การดํารงอัตราส่ วนหนี สินต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น
การดํารงอัตราส่ วนของลูกหนีเช่าซื อที1คา้ งชําระมากกว่า 3 เดือนขึนไปต่อลูกหนี เช่าซื อทังหมด การ
ดํารงอัตราส่ วนของลูกหนี เช่าซื อต่อหนี เงินกู้ การไม่จาํ หน่ายสิ นทรัพย์หรื อสิ ทธิ ในรายได้ และการ
ไม่ก่อหนีทุกประเภทเพิ1มเติม เป็ นต้น
เงินกูย้ มื ภายใต้สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวคําประกันโดยการโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องตามสัญญาเช่าซื อ และการ
จดจํานองที1ดินพร้ อมสิ1 งปลู กสร้ างที1มีอยู่ในขณะนี และ/หรื อจะมี ต่อไปในภายหน้า และทะเบียน
รถจักรยานยนต์ตามหนังสื อแจ้งจากธนาคารพาณิ ชย์
ณ วันที1 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯมีวงเงิ นกูย้ ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท้ ี1ยงั มิได้เบิกใช้จาํ นวน
565 ล้านบาท
17. สํ ารองผลประโยชน์ พนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ1 งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื1อออกจากงาน
ณ วันที1 31 ธันวาคม 2554 แสดงได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
ยอดคงเหลือต้นปี
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ผลประโยชน์ที1จ่ายในระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

2554
22,172
2,448
860
(23,745)
1,735
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สมมติฐานที1สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
2554
2553
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
3.9
4.2
7.5
7.5
17.36
13.98

อัตราคิดลด
อัตราการขึนเงินเดือนในอนาคตถัวเฉลี1ย
อัตราการเปลี1ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

ณ วันที1 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯได้แยกบันทึกประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนักงานเกี1ยวกับ
สํารองผลประโยชน์พนักงานเกษี ยณอายุก่อนกําหนด ในบัญชี “สํารองผลประโยชน์พนักงาน”
แสดงเป็ นหนีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ1 งประมาณการหนีสินดังกล่าวเป็ นประมาณ
การหนีสินที1จดั ทําโดยฝ่ ายบริ หาร โดยใช้ขอ้ สมมติฐานในการประมาณการต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล
ซึ1 ง คํา นวณตามอัตราที1 ส อดคล้องกับ กฎหมายแรงงาน ส่ ว นประมาณการหนี สิ น ผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงานตามที1กล่าวไว้ในหมายเหตุ 3 แสดงในบัญชี “สํารองผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน” ซึ1 งคํานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย แสดงเป็ นหนี สินในงบแสดงฐานะ
การเงิน
18. ทุนเรือนหุ้น
18.1 การรับเงินเพิม! ทุนจากการใช้ ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้รับเงิ นเพิ1มทุนจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที1จะซื อหุ ้น
สามัญจํานวนรวม 129.9 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี

GL-WA
GL-W1

จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ
(หน่วย)
534,700
5,369,500

จํานวนหุน้ สามัญ
(หุน้ )
534,700
5,369,500

ราคาใช้สิทธิ
(บาทต่อหุ น้ )
12
23

จํานวนเงิน
(ล้านบาท)
6.42
123.50

บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเพิ1มทุนจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ GL-W1 กับกระทรวงพาณิ ชย์
เป็ นทุนชําระแล้วจํานวน 311.6 ล้านบาท เมื1อวันที1 3 ตุลาคม 2554
ณ วันที1 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯมี ส่วนเกิ นมูลค่าหุ ้นเป็ นจํานวนเงิ นรวม 293.7 ล้านบาท
(2553: 192.2 ล้านบาท)
ณ วันที1 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯมีเงิ นรับล่วงหน้าค่าหุ ้นเป็ นจํานวนเงิ นรวม 149.5 ล้านบาท
จากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ GL-W1 จํานวน 6,443,985 หน่วย
21
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18.2 รายการกระทบยอดจํานวนหุ้นสามัญ
(หน่วย: หุน้ )
2554
หุน้ สามัญจดทะเบียน
จํานวนหุน้ สามัญ ณ วันต้นปี
จดทะเบียนเพิ1มทุนระหว่างปี
จํานวนหุน้ สามัญ ณ วันสิ นปี
หุน้ สามัญที1ออกและชําระแล้ว
จํานวนหุน้ สามัญ ณ วันต้นปี
จํานวนหุน้ สามัญเพิ1มขึนจากการใช้สิทธิ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในระหว่างปี
จํานวนหุน้ สามัญ ณ วันสิ นปี

2553

86,300,000
86,300,000

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

56,416,996

56,167,890

5,904,200
62,321,196

249,106
56,416,996

19. ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
ณ วันที1 31 ธันวาคม 2554 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซือหุ น้ สามัญซึ1 งออกโดยบริ ษทั ฯมีรายละเอียดดังนี
ประเภท
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
GL-WA
GL-W1
GL-WB
GL-WC

ออกให้แก่
กรรมการและพนักงาน
ผูถ้ ือหุ้นเดิม
กรรมการและพนักงาน
กรรมการและพนักงาน

วันที1ออก
จํานวนใบสําคัญ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ แสดงสิ ทธิที1ออกในครังแรก ราคาเสนอขาย
20 พฤษภาคม 2551
1,000,000
4 กุมภาพันธ์ 2552
24,300,000
0.20 บาท
10 พฤษภาคม 2552
500,000
10 พฤษภาคม 2553
500,000
-

อายุใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี

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

อัตราการใช้สิทธิ
ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
1 หุ้นสามัญ
1 หุ้นสามัญ
1 หุ้นสามัญ
1 หุ้นสามัญ

จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที1จะซือหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯในระหว่างปี มีการเปลี1ยนแปลงดังนี
จํานวนใบสําคัญแสดง

จํานวนใบสําคัญแสดง

จํานวนใบสําคัญแสดง

จํานวนใบสําคัญแสดง

จํานวนใบสําคัญแสดง

ประเภท

สิ ทธิคงเหลือ ณ วันที1

สิ ทธิที1มีการใช้สิทธิ

สิ ทธิที1หมดอายุ

สิ ทธิที1ยกเลิก

สิ ทธิคงเหลือ ณ วันที1

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

31 ธันวาคม 2553

ในระหว่างปี

ในระหว่างปี

ในระหว่างปี

31 ธันวาคม 2554

GL-WA

1,000,000

(534,700)

(465,300)

-

-

GL-W1

21,883,004

(11,813,485)

-

-

10,069,519

GL-WB

500,000

-

-

(276,700)

223,300

GL-WC

500,000

-

-

(254,400)

245,600

ณ วันที1 19 พฤษภาคม 2554 คงเหลือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที1จะซื อหุ ้นสามัญที1ออกให้กรรมการและ
พนักงานครังที1 1 (GL-WA) จํานวน 465,300 หน่วย ซึ1 งไม่มีผใู ้ ช้สิทธิ และได้หมดอายุลง
ณ วันที1 30 ธันวาคม 2554 คงเหลือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที1จะซื อหุ ้นสามัญที1ออกให้ผถู ้ ือหุ ้นเดิม (GLW1) จํานวน 10,069,519 หน่วย ซึ1 งไม่มีผใู ้ ช้สิทธิ

22

Group Lease PCL. Annual Report 2011

143

บริ ษ ัท ฯได้ย กเลิ ก การออกใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที1 จ ะซื อ หุ ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท ฯที1 จ ัด สรรได้แ ก่
กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ฯ (GL-WB และ GL-WC) สะสมจนถึงวันที1 31 ธันวาคม 2554
จํานวน 531,100 หน่วย เนื1องจากพนักงานผูไ้ ด้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวลาออก ซึ1 งไม่เป็ นตาม
เงื1อนไขของการได้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ขา้ งต้น
20. เงินปันผล
เงินปั นผลที1ประกาศจ่ายในปี 2554 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
เงินปั นผล
อนุมตั ิโดย
เงินปั นผลประกาศจ่าย
ที1ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
จากผลการดําเนินงาน
เมื1อวันที1 14 กันยายน 2554
ของงวดหกเดือนแรก
ของปี 2554
เงินปั นผลคงเหลือประกาศ ที1ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
จ่ายจากผลการดําเนินงาน เมื1อวันที1 14 กันยายน 2554
ของปี 2553
รวมเงินปันผลสําหรับปี 2554

จํานวนเงินปั นผลจ่าย
104,076

เงินปั นผล
จ่ายต่อหุน้
1.67

50,211
154,287

0.89
2.56

เงินปั นผลที1ประกาศจ่ายในปี 2553 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
เงินปั นผล
อนุมตั ิโดย
เงินปั นผลคงเหลือประกาศ ที1ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
จ่ายจากผลการดําเนินงาน เมื1อวันที1 21 เมษายน 2553
ของปี 2552
เงินปั นผลประกาศจ่ายจาก ที1ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ผลการดําเนินงานของ
เมื1อวันที1 16 มิถุนายน 2553
ไตรมาสหนึ1งปี 2553
เงินปั นผลประกาศจ่ายจาก ที1ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ผลการดําเนินงานของ
เมื1อวันที1 9 ธันวาคม 2553
สามไตรมาสปี 2553
รวมเงินปันผลสําหรับปี 2553

จํานวนเงินปั นผลจ่าย

เงินปั นผล
จ่ายต่อหุน้

39,460

0.70

48,513

0.86

84,625
172,598

1.50
3.06
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21. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ1 งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี
หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้
22. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที1สาํ คัญดังต่อไปนี
(หน่วย: พันบาท)
2554
74,084
7,900

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื1นของพนักงาน
ค่าเสื1 อมราคา

2553
109,474
7,836

23. กําไรต่ อหุ้น
กํา ไรต่ อ หุ ้น ขัน พื น ฐานคํา นวณโดยการหารกํา ไรสํ า หรั บ ปี ส่ ว นที1 เ ป็ นของผูถ้ ื อ หุ ้ น สามัญ ของ
บริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื1น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี1ยถ่วงนําหนักของหุ ้นสามัญที1ออกอยู่
ในระหว่างปี
กําไรต่อหุ ้นปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ส่ วนที1เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯด้วย
ผลรวมของจํา นวนหุ ้ น สามัญ ถัว เฉลี1 ย ถ่ ว งนํา หนัก ที1 อ อกอยู่ใ นระหว่ า งปี กับ จํา นวนถัว เฉลี1 ย
ถ่วงนําหนักของหุ น้ สามัญที1บริ ษทั ฯอาจต้องออกเพื1อแปลงหุ น้ สามัญเทียบเท่าปรับลดทังสิ นให้เป็ น
หุ ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็ นหุ ้นสามัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันที1ตอ้ งออกหุ ้นสามัญ
เทียบเท่า
กําไรต่อหุ น้ ขันพืนฐานและกําไรต่อหุ น้ ปรับลด แสดงการคํานวณได้ดงั นี
กําไรสําหรับปี
2554
2553
(พันบาท)
(พันบาท)
กําไรต่ อหุ้นขันพืน ฐาน
กําไรสําหรับปี
ผลกระทบของหุ้นสามัญ
เทียบเท่ าปรับลด
GL-WA
GL-W1
GL-WB
GL-WC
รวม

จํานวนหุน้ สามัญ
ถัวเฉลี1ยถ่วงนําหนัก
2554
2553
(พันหุน้ )
(พันหุน้ )

215,078

263,253

58,926

56,348

-

-

150
123
273

533
4,643
218
177
5,571

กําไรต่อหุน้
2554
2553
(บาท)
(บาท)
3.65

4.67
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กําไรสําหรับปี
2554
2553
(พันบาท)
(พันบาท)
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรที1เป็ นของผูถ้ ือหุน้
สามัญสมมติวา่ มีการใช้สิทธิ
ซือหุน้ สามัญ

215,078

263,253

จํานวนหุน้ สามัญ
ถัวเฉลี1ยถ่วงนําหนัก
2554
2553
(พันหุน้ )
(พันหุน้ )

59,199

61,919

กําไรต่อหุน้
2554
2553
(บาท)
(บาท)

3.63

4.25

24. กองทุนสํ ารองเลีย งชี พ
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลียงชี พขึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ
3 ของเงิ นเดือน กองทุนสํารองเลียงชี พนี บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อยุธยา จํากัด
และจะจ่ายให้แก่ พนักงานเมื1 อพนักงานนันออกจากงานตามระเบี ยบว่าด้วยกองทุ นของบริ ษทั ฯ
ในระหว่างปี 2554 และ 2553 บริ ษทั ฯได้จ่ายเงิ นสมทบกองทุนเป็ นจํานวนเงิ น 1.0 ล้านบาท และ
1.3 บาท ตามลําดับ
25. ภาระผูกพัน
25.1 ภาระผูกพันเกีย! วกับสั ญญาบริการ
ณ วันที1 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันตามสัญญาบริ การซึ1 งจะต้องจ่ายค่าบริ การภายใน
1 ปี จํานวน 0.8 ล้านบาท (2553: 0.4 ล้านบาท)
25.2 การคํา ประกัน
ณ วันที1 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯมีหนังสื อคําประกันซึ1 งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯเหลืออยู่
เป็ นจํานวน 0.3 ล้านบาท (2553: 0.3 ล้านบาท) ซึ1 งเกี1ยวเนื1 องกับการคําประกันการใช้ไฟฟ้ าและ
ไปรษณี ย ์
26. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯดําเนินกิจการหลักในส่ วนงานเดียว คือ บริ การสิ นเชื1อเช่าซื อรถจักรยานยนต์ โดยมีส่วนงาน
ทางภูมิศาสตร์ หลักในประเทศไทย ดังนันรายได้ กําไร และสิ นทรัพย์ โดยส่ วนใหญ่ตามที1แสดงไว้
ในงบการเงินจึงเกี1ยวข้องกับส่ วนงานธุ รกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ ตามที1กล่าวไว้
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27. เครื!องมือทางการเงิน
27.1 นโยบายการบริหารความเสี! ยง
เครื1 องมือทางการเงินที1สําคัญของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี
ตามสัญญาเช่าซื อและขายผ่อนชําระ เงิ นฝากประจําที1มีภาระคําประกัน ลูกหนี และเงิ นให้กูย้ ืมแก่
พนักงาน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงินและเงินกูย้ ืมระยะยาว บริ ษทั ฯมี
ความเสี1 ยงที1เกี1ยวข้องกับเครื1 องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริ หารความเสี1 ยงดังนี
ความเสี ยงด้ านการให้ สินเชื อ
บริ ษทั ฯมีความเสี1 ยงด้านการให้สินเชื1 อที1เกี1 ยวเนื1 องกับลูกหนี ตามสัญญาเช่ าซื อและขายผ่อนชําระ
และลูกหนี สินเชื1 อเงินสด ฝ่ ายบริ หารควบคุ มความเสี1 ยงนี โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการ
ในการควบคุมสิ นเชื1อที1เหมาะสม นอกจากนี การให้สินเชื1อของบริ ษทั ฯไม่มีการกระจุกตัวเนื1 องจาก
บริ ษทั ฯมีฐานของลูกค้าที1หลากหลายและมีอยูจ่ าํ นวนมากราย ดังนันบริ ษทั ฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับ
ความเสี ยหายที1เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื1อนอกจากจํานวนค่าเผื1อหนี สงสัยจะสู ญที1บนั ทึกไว้
แล้วในบัญชี
ความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย
บริ ษทั ฯมีความเสี1 ยงจากอัตราดอกเบียที1สําคัญอันเกี1 ยวเนื1 องกับเงินฝากสถาบันการเงิ น ลูกหนี ตาม
สั ญญาเช่ า ซื อและขายผ่อนชํา ระ เงิ น ฝากประจํา ที1 มี ภ าระคํา ประกัน ลู ก หนี แ ละเงิ น ให้กู้ยืม แก่
พนักงาน เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี และเงิ นกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิ นและเงิ นกู้ยืมระยะยาวที1 มี
ดอกเบีย อย่างไรก็ตาม เนื1 องจากสิ นทรัพย์และหนี สินทางการเงิ นส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบียที1ปรับ
ขึนลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบียคงที1ซ1 ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี1 ยงจาก
อัตราดอกเบียของบริ ษทั ฯจึงอยูใ่ นระดับตํ1า
ณ วันที1 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สิ นทรัพย์และหนี สินทางการเงิ นที1สําคัญสามารถจัดตาม
ประเภทอัตราดอกเบีย และสําหรับสิ นทรัพย์และหนี สินทางการเงินที1มีอตั ราดอกเบียคงที1สามารถ
แยกตามวันที1ครบกําหนด หรื อวันที1มีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่ (หากวันที1มีการกําหนดอัตรา
ดอกเบียใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี
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(หน่วย: ล้านบาท)
2554
อัตราดอกเบียคงที1
อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลง
ภายใน มากกว่า 1
1 ปี
ถึง 5 ปี
ตามราคาตลาด
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ตามสัญญาเช่าซื อและขายผ่อนชําระ - สุ ทธิ
เงินฝากประจําที1มีภาระคําประกัน
ลูกหนี และเงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน
หนีส ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

ไม่มี
ดอกเบีย

รวม

676.42
0.31
-

1,239.33
-

167.60
-

20.36
0.10

187.96
1,915.75
0.31
0.10

694.95

189.37

-

-

884.32
(หน่วย: ล้านบาท)

2553
อัตราดอกเบียคงที1
อัตราดอกเบีย
ภายใน มากกว่า 1
ปรับขึนลง
ถึง 5 ปี
ตามราคาตลาด
1 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ตามสัญญาเช่าซื อและขายผ่อนชําระ - สุ ทธิ
เงินฝากประจําที1มีภาระคําประกัน
ลูกหนี และเงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน
หนีส ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน
จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

ไม่มี
ดอกเบีย

รวม

1,227.87
0.27
-

1,182.18
-

0.41
-

0.46
0.07

0.87
2,410.05
0.27
0.07

788.13

629.46

72.92
-

-

72.92
1,417.59

บริ ษทั ฯได้ตกลงทําสัญญาแลกเปลี1ยนอัตราดอกเบียเพื1อเป็ นเครื1 องมือบริ หารความเสี1 ยงที1เกี1ยวเนื1 อง
กับหนี สินทางการเงินที1มีอตั ราดอกเบียที1ปรับขึนลงตามอัตราตลาด รายละเอียดของเงิ นกูย้ ืมระยะ
ยาวแสดงไว้ในหมายเหตุ 16 ขณะที1รายละเอียดของสัญญาแลกเปลี1 ยนอัตราดอกเบียหมดอายุวนั ที1
31 มีนาคม 2554 สําหรับเงินกูย้ มื ระยะยาวบางส่ วนตามที1กล่าวไว้ในหมายเหตุ 16 ในอัตราดอกเบีย
คงที1ร้อยละ 6.75 ต่อปี
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ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน
บริ ษ ทั ฯพิ จารณาว่า ไม่ มี ค วามเสี1 ย งจากอัตราแลกเปลี1 ย น เนื1 องจากบริ ษ ัท ฯไม่ มี ธุ รกรรมที1 เป็ น
เงินตราต่างประเทศ
27.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื!องมือทางการเงิน
วิธีการกําหนดมูลค่า ยุติธรรมขึนอยู่กบั ลัก ษณะของเครื1 องมื อทางการเงิ น ในกรณี ของเครื1 องมื อ
ทางการเงิ น ที1 มี ก ารซื อ ขายในตลาด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมจะกํา หนดจากราคาตลาดล่ า สุ ด แต่ ห าก
ไม่สามารถหาราคาตลาดที1เหมาะสมได้ มูลค่ายุติธรรมของเครื1 องมือทางการเงินจะกําหนดขึนโดย
ใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที1เหมาะสม
บริ ษทั ฯมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื1 องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี
ก) สิ นทรัพย์และหนี สินทางการเงิ นที1จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน ได้แก่ เงินฝากสถาบัน
การเงิ น ลู ก หนี และเงิ นให้กู้ยืมแก่ พนัก งานและเงิ น เบิ กเกิ นบัญชี และเงิ นกู้ยืม ระยะสันจาก
สถาบันการเงิน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที1แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน
ข) ลูกหนี ตามสัญญาเช่าซื อและขายผ่อนชําระแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงิ นให้
สิ นเชื1 อหักดอกผลเช่าซื อที1ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ตามที1แสดงในงบแสดงฐานะการเงินหักค่าเผื1อ
หนีสงสัยจะสู ญตามบัญชี
ค) เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอตั ราดอกเบียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียในตลาด แสดง
มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที1แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
28. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที1สําคัญของบริ ษทั ฯคือการจัดให้มีซ1 ึ งโครงสร้างทางการเงิ น
ที1เหมาะสมและการดํารงไว้ซ1 ึ งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื1 อง
ณ วันที1 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนีสินต่อทุนเท่ากับ 0.73 ต่อ 1 (2553: 1.62 ต่อ 1)
29. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื1อวันที1 30 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯเข้าทําสัญญาให้กูย้ ืมเงินแก่บริ ษทั ต่างประเทศแห่ งหนึ1 ง เป็ น
จํานวนเงิน 1.0 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา เงินให้กยู้ ืมดังกล่าวมีอายุไม่เกินหกเดือนโดยคิดดอกเบีย
เป็ นจํานวนเงิน 0.07 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ต่อมาเมื1อวันที1 11 มกราคม 2555 บริ ษทั ต่างประเทศ
ดังกล่าวได้เบิกเงินกูย้ มื กับทางบริ ษทั ฯ เป็ นจํานวนเงิน 0.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

28

Group Lease PCL. Annual Report 2011

149

30. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริ ษทั ฯได้จดั ประเภทรายการบัญชี บางรายการในงบการเงิ นสําหรั บปี สิ นสุ ดวันที1 31 ธันวาคม
2553 ใหม่เพื1อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชี ในปี ปั จจุบนั เนื1 องจากบริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิ
ตามการแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าตามที1กล่าวไว้
ในหมายเหตุ 2 และได้นาํ มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ งมาถือปฏิบตั ิตามที1กล่าวไว้
ในหมายเหตุ 3
การจัดประเภทรายการบัญชีดงั กล่าวไม่มีผลกระทบต่อกําไร (ขาดทุน) หรื อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นตามที1
ได้รายงานไว้
31. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนีได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯเมื1อวันที1 13 กุมภาพันธ์ 2555
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Group Lease Public Company Limited
Report and financial statements
31 December 2011 and 2010
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Report of Independent Auditor
To the Shareholders of Group Lease Public Company Limited
I have audited the accompanying statements of financial position of Group Lease Public
Company Limited as at 31 December 2011 and 2010, and the related statements of
comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the years
then ended. These financial statements are the responsibility of the Company’s
management as to their correctness and the completeness of the presentation. My
responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audits.
I conducted my audits in accordance with generally accepted auditing standards. Those
standards require that I plan and perform the 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 audits provide a reasonable basis for my
opinion.
In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material
respects, the financial position of Group Lease Public Company Limited as at
31 December 2011 and 2010, and the results of its operations and cash flows for the
years then ended, in accordance with generally accepted accounting principles.
Without qualifying my opinion on the above financial statements, I draw attention to the
matter as discussed in Note 3 to the financial statements, during the current year, the
Company adopted the revised and new accounting standard issued by the Federation of
Accounting Professions, and applied them in its preparation and presentation of the
financial statements.

Pimjai Manitkajohnkit
Certified Public Accountant (Thailand) No. 4521
Ernst & Young Office Limited
Bangkok: 13 February 2012
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Group Lease Public Company Limited
Statements of financial position
As at 31 December 2011 and 2010
(Unit: Baht)
Note

2011

2010

Assets
Current assets
7

187,955,970

868,417

8, 15

676,415,286

1,227,871,783

Assets foreclosed

9

15,415,888

17,482,797

Other current assets

10

54,475,675

72,113,291

934,262,819

1,318,336,288

306,830

268,598

1,239,334,039

1,182,177,315

Cash and cash equivalents
Current portion of hire purchase and
installment sales receivables

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

11

Hire purchase and installment sales
receivables - long-term portion

8, 15

Property, plant and equipment

12

56,295,628

59,026,233

Deferred tax assets

13

65,509,469

80,990,611

37,043,005

27,694,679

Total non-current assets

1,398,488,971

1,350,157,436

Total assets

2,332,751,790

2,668,493,724

Other non-current assets

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Group Lease Public Company Limited
Statements of financial position (continued)
As at 31 December 2011 and 2010
(Unit: Baht)
Note

2011

2010

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

14

-

72,921,439

3,304,715

3,800,250

694,953,333

788,126,025

Corporate income tax payable

46,019,450

63,515,509

Insurance premium payables

7,270,559

15,446,334

Accrued expenses

6,441,316

15,263,654

-

18,653,628

21,557,180

22,470,925

779,546,553

1,000,197,764

16

189,366,667

629,458,975

17

1,735,106

3,518,625

Cash guarantee for damage on hire purchase agreements

2,428,973

2,999,067

13

10,197,704

21,759,123

Total non-current liabilities

203,728,450

657,735,790

Total liabilities

983,275,003

1,657,933,554

Trade accounts payable
Current portion of long-term loans

16

Provision for short-term liabilities
Provision for employee compensation

17

Other current liabilities
Total current liabilities
Non-current liabilities
Long-term loans, net of current portion
Provision for long-term liabilities
Reserve for long-term employee benefits

Deferred tax liabilities

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Group Lease Public Company Limited
Statements of financial position (continued)
As at 31 December 2011 and 2010
(Unit: Baht)
Note

2011

2010

Shareholders' equity
Share capital

18

Registered
86,300,000 ordinary shares of Baht 5 each

431,500,000

431,500,000

311,605,980

282,084,980

18

293,657,127

192,189,327

Share subscription received in advance

18.1

149,500,452

-

Warrants

18, 19

2,013,904

4,376,601

21

43,150,000

43,150,000

549,549,324

488,759,262

Total shareholders' equity

1,349,476,787

1,010,560,170

Total liabilities and shareholders' equity

2,332,751,790

2,668,493,724

0

0

Issued and paid-up
62,321,196 ordinary shares of Baht 5 each
(2010: 56,416,996 ordinary shares of Baht 5 each)
Share premium

Retained earnings
Appropriated - statutory reserve
Unappropriated

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Group Lease Public Company Limited
Statements of comprehensive income
For the years ended 31 December 2011 and 2010
(Unit: Baht)
Note

2011

2010

Profit or loss
Revenues
Hire purchase interest income
Other income
Total revenues

824,154,007

802,770,766

67,108,585

62,545,061

891,262,592

865,315,827

Expenses
Selling and administrative expenses

15

136,288,889

186,580,734

Bad debts and doubtful accounts

8

205,361,867

118,888,740

Loss on disposals of foreclosed assets

132,598,963

118,811,813

Total expenses

474,249,719

424,281,287

417,012,873

441,034,540

(74,657,512)

(75,032,333)

342,355,361

366,002,207

(127,277,776)

(102,749,168)

215,077,585

263,253,039

-

-

215,077,585

263,253,039

Profit before finance cost and
corporate income tax
Finance cost

16

Profit before corporate income tax
Corporate income tax

13

Profit for the year

Other comprehensive income
Other comprehensive income for the year
Total comprehensive income for the year

Earnings per share

23

Basis earnings per share
Profit for the year
Weighted average number of ordinary shares (shares)

3.65

4.67

58,926,163

56,348,138

3.63

4.25

59,199,375

61,919,676

Diluted earnings per share
Profit for the year
Weighted average number of ordinary shares (shares)

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Group Lease Public Company Limited
Statements of cash flows
For the years ended 31 December 2011 and 2010
(Unit: Baht)
2011

2010

Cash flows from operating activities
Profit before tax

342,355,361

366,002,207

7,900,785

7,835,899

205,361,867

118,888,740

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

(3,693,864)
132,598,963

Loss on diminution in value of assets foreclosed (reversal)
Provision for employee benefits

(392,477)

12,632
118,811,813
4,950,423

3,308,161

22,172,253

74,657,512

65,032,333

762,096,308

703,706,300

288,937,906

(627,365,980)

(130,139,577)

(133,853,635)

Other current assets

17,637,616

(32,140,874)

Other non-current assets

(9,320,173)

(3,826,674)

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

Operating liabilities increase (decrease)
Trade accounts payable

(495,535)

2,303,875

Insurance premium payables

(8,175,775)

225,486

Accrued expenses

(8,675,184)

5,423,356

(23,745,308)

-

Other current liabilities

(913,745)

6,509,317

Guarantee for damage from hire purchase agreements

(570,094)

(3,999,068)

Provision for employee benefits

Cash flows from (used in) operating activities
Cash paid for interest expenses
Cash paid for corporate income tax
Net cash flows from (used in) operating activities

886,636,439

(83,017,897)

(74,804,666)

(64,924,780)

(140,854,112)

(99,872,696)

670,977,661

(247,815,373)

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Group Lease Public Company Limited
Statements of cash flows (continued)
For the years ended 31 December 2011 and 2010
(Unit: Baht)
2011

2010

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

(38,232)

Proceeds from redemption of long-term investment

-

(3,287)
2,000,000

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

(28,153)
5,195,832

(16,907)
10,124

Acquisitions of property, plant and equipment

(6,672,148)

(16,526,527)

Net cash flows used in investing activities

(1,542,701)

(14,536,597)

(72,921,439)

47,574,980

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

365,000,000
(898,265,000)

1,350,000,000
(969,254,000)

Cash receipt from exercise of warrants

129,914,900

5,729,438

Cash receipt from share subscription received in advance

148,211,655

-

Dividend paid

(154,287,523)

(172,598,348)

Net cash flows from (used in) financing activities

(482,347,407)

261,452,070

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents

187,087,553

Cash and cash equivalents at beginning of year
Cash and cash equivalents at the end of year (note 7)

(899,900)

868,417

1,768,317

187,955,970

868,417

-

-

2,362,697

49,821

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

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Group Lease Public Company Limited
Notes to financial statements
For the years ended 31 December 2011 and 2010
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 and there are also 4 branches
in Rayong, Chonburi, Nakhonratchasrima and Ayutthaya.
The major shareholders of the Company are Engine Holdings Asia Pte. Ltd.
(incorporated in Singapore) and A.P.F Holding Company Limited (incorporated in
Thailand), which owns 43.98% and 22.70% of the Company’s share capital,
respectively. The parent company of the group is Wedge Holdings Company Limited
(incorporated in Japan).
On 20 April 2011, a meeting of the Board of Directors passed a resolution to accept
the resignation of the Managing Director, effective from 20 April 2011. The Board
also passed a resolution appointing a person to the position of General Manager, to
replace the Managing Director who resigned, effective from 25 April 2011.

2.

Basis of preparation
The financial statements have been prepared in accordance with accounting
standards enunciated under the Accounting Profession Act B.E. 2547, except for the
Thai Accounting Standard No. 12 regarding “Income Taxes”, which the Company
had early adopted before the date of enforcement.
The presentation of the financial statements has been made in compliance with the
stipulations of the Notification of the Department of Business Development dated
28 September 2011, issued under the Accounting Act B.E. 2543.
The financial statements in Thai language are the official statutory financial
statements of the Company. The financial statements in English language have
been translated from the Thai language financial statements.
The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where
otherwise disclosed in the accounting policies.

1
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Adoption of new accounting standards
During the current year, the Company adopted a number of revised and new
accounting standards, issued by the Federation of Accounting Professions, as listed
below.
Accounting standards:
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

Financial reporting standards:
TFRS 2

Share-Based Payment

TFRS 3 (revised 2009)

Business Combinations

TFRS 5 (revised 2009)

Non-current Assets Held for Sale and Discontinued
Operations

TFRS 6

Exploration for and Evaluation of Mineral Resources

Financial Reporting Standard Interpretations:
TFRIC 15

Agreements for the Construction of Real Estate
2
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Accounting Standard Interpretations:
Revenue-Barter Transactions Involving Advertising Services

SIC 31

These accounting standards do not have any significant impact on the financial
statements, except for the following accounting standard.
TAS 19 Employee Benefits
This accounting standard requires employee benefits to be recognised as expense in
the period in which the service is performed by the employee. In particular, an entity
has to evaluate and make a provision for post-employment benefits using actuarial
techniques. The Company previously accounted for such employee benefits when
they were incurred. The management uses judgement and estimates the amounts to
be paid based on reasonable assumptions, using rates consistent with the provisions
of the Labour Law.
For the purposes of first time adoption to comply with TAS 19 “Employee benefits”,
the Company has immediately recognised the difference between liablities
estimation in accordance with TAS19 and the prior provision made by management
as an expense in profit or loss for the current year. The effect of this change is
immaterial to the Company’s financial statements.
4.

New accounting standards issued during the years not yet effective
The Federation of Accounting Professions issued the following new/revised
accounting standards that are effective for fiscal years beginning on or after 1
January 2013.
Accounting standards:
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

Accounting Standard Interpretations:
SIC 10

Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities

SIC 21

Income Taxes - Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets

SIC 25

Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders

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.

3
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5. Significant accounting policies
5.1

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

5.2

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.

5.3

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

4
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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.

5.5

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.

5.6

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.
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.
5.7

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.

5
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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.
5.8

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.

5.9

Employee benefits
Short-term employee benefits
Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are
recognised as expenses when incurred.
Post-employment benefits
Defined contribution plans
The Company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is
monthly contributed by employee and by the Company. The fund’s assets are held in a
separate trust fund and the Company’s contributions are recognised as expenses when
incurred.
Defined benefit plans
The Company has obligations in respect of the severance payments it must make to
employees upon retirement under labor law. The Company treats these severance
payment obligations as a defined benefit plan.
6
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The obligation under the defined benefit plan is determined by management, using
the projected unit credit method. Such determination is made based on various
assumptions, including discount rate, future salary increase rate, staff turnover rate,
mortality rate, and inflation rates.
Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits are recognised
immediately in profit or loss.
For the purposes of first time adoption to comply with TAS 19 “Employee benefits”,
the Company has immediately recognised the difference between liablities
estimation in accordance with TAS19 and the prior provision made by management
as an expense in profit or loss for the current year. The effect of this change is
immaterial to the Company’s financial statements.
5.10 Income tax
Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable
and deferred tax.
Current tax
Current 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.
Deferred tax
Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of
assets and liabilities and their carrying amounts at the end of each reporting period,
using the tax rates enacted at the end of the reporting period.
The Company recognises deferred tax liabilities for all taxable temporary differences
while it recognises deferred tax assets for all deductible temporary differences and
tax losses carried forward to the extent 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 reporting date, the Company reviews and reduces the carrying amount of
deferred tax assets to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable
profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised.
The Company records deferred tax directly to shareholders' equity if the tax relates
to items that are recorded directly to shareholders' equity.

7
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5.11 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.
5.12 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.
6.

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:

6.1

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.

6.2

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.

6.3

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

8
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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.

6.5

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.

6.6

Post-employment benefits under defined benefit plans
The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial
techniques. Such determination is made based on various assumptions, including
discount rate, future salary increase rate, mortality rate and staff turnover rate.

7.

Cash and cash equivalents
(Unit: Thousand Baht)
2011
Cash

2010

104

79

Bank deposits

187,852

789

Total

187,956

868

As at 31 December 2011, bank deposits in saving accounts carried interest 0.75%
per annum (2010: 0.25% per annum).

9
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8.

Hire purchase and installment sales receivables

8.1

As at 31 December 2011 and 2010, the balances of hire purchase and installment
sales receivables are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Current portion of

Long-term portion of

hire purchase and installment

hire purchase and installment
sales receivables

sales receivables
2011

2010

2011

Total

2010

2011

2010

Normal receivables
Hire purchase and
installment sales receivables

1,373,121

2,000,698

1,467,291

1,570,327

2,840,412

3,571,025

78,844

58,497

-

-

78,844

58,497

Accrued hire purchase and installment
sales income
Less: Unearned hire purchase and
(663,786)

installment sales income, net
Total normal receivable

(756,417)

(190,180)

(375,905)

(853,966)

(1,132,322)

788,179

1,302,778

1,277,111

1,194,422

2,065,290

2,497,200

100,148

116,103

84,865

72,555

185,013

188,658

14,597

14,402

-

-

14,597

14,402

(42,658)

(41,880)

(15,195)

(19,990)

(57,853)

(61,870)

72,087

88,625

69,670

52,565

141,757

141,190

860,266

1,391,403

1,346,781

1,246,987

2,207,047

2,638,390

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

(183,851)

(163,531)

(107,447)

(64,810)

(291,298)

(228,341)

Hire purchase and installment
676,415

sales receivables, net

8.2

1,227,872

1,239,334

1,182,177

1,915,749

2,410,049

As at 31 December 2011 and 2010, 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: Thousand Baht)
Percentage
of allowance

Aging

Hire purchase and installment

set up by

Allowance for doubtful

Hire purchase and installment

sales receivables

the Company

accounts

sales receivables, net

2011

2010

2011

2010

2011

2010

Hire purchase and installment sales receivables
Not yet due

1,438,968

2,041,280

1

14,053

19,784

1,424,915

2,021,496

1 month

236,704

199,050

1

2,326

1,947

234,378

197,103

2 - 3 months

258,686

192,204

2

5,097

3,776

253,589

188,428

4 - 6 months

164,448

112,239

100

162,713

110,678

1,735

1,561

7 - 12 months

87,228

70,195

100

86,517

69,170

711

1,025

Over 12 months

21,013

23,422

100

20,592

22,986

421

436

2,207,047

2,638,390

291,298

228,341

1,915,749

2,410,049

Past due:

Total

10
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As at 31 December 2011 and 2010, 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: Thousand Baht)
2011

Within one year

2010

Minimum

Present value

Minimum

Present value

payments

of payments

payments

of payments

receivable

receivable

receivable

receivable

1,566,710

860,266

2,189,700

1,391,403

1,552,156

1,346,781

1,642,882

1,246,987

3,118,866

2,207,047

3,832,582

2,638,390

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

(911,819)

(1,194,192)

Present value of minimum lease
payments

8.4

2,207,047

2,638,390

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

8.5

As at 31 December 2011, the Company had transferred rights of claim under hire
purchase agreements with outstanding balances (before net of unearned hire
purchase interest income) of Baht 1,696 million (2010: Baht 4,109 million), in order
to secure credit facilities granted by commercial banks as discussed in Notes 14 and
16.

8.6

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 2011 and 2010 would be reduced by Baht 11.27 million
and Baht 1.48 million, respectively. However, allowance is fully provided for
accounts receivable which are overdue by more than 3 installments and the
11
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cessation of recognising revenue only from hire purchase receivables which are
overdue by more than 4 installments therefore has no significant effect to the
Company’s net income for the years.
As at 31 December 2011 and 2010, there are outstanding hire purchase receivable
amounting to approximately Baht 136.35 million and Baht 82.69 million, respectively
for which installment payments are more than 3 installments overdue but for which
revenue is still being recognised.
9.

Assets foreclosed
As at 31 December 2011 and 2010, assets foreclosed are presented as follows:
(Unit: Thousand Baht)
2011
Repossessed assets

2010

23,353

25,812

assets foreclosed

(7,937)

(8,329)

Assets foreclosed, net

15,416

17,483

Less: Allowance for diminution in value of

10.

Other current assets
(Unit: Thousand Baht)
2011
Accrued income

3,271

5,741

Prepaid expenses

41,676

50,343

Other receivable - sales of assets foreclosed

10,618

15,940

-

1,657

1,437

958

Total

57,002

74,639

Less: Allowance for doubtful accounts

(2,526)

(2,526)

Other current assets, net

54,476

72,113

Undue input tax
Others

11.

2010

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 25.2.

12
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Property, plant and equipment
(Unit: Thousand Baht)

Buildings

Land

Building

Furniture and

Computers

improvement

office

and

Motor

and lease area

equipment

equipment

vehicles

Total

Cost
35,983

45,405

4,908

20,320

10,802

19,697

137,115

Additions

31 December 2010

-

148

125

638

347

5,413

6,671

Disposals

-

-

-

(79)

(69)

(11,198)

(11,346)

35,983

45,553

5,033

20,879

11,080

13,912

132,440

31 December 2010

-

33,132

4,721

19,039

8,993

12,204

78,089

Depreciation for the year

-

2,285

60

486

1,385

3,684

7,900

Depreciation on disposals

-

-

-

(9,730)

(9,845)

31 December 2011

-

35,417

4,781

19,474

10,314

6,158

76,144

31 December 2010

35,983

12,273

187

1,281

1,809

7,493

59,026

31 December 2011

35,983

10,136

252

1,405

766

7,754

56,296

31 December 2011
Accumulated depreciation

(51)

(64)

Net book value

Depreciation for the year
2011

7,900

(Unit: Thousand Baht)

Land

Buildings

Building

Furniture and

Computers

improvement

office

and

Motor

and lease area

equipment

equipment

vehicles

Total

Cost
31 December 2009

30,379

42,821

4,773

Additions

5,604

2,584

135

Disposals

-

-

-

35,983

45,405

4,908

20,320

10,802

19,697

137,115

31 December 2009

-

30,984

4,643

18,760

7,001

9,059

70,447

Depreciation for the year

-

2,148

78

407

2,045

3,158

7,836

Depreciation on disposals

-

-

-

31 December 2010

-

33,132

4,721

19,039

8,993

12,204

78,089

31 December 2009

30,379

11,837

130

990

2,403

4,619

50,358

31 December 2010

35,983

12,273

187

1,281

1,809

7,493

59,026

31 December 2010

19,750

9,404

13,678

120,805

721

1,451

6,032

16,527

(151)

(53)

(13)

(217)

Accumulated depreciation

(128)

(53)

(13)

(194)

Net book value

Depreciation for the year
2010

7,836
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As at 31 December 2011, 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 27.08
million (2010: Baht 30.02 million).
The Company has mortgaged land and construction thereon with a total net book
value as at 31 December 2011 of Baht 25.10 million (2010: Baht 27.06 million) as
collateral for bank overdraft and short-term loans from financial institutions and
long-term credit facilities as discussed in Notes 14 and 16.
13.

Corporate income tax/deferred tax
Income tax expenses for the years ended 31 December 2011 and 2010 are made
up as follows:
(Unit: Thousand Baht)
2011

2010

Current income tax:
Current income tax charge

123,358

126,626

(20,658)

(16,807)

24,578

(7,070)

Deferred tax:
Relating to origination and reversal of
temporary differences
Effects of changes in the applicable tax rates
Income tax expense reported in the statement of
comprehensive income

127,278

102,749

Reconciliation between income tax expenses and the product of accounting profit
multiplied by the applicable tax rates for the years ended 31 December 2011 and
2010 is as follows.
(Unit: Thousand Baht)
2011
Accounting profit before tax
Applicable tax rate

2010

342,355

366,002

30%

30%

102,707

109,800

Accounting profit before tax multiplied by
applicable tax rate
Adjustment in respect of current income tax
of previous year
Effects of non-taxable income and expenses
Effects of changes in the applicable tax rates

(7)

19

24,578

(7,070)

Total income tax expenses reported in the statement
of comprehensive income

127,278

102,749

14
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As of 31 December 2011 and 2010, the components of deferred tax assets and
deferred tax liabilities are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
2010

2011
Deferred tax assets
Allowance for doubtful accounts
Allowance for diminution of value foreclosed assets
Reserve for employee benefits
Total

63,337

71,839

1,825

2,499

347

6,652

65,509

80,990

10,198

21,759

10,198

21,759

Deferred tax liabilities
Prepaid commission expense
Total

In October 2011, the cabinet passed a resolution to reduce the corporate income tax
rate from 30% to 23% in 2012, and then to 20% from 2013. In addition, in order to
comply with the resolution of the cabinet, in December 2011, the decreases in tax
rates for 2012 - 2014 were enacted through a royal decree. The Company reflected
the changes in tax rates in its deferred tax calculation, as presented above.
14.

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

2011

2010

MOR

-

22,921

MLR, MOR

-

50,000

-

72,921

As at 31 December 2010, 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.
The Company had repaid the bank overdraft and loans from financial institutions
balances during the year.

15
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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: Thousand Baht)

2011

2010

Transfer pricing policy

Transactions with related companies
Hire purchase interest

-

542

Contract price

Rental income

20

-

Contract price

Interest expenses

45

-

At the rates of 7.25% per
annum

As at 31 December 2011 and 2010, the Company has no balances with related
parties.
During the current year, the Company had loan from a related party. The movement
of loan from a related party was as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Balance as at
31 December
2010

Balance as at
During the year
Increase

31 December

Decrease

2011

Loan from a related party
A.P.F. Holdings Company Limited

-

5,000

(5,000)

-

Total

-

5,000

(5,000)

-

Directors and management’s benefits
During the year ended 31 December 2011, the Company paid salaries, bonus,
meeting allowance, gratuities and reserve for short-term and long-term employee
benefits to its directors and management totaling Baht 19.9 million (2010: Baht 17.1
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 19 May 2011, 112,100 GL-WA
warrants which had not been exercised by the warrantholders and expired.
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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
31 December 2011, 21,646 GL-WA warrants which had not been exercised by the
warrantholders.
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.
As at 31 December 2011, there are outstanding warrants (GL-WB, GL-WC) to
subscribe to the Company's ordinary shares, to be allotted to existing directors and
management totaling 53,500 units and 48,600 units, respectively.
16.

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

Balance
2011

Repayment condition

2010

Loan agreement dated 28 April 2008
Credit facility No. 1

-

47,833

At the rate of

Thirty equal installments, with first installment

MLR - 0.5% per

due on the first interest payment date after

annum

drawing down loans under credit facility

Loan agreement dated 29 January 2009
Credit facility No. 1

1,200

113,585

At the rate of

Twenty seven equal installments, with first

MLR - 0.5% per

installment due on the first interest payment

annum

date after drawing down loans under credit
facility

Loan agreement dated 22 October 2009
Credit facility No. 1

320,667

720,667

At the rate of

Thirty equal installments, with first installment

MLR - 0.75%

due on the first interest payment date after

per annum

drawing down loans under credit facility

Loan agreement dated 25 August 2010
Credit facility No. 1

470,833

535,500

At the rate of

Thirty equal installments, with first installment

MLR - 1.0% per

due on the first interest payment date after

annum

drawing down loans under credit facility

Loan agreement dated 26 May 2011
Credit facility No. 1

Total
Less: Current portion

91,620

884,320

-

At the rate of

Thirty equal installments, with first installment

MLR - 1.0% per

due on the first interest payment date after

annum

drawing down loans under credit facility

1,417,585

(694,953)

(788,126)

189,367

629,459

Long-term loans, net of current
portion
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Movements in the long-term loans account during the year 2011 are summarised
below.
(Unit: Thousand Baht)
Balance as at 31 December 2010
Add: Addition borrowings
Less: Repayment
Balance as at 31 December 2011

1,417,585
365,000
(898,265)
884,320

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.
On 26 May 2011, the Company entered into a loan agreement with another
commercial bank obtain long-term loan facilities of Baht 500 million. The purposes of
such loan are to repay the existing short-term loan and for use in the expansion of
business.
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.
18
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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 2011, the long-term credit facilities of the Company which have
not yet drawn down amounted to Baht 565 million.
17.

Provision for long-term employee benefits
Provision for long-term employee benefits as at 31 December 2011, which is
compensations on employees’ retirement, was as follows:
(Unit: Thousand Baht)
2011
Balance at beginning of year

22,172

Current service cost

2,448

Interest cost

860

Benefits paid during the year

(23,745)

Balance at end of year

1,735

Principal actuarial assumptions at the valuation date were as follows:
2011

2010

(% per annum) (% per annum)
Discount rate

3.9

4.2

Future salary increase rate (average)

7.5

7.5

17.36

13.98

Staff turnover rate

As at 31 December 2010, the Company has separately recorded reserve for
employee benefits relating for employees taking early retirement in the account
“Provision for employee compensation”, which is presented as current liabilities in
the statement of financial position. This reserve is the provision made by
management using judgement and estimates of the amounts to be paid based on
reasonable assumptions, and rates consistent with the provisions of the Labour Law.
The reserve for long-term employee benefits as discussed in Note 3 recorded in the
account “Reserve for long-term employee benefits” was calculated using actuarial
techniques and is presented as liabilities in the statement of financial position.
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Share capital

18.1 Additional share subscription received from the exercise of warrants
During the current year, the Company received additional share subscription totaling
Baht 129.9 million from the exercise of warrants, as detailed below.
Warrant

Ordinary share

Exercise price

Amount

(Units)

(Shares)

(Baht/share)

(Million Baht)

GL-WA

534,700

534,700

12

6.42

GL-W1

5,369,500

5,369,500

23

123.50

The Company registered the increase in its paid up share capital to Baht 311.6
million with the Ministry of Commerce on 3 October 2011 .
As at 31 December 2011, the Company had share premium amounting to Baht 293.7
million as a result of the capital increases (2010: Baht 192.2 million).
As at 31 December 2011, the Company had share subscription received in advance
amounting Baht 149.5 million in its paid up share capital from the exercise of GL-WA
totaling 6,443,985 units.
18.2 Reconciliation of number of ordinary shares
(Unit: Shares)
2010

2011
Registered share capital
Number of ordinary shares at the beginning of year

86,300,000

79,800,000

-

6,500,000

86,300,000

86,300,000

56,416,996

56,167,890

5,904,200

249,106

62,321,196

56,416,996

Increase in number of ordinary shares due to
registration during the year
Number of ordinary shares at the end of year
Issued and paid-up share capital
Number of ordinary shares at the beginning of year
Increase in number of ordinary shares due to
exercise of warrants during the year
Number of ordinary shares at the end of year
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Warrants
As at 31 December 2011, details of the warrants, which were issued by the
Company, are as follows: Type of
Warrant

Issue to

GL-WA

Directors and employees

GL-W1

Existing shareholders

Issuance date

Number of warrants

Warrant

Period of

Exercise price

Exercise ratio

of warrant

original issued

offer price

warrant

per share

per 1 warrant

20 May 2008

1,000,000

-

3 years

Baht 12

1 ordinary share

4 February 2009

24,300,000

Baht 0.20

3 years

Baht 23

1 ordinary share

GL-WB

Directors and employees

10 May 2009

500,000

-

3 years

Baht 14.50

1 ordinary share

GL-WC

Directors and employees

10 May 2010

500,000

-

3 years

Baht 16.59

1 ordinary share

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

Number of

Number of

Number of warrants

Type of

outstanding as at

Issuance of warrants

warrants exercised

warrant expired

outstanding as at

warrant

31 December 2010

during the year

during the year

during the year

31 December 2011

-

-

-

10,069,519

GL-WA

1,000,000

(534,700)

(465,300)

GL-W1

21,883,004

(11,813,485)

GL-WB

500,000

-

-

(276,700)

223,300

GL-WC

500,000

-

-

(254,400)

245,600

-

On 19 May 2011, 465,300 GL-WA warrants which had not been exercised by the
warrantholders expired.
On 30 December 2011, 10,069,519 GL-W1 warrants which had not been exercised
by the warrantholders.
Up to 31 December 2011, the Company cancelled a total of 531,100 warrants (GLWB and GL-WC) to purchase ordinary shares of the Company that had been
allocated to the directors and management of the Company, because the directors
and management who held those warrants had resigned, thus breaching the
conditions under which the warrants were received.
20.

Dividend
Dividends declared in 2011 consist of the following:
(Unit: Thousand Baht)

Dividends
Dividend on the first half
year of 2011 operating

Approved by

dividend on 2010
Total for 2011

Dividend

dividends

per share

Board of Directors’ meeting on
14 September 2011

result
Outstanding balance of

Total

104,076

1.67

50,211

0.89

154,287

2.56

Annual General Meeting of the
shareholders on 20 April 2011
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Dividends declared in 2010 consist of the following:
(Unit: Thousand Baht)

Dividends
Outstanding balance of
dividend on 2009

Approved by

Total

Dividend

dividends

per share

Annual General Meeting of the
shareholders on 21 April 2010
39,460

0.70

48,513

0.86

84,625

1.50

172,598

3.06

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

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

Total for 2010

21.

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.

22.

Expenses by nature
Significant expenses by nature are as follow:
(Unit: Thousand Baht)
2011
Salary and wages and other employee benefits
Depreciation

23.

2010

74,084

109,474

7,900

7,836

Earnings per share
Basic earnings per share is calculated by dividing the profit for the year attributable
to equity holders of the Company (excluding other comprehensive income) by the
weighted average number of ordinary shares in issue during the year.
Diluted earnings per share is calculated by dividing profit for the year attributable to
the equity holders of the Company by the sum of the weighted average number of
ordinary shares outstanding during the year and the weighted average number of
ordinary shares to be issued for conversion of all dilutive potential ordinary shares
into ordinary shares and potential ordinary shares are cancelled or expire during the
year. 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.
22
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The following table sets forth the computation of basic earnings per share and
diluted earnings per share:
Weighted average
Profit for the year

number of ordinary shares

2011

2010

(Thousand Baht)

(Thousand Baht)

2011

2010

(Thousand shares) (Thousand shares)

Earnings per share
2011

2010

(Baht)

(Baht)

Basic earnings per share
Profit for the year

215,078

263,253

58,926

56,348

3.65

4.67

3.63

4.25

Effect of dilutive potential
ordinary shares
GL-WA

-

-

-

533

GL-W1

-

-

-

4,643

GL-WB

-

-

150

218

GL-WC

-

-

123

177

Total

-

-

273

5,571

215,078

263,253

59,199

61,919

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

24.

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
2011 and 2010, the Company contributed Baht 1.0 and Baht 1.3 respectively to the
fund.

25.

Commitments

25.1 Service commitments
As at 31 December 2011, the Company has the outstanding service commitments
which are to be repaid within one year amounting to Baht 0.8 million (2010: Baht 0.4
million).
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25.2 Guarantees
As at 31 December 2011, there was outstanding bank guarantee of approximately
Baht

0.3 million (2010: Baht 0.3 million) issued by the bank on behalf of the

Company in respect of electricity and post guarantee.
26.

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.

27.

Financial instruments

27.1 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, 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.
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,
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.
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Significant financial assets and liabilities as at 31 December 2011 and 2010
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)
2011
Fixed interest rate

Floating

Within

1-5

interest

Non-interest

1 year

years

rate

bearing

Total

-

-

20.36

187.96

Financial assets
Cash and cash equivalents

167.60

Hire purchase and installment
sales receivables, net

676.42

1,239.33

-

-

1,915.75

Pledged fixed deposit at
financial institution

0.31

-

-

-

0.31

-

-

-

0.10

0.10

189.37

-

-

Accounts receivable and
loans to employees
Financial liabilities
Long-term loans

694.95

884.32
(Unit: Million Baht)

2010
Fixed interest rate

Floating

Within

1-5

interest

Non-interest

1 year

years

rate

bearing

-

-

0.41

1,227.87

1,182.18

-

-

2,410.05

0.27

-

-

-

0.27

-

-

-

0.07

0.07

-

-

788.13

629.46

Total

Financial assets
Cash and cash equivalents

0.46

0.87

Hire purchase and installment
sales receivables, net
Pledged fixed deposit at
financial institution
Accounts receivable and
loans to employees
Financial liabilities
Bank overdraft and short-term
loans from financial
institutions
Long-term loans

72.92
-

-

72.92

-

1,417.59
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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 16. The detail of the interest rate swap agreements expired on
31 March 2011, as mentioned in Note 16, 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.
27.2 Fair values of financial instruments
Methodology of fair value measurement depends upon characteristics of the financial
instruments. For the financial instruments which are regarded as traded in an active
market, fair value has been determined by the latest quoted market price. If however
the appropriate quoted market price cannot be determined, the fair value is
determined using an appropriate valuation technique.
The Company establishes fair value of its financial instruments by adopting the
following methods and assumptions:
a)

For financial assets and liabilities which have short-term maturity, including
deposits with financial institutions, accounts receivable and loans to employees
and bank 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 loans from financial institutions carrying interest at the rates
close to the market rates, fair value is the carrying amount in the balance
sheet.

28.

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 2011, the Company had a debtto-equity ratio of 0.73:1 (2010: 1.62:1).
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Event after the reporting period
On 30 December 2011, the Company entered into a USD 1.0 million short-term loan
agreement with an overseas company. The loan has a term of six months and the
interest charge is fixed at USD 0.07 million. Subsequently, on 11 January 2012 the
oversea company drew down USD 0.5 million of the loan from the Company.

30.

Reclassification
Certain amounts in the financial statements for the year ended 31 December 2010
have been reclassified to conform to the current year’s classification, following the
adoption of presentation of the financial statements in accordance with the
stipulations of the Notification of the Department of Business Development described
in Note 2, and the adoption of new and revised accounting standards described in
Note 3.
The reclassifications had no effect to previously reported profit (loss) or
shareholder’s equity.

31.

Approval of financial statements
These financial statements were authorised for issue by the Company’s authorised
directors on 13 February 2012.
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