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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. 
 
 

 
 
 
 

มทิซจึ ิ โคโนชติะ 
Mitsuji Konoshita 

 
ประธานกรรมการ 

Chairman of the Board of Directors 

 
 

 
 
 

ในปี 2554   บริษัทยังคงมีผลกําไรอย่าง
ตอ่เนื�อง  แมว้่าจะไดรั้บผลกระทบจากอุทกภัยในชว่ง
ไตรมาสสดุทา้ยของปี  ซึ�งทําใหบ้รษัิทตอ้งตั �งสํารอง
หนี�สูญเพิ�มขึ�น  ประกอบกับคณะรัฐมนตรีไดม้ีมตใิน
เดอืน ตลุาคม 2554 ใหม้กีารปรับลดอัตราภาษีเงนิได ้
นติบิุคคลจากรอ้ยละ 30 เป็นรอ้ยละ 23  ทําใหต้อ้งมี
การคํานวณภาษีเงนิไดร้อตัดบัญชใีหม่ และสง่ผลให ้
สนิทรัพย์ภาษีเงินไดร้อตัดบัญชถีูกปรับลดมูลค่าลง 
ค่าใชัจ่ายภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลของบรษัิท จงึเพิ�มขึ�น 
24.58 ลา้นบาท ซึ�งเป็นหนึ�งในสาเหตุหลักที�ทําให ้
บรษัิทมกีําไรสทุธลิดลง  

 
อยา่งไรก็ตาม บรษัิทเชื�อวา่  หลังจากสภาวะ

อทุกภัยไดผ้่านไปภาพรวมของอุตสาหกรรมรถจักรยา
ยนตใ์นปี 2555 น่าจะขยายตัวได ้  เมื�อเทยีบกับปี 
2554 เนื�องจากรถจักรยานยนต์ยังคงเป็นหนึ�งใน
พาหนะหรือเครื�องมือที�มีความสําคัญ ทั �งสําหรับการ
เดนิทางหรอืแมก้ระทั�งการดําเนนิธรุกจิในประเทศไทย  

 
ในปี 2555 นอกเหนือจากความมุ่งมั�นในการ

สนับสนุนใหบ้ริษัทมีความเจริญกา้วหนา้ในประเทศ
ไทยแลว้  บรษัิทยังจะขยายธรุกจิไปยังตลาดอาเซยีน
อกีดว้ย ในขณะที�ยังคงมีความมุ่งมั�นที�จะเสริมสรา้ง
ความแข็งแกร่งและสรา้งมูลค่าเพิ�มในการใหบ้ริการ
ของบรษัิทตอ่ไป อันจะนําไปสูก่ารพัฒนาอย่างยั�งยนื  
เพื�อประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ทกุทา่น  

 
ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการ และ

ผูบ้ริหาร ขอถือโอกาสนี� ขอบพระคุณลูกคา้ ผูผ้ลติ 
ผูแ้ทนจําหน่าย พนักงานของบรษัิทฯ ตลอดจนทา่นผู ้
ถือหุน้ทุกท่าน ที�ใหก้ารสนับสนุนแก่บริษัทดว้ยดี
เสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ�งวา่บรษัิทจะไดรั้บความ
ไวว้างใจ และการสนับสนุนจากท่านอย่างต่อเนื�อง
สบืไปในอนาคต 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 4 ท่าน ไดแ้ก ่
พลเอกสบืสันต ์ ทรรทรานนท ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายโศณติ  พชิญางกูร,  นายพลเดช   
เทอดพทิักษ์วานชิ และนายกฤษณ์  พันธร์ัตนมาลา เป็นกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2554 คณะกรรมการ
ตรวจสอบชดุปัจจุบันไดเ้ขา้ร่วมประชมุกับฝ่ายบรหิาร และผูต้รวจสอบภายในจํานวน 2 ครั �ง โดยมคีวามเห็น
ดังตอ่ไปนี�  
 

• รายงานทางการเงนิ  จากที�ไดพ้จิารณาสอบทานงบการเงนิแตล่ะไตรมาส และรายปี รว่มกบัฝ่าย
บรหิารและผูส้อบบญัช ี พบวา่มคีวามถกูตอ้งตามหลักการบญัชทีี�รับรองโดยทั�วไป ครบถว้น และ
เป็นที�เชื�อถอืได ้ 
 

• ระบบควบคมุภายใน  บรษัิทไดจ้ดัใหม้หีน่วยงานตรวจสอบภายใน ใหเ้ป็นผูดํ้าเนนิการตรวจสอบ
ภายใน โดยรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งพบวา่ระบบควบคมุภายใน มคีวาม
เพยีงพอ และเป็นไปอยา่งโปรง่ใส ตรวจสอบได ้ทั �งนี�หน่วยงานตา่งๆ ภายในบรษัิท ไดใ้หค้วาม
รว่มมอืในการตรวจสอบภายในเป็นอยา่งด ีทําใหก้ารตรวจสอบเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
• การปฏบิตัติามกฎหมาย บรษัิทดําเนนิธรุกจิภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย ์ และตลาด

หลกัทรัพย ์ ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ ตลอดจนกฎหมายและระเบยีบที�กําหนดขึ�นโดย
หน่วยงานตา่งๆ ซึ�งมคีวามเกี�ยวขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิทฯ อยา่งเครง่ครัด 

 
• ผูส้อบบญัช ี บรษัิท สํานักงานเอนิสท์ แอนด ์ยงั จํากดั รับหนา้ที�เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทในปี 

2554 เป็นปีที� 5 ตอ่เนื�องจากปีที�ผา่นมา ซึ�งการตรวจสอบบญัชอียูภ่ายใตม้าตรฐานการบญัชทีี�มี
ความถกูตอ้งเหมาะสมในระดับสากล และมคีา่ใชจ้า่ยสําหรับการสอบบญัชใีนระดับที�
สมเหตสุมผล 

 
• รายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์  คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ว่มพจิารณาการทํา

รายการระหวา่งกนัของบรษัิทฯ พบวา่มคีวามสมเหตสุมผล โปรง่ใส และเป็นไปเพื�อประโยชน์
สงูสดุของบรษัิทฯ ตามเกณฑท์ี�ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยกําหนด 

 
• การเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 
รายชื�อ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วนัที�เขา้ดํารงตําแหนง่ 

พลเอกสบืสนัต ์ ทรรทรานนท ์ 1/2 11 พฤษภาคม 2554 

นายโศณติ  พชิญางกรู  2/2 11 พฤษภาคม 2554 

นายพลเดช เทอดพทิกัษ์วานชิ  2/2 20 เมษายน 2554 

นายกฤษณ์  พันธรั์ตนมาลา 2/2 20 เมษายน 2554 

 
โดยรวมจากการที�คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหินา้ที� พบวา่บรษัิทฯ มรีะบบการบรหิารจัดการที�

มปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส สามารถตรวจสอบไดใ้นทกุขั �นตอน จากระบบการจัดเกบ็ขอ้มลูอยา่งละเอยีด เป็น
ระเบยีบ สอดคลอ้งกนัภายในแผนก และสามารถอา้งองิกนัไดร้ะหวา่งหน่วยงานตา่งๆ ทั �งนี� คณะกรรมการ
ตรวจสอบสนับสนุนใหบ้รษัิทฯ ปฏบิตัติามหลักการกํากบัดแูลกจิการที�ดขีองตลาดหลกัทรัพย ์ พรอ้มทั �งให ้
ขอ้สงัเกต ขอ้เสนอแนะ และแนวทางการปรับปรงุ เพื�อใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกท่กุฝ่ายตอ่ไป 

 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

       บรษิทั กรุป๊ลสี จํากดั (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 Meeting Attendance Date of Appointment 

General Suebsan Dardarananda 1/2 11 May, 2011 

Mr. Sonit Pichyangkul 2/2 11 May, 2011 

Mr. Pholdej Therdphithakvanij 2/2 20 April, 2011 

Mr. Krit Phanratanamala 2/2 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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ขอ้มลูท ั�วไป 

 

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

ทะเบยีนเลขที� :  0107537000327 (เดมิเลขที� บมจ.279) 

ประกอบธรุกจิ :  ใหบ้รกิารสนิเชื�อเชา่ซื�อรถจกัรยานยนต ์ 

ที�ตั �งสํานักงานใหญ ่ :  63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนมิติรใต ้ แขวงลาดยาว เขตจตจุักร   

  กรงุเทพมหานคร 10900 

ทนุจดทะเบยีน :  431,500,000 บาท 

ทนุที�ออกและชําระแลว้ :  343,825,905 บาท 

ชนดิของหุน้ :  หุน้สามญัจํานวน 68,765,181 หุน้ มลูคา่หุน้ที�ตราไวหุ้น้ละ 5.00 บาท 

Home Page :  www.grouplease.co.th 

E-mail :  glpcl@grouplease.co.th 

โทรศัพท ์ : 0-2580-7555 

โทรสาร :  0-2954-2902-3 

 

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

- ไมม่ ี– 

บคุคลอา้งองิอื�น ๆ 

ประเภทหลักทรัพย ์ :  หุน้สามญั 

นายทะเบยีนหลกัทรัพย ์ :  บรษัิท ศนูยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากดั 

  62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ชั �น 4,6-7 

  ถนนรัชดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 

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

  Call center : 0-2229-2888 

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

ผูส้อบบญัช ี :  นางสาว พมิพใ์จ มานติขจรกจิ  ผูส้อบบญัชรีับอนุญาต เลขทะเบยีน 4521 

 บรษัิท สํานักงาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จํากดั เลขที� 193/ 136-137  ชั �น 33  

อาคารเลครัชดา ถ. รัชดาภเิษก คลองเตย กรงุเทพฯ 10110    

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

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

ที�ปรกึษาทางกฎหมาย :  นายกปัตัน จรีะเศรษฐ 

  63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนมิติรใต ้แขวงลาดยาว เขตจตจุักร  

  กรงุเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2580-7555 โทรสาร. 0-2954-2902-3 
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General Information 

 

Company Name  :  Group Lease Public Company Limited. 

Registration Number  :  0107537000327 (old number Bor Mor Jor. 279) 

Core Business  :  Hire purchase financing of motorcycles. 

Location  :  63 Soi 1 Thetsabannimitrtai Road,Ladyao, Chatuchak, 

  Bangkok 10900. 

Registered Capital  :  431,500,000 baht. 

Paid-up Capital  :  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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ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรปุของบรษิทั 

Summary of the Financial Position and Operating Results 

 

 2011 

2554 

2010 

2553 

2009 

2552 

2008 

2551 

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหากําไร 

Profitability Ratio 

    

อตัราดอกเบี�ยรับ (%) 

Yield Rate 
38.10 37.24 36.81 38.55 

อตัราดอกเบี�ยจ่าย (%) 

Interest Rate 
6.29 5.88 6.81 6.59 

สว่นตา่งอัตราดอกเบี�ย (%) 

Net Yield Rate 
31.81 31.36 30.00 31.96 

อตัรากําไรสทุธ ิ(%) 

Net Profit Rate 
24.13 30.42 22.64 24.56 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 

Return on Equity 
18.23 27.35 21.58 27.72 

     

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการดําเนนิงาน 

Efficiency Ratio 
    

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(%) 

Return on Total Assets 
8.64 11.18 8.35 9.47 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย ์(เทา่) 

Total Assets Turn Over Ratio (Times) 
0.36 0.37 0.37 0.39 

     

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายการเงนิ 

Financial Policy Ratio 
    

อตัราสว่นหนี�สนิตอ่สว่นผูถ้อืหุน้ (เทา่) 

Ratio of Liability to Equity (times) 
0.72 1.62 1.26 1.98 

อตัราสว่นเงนิใหกู้ต้อ่เงนิกู ้(เทา่) 

Ratio of Total Receivable to Loan from (times) 
1.82 1.69 1.62 1.52 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล (%) 

Dividend Rate 
68.85 69.57 69.77 7.35 

     

อตัราสว่นคุณภาพสนิทรพัย ์

Asset Quality Ratio 
    

อตัราสว่นคา่เผื�อหนี�สงสยัจะสญูตอ่สนิเชื�อรวม (%) 

Ratio of Allowance for Doubtful Debt to Total 

Receivable 

13.20 8.65 8.92 5.96 

อตัราสว่นหนี�สญูตอ่สนิเชื�อรวม (%) 

Ratio of Bad Debt to Total Receivable 
6.45 2.91 3.42 2.13 

อตัราสว่นเงนิใหส้นิเชื�อที�หยุดรับรูร้ายไดต้อ่สนิเชื�อรวม (%) 

Ratio of Non performing loan to Total Receivable 
5.76 4.80 4.87 3.91 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
Nature of the Business 
 

ประวตัคิวามเป็นมา 

บริษัท กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน) เริ�มจด
ทะเบยีนจัดตั �งบรษัิทเมื�อวนัที� 6 พฤษภาคม 2529 ดว้ย
ทนุจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท โดยกลุม่ตระกลูเหลอืงรังษี 
ดําเนินธุรกิจใหเ้ช่าซื�อรถยนต์ ในเขตกรุ งเทพฯ 
ปริมณฑล และต่างจังหวัดต่อมาในปี 2533 กลุ่มคุณ
ขรรคช์ยั บนุปาน และกลุม่คณุอนุศักดิ�   อนิทรภูวศักดิ� 
ไดเ้ขา้มาซื�อกจิการจากผูถ้อืหุน้เดมิ และมุ่งเนน้การ
ขยายธรุกจิใหเ้ชา่ซื�อรถจักรยานยนต ์และชะลอการให ้
เช่าซื�อรถยนต์ หลังจากนั�น บริษัทไดข้ยายธุรกิจ
สินเชื�อใหเ้ช่าซื�อดา้นอื�นๆ ไดแ้ก่ รถบรรทุก รถ
เครื�องจักรกล แทน่พมิพ ์ตลอดจนธรุกจิสญัญาเชา่ทาง
การเงิน สัญญาโอนสทิธิเรียกรอ้ง สนิเชื�อขายผ่อน
ชําระ และสนิเชื�อเงนิสดสว่นบุคคล ภายหลังตั �งแต่ปี 
2547 เป็นตน้มา บรษัิทเนน้การใหบ้รกิารสนิเชื�อเชา่ซื�อ
รถจักรยานยนตเ์พียงอย่างเดยีว บรษัิทไดเ้พิ�มทนุเพื�อ
รองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื�องตลอด
ระยะเวลาที�ผ่านมา จากทุนจดทะเบยีนเริ�มตน้ 1 ลา้น
บาท จนกระทั�ง ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมี
ทนุจดทะเบยีน 431.5 ลา้นบาท 

 
ในปี 2550 บรษัิทมกีารเปลี�ยนแปลงที�สําคัญ

ในส่วนของผูถ้ือหุน้รายใหญ่ กล่าวคือช่วงปลายปี 
2549 ถึงตน้ปี 2550 กลุ่มผูถ้ ือหุน้รายใหญ่เดมิ ได ้
ทยอยขายหุน้ใหก้ับ กลุ่มบรษัิท เอ.พี.เอฟ.*  ซึ�งทํา
ใหปั้จจุบัน กลุ่มบริษัท เอ.พี.เอฟ. เป็นผูถ้ือหุน้ราย
ใหญ่ โดยถอืหุน้เป็นจํานวนทั �งสิ�น 46,770,002 หุน้  
หรือคดิเป็นรอ้ยละ 68.01 ของทนุจดทะเบยีนทั �งหมด
ซึ�งชาํระแลว้เต็มจํานวน  

 
ในปี 2554 ชว่งสามไตรมาสแรก แมว้า่บรษัิท

มีความจําเป็นที�จะตอ้งปรับเปลี�ยนโครงสรา้งในการ
บรหิารงานอย่างกะทันหัน แต่ก็ยังสามารถรักษาระดับ
ความสามารถในการทํากําไรไวไ้ด  ้อย่างไรก็ดี
เหตุการณ์นํ� าท่วมครั�งใหญ่ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปรมิณฑลในไตรมาส 4 นั�น ไดส้ง่ผลใหบ้รษัิทตอ้งตั �ง
สํารองหนี�สงสัยจะสูญเพิ�มขึ�น จนทําใหก้ําไรโดยรวม
ทั �งปีลดลงจากปีที�ผ่านมา แต่คาดว่าระดับการตั �ง
สํารองหนี�สงสัยจะสญู จะกลับสูภ่าวะปกตไิดใ้นไม่ชา้ 
เนื�องจากพื�นฐานธุรกิจยังคงมีความแข็งแกร่ง และ
ปัจจัยแวดลอ้มต่างๆ น่าจะสนับสนุนใหลู้กคา้สามารถ
กลบัมาชาํระหนี�ไดอ้ยา่งเป็นปกตโิดยเร็ว 

 
*บรษัิทที�จัดเป็นกลุม่เดยีวกนั ไดแ้ก ่ Engine Holdings Asia Pte. 
Ltd และบรษัิท เอ.พ.ีเอฟ โฮลดิ�งส ์จํากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Company Back Ground 

 Group Lease Public Company Limited 
was established on May 6, 1986 with registered 
capital of 1 million baht by the Luaengrungsi 
family, and started business in the hire purchase 
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. 
 
 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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ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบรษิทั 
 

ในปี 2554 ธุรกิจหลักของบริษัทคือ 
ใหบ้ริการสินเชื�อเช่าซื�อรถจักรยานยนต์ใหม่
เทา่นั�น โดยรถจักรยานยนตท์ี�บรษัิทใหส้นิเชื�อเชา่
ซื�อ ส่วนใหญ่จะเป็นรถญี�ปุ่ นเฉลี�ยราคาคันละ
ประมาณ 45,000 บาท และเป็นรถจักรยานยนตท์ี�
มสีภาพคลอ่งในการซื�อขายสงู ไดแ้ก ่ฮอนดา้ ยา
มาฮ่า ซูซูก ิและคาวาซาก ิเป็นตน้ ในปัจจุบัน
รถจักรยานยนตท์ี�บรษัิทใหบ้รกิารสนิเชื�อเชา่ซื�อจะ
มรีาคาสงูสดุไมเ่กนิคันละ 85,000 บาท 

 
นอกจากการใหบ้ริการสินเชื�อเช่าซื�อ

รถจักรยานยนตแ์ลว้ บรษัิทยังมกีารใหบ้รกิารหลัง
การขายโดยการใหบ้ริการรับต่อภาษีทะเบียน
รถจักรยานยนต ์กรมธรรมป์ระกันภัย และ พ.ร.บ. 
ซึ�งเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กลู่กคา้ อกีทั �ง
ยังเป็นการเสรมิรายไดใ้หก้ับบรษัิทอกีทางหนึ�ง 
ตลอดจนเป็นการคุม้ครองและป้องกันความเสี�ยง
ที�อาจจะเกดิขึ�นกับทรัพยส์นิ ซึ�งเป็นหลักประกัน
ในการใหส้นิเชื�อของบรษัิทได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Overview of the Company's Business 
 
 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.   
 

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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โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทั 

Structure of the Company’s Revenue 

 

รายไดข้องบรษิทั 

The Company’s Revenue 

 2554 

2011 

 2553 

2010 

2552 

2009 

พนับาท 

(‘000) 

รอ้ยละ 

(%) 

พนับาท 

(‘000) 

รอ้ยละ 

(%) 

พนับาท 

(‘000) 

รอ้ยละ 

(%) 

รายไดด้อกผลเชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระ 

Hire Purchase and Asset Financing 

824.154 92.47 802.77 92.77 742.16 92.75 

รายไดอ้ื�น 

Other Incomes 

67.109 7.53 62.55 7.23 58.05 7.25 

รวม 

Total 

891.26 100.00 865.32 100.00 800.21 100.00 

 

 

ภาวะการแขง่ขนั 

Competition Situation 

Motorcycle Registed in Bangkok

421,111
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ยอดการจําหน่ายรถจักรยานยนต์จะ
ส่งผลโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการเช่าซื�อ
รถจักรยานยนต์ ทั �งนี�หากพิจารณาภาวะการ
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 
รถจักรยานยนตย์งัคงเป็นยานพาหนะที�ใหค้วาม
สะดวกสบาย และรวดเร็ว ภายใตภ้าวะการ
จราจรที�หนาแน่นในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล โดยที�ระบบขนสง่มวลชนตา่งๆ ยงัไม่
สามารถสนองตอบตามความตอ้งการของ
ประชาชนได ้ ทําใหร้ถจักรยานยนตย์ังคงเป็น
ทางเลอืกหนึ�งที�ใชใ้นการเดนิทาง หรอืดําเนนิ
ธรุกจิ  ประกอบกับบรษัิทผูผ้ลติรถจักรยานยนต์
ไดใ้ชเ้ทคโนโลยีชั �นสูง ในการออกแบบ
รถจักรยานยนต์ใหส้วยงาม ทันสมัย และ
สะดวกสบายมากขึ�น  ตั วอย่างเช่น 
รถจักรยานยนตท์ี�ใชร้ะบบเกยีรอ์อโตเมตกิ ซึ�ง
ผูบ้รโิภคก็มกีารตอบสนองเป็นอย่างด ี และมี
แนวโนม้เพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�อง ทําใหธุ้รกจิเชา่
ซื�อรถจักรยานยนตเ์ป็นที�น่าสนใจในการลงทุน  
จะเห็นไดจ้ากมีผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มา
ดําเนินธุรกจิใหเ้ช่าซื�อรถจักรยานยนต์เพิ�มขึ�น
หลายราย สง่ผลใหภ้าวะการแขง่ขนัในธรุกจิเชา่
ซื�อรถจักรยานยนต์มีการแข่งขันกันเพิ�มขึ�น
เชน่กนั 

 
ในปี 2554  จํานวนรถจักรยานยนต์

ที�จดทะเบียนใหม่ในกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล มจํีานวน 390,862 คัน โดยเพิ�มขึ�น
รอ้ยละ 3.32 จากปี 2553 ซึ�งมีจํานวน 
378,311 คัน ภาพรวมของอุตสาหกรรมรถจักร
ยายนตใ์นปี 2555 น่าจะขยายตัวไดเ้ล็กนอ้ย
เมื�อเทียบกับปี 2554 จากความตอ้งการ
รถจักรยานยนต์หลังจากการเกิดภัยพิบัต ิ
นโยบายภาครัฐซึ�งจะกระตุน้ใหเ้กดิการใชจ้่าย
ในประเทศ และราคาพชืผลทางการเกษตรที�ยัง
มแีนวโนม้ที�ด ีสว่นปัจจัยหลายประการที�อาจฉุด
รั �งการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม ไดแ้ก่
เศรษฐกจิยุโรปที�ยังขาดความชัดเจนในหลาย
ประเทศและยังคาดการณ์ผลกระทบไม่ได ้
เศรษฐกจิอเมรกิาที�ยังอยู่ในระหว่างฟื�นตัว ซึ�ง
ทั �งสองปัจจัยจะกระทบโดยตรงต่อภาคการ
ส่งออก และบรรยากาศทางการเมืองที�ยังคง
เป็นปัญหาเรื�อรังตอ่ไป 
 

 
 
 

 
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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ปจัจยัความเสี�ยง 
Risk Factors 
 
 
ความเสี�ยงจากแหลง่เงนิทนุภายนอก 
 

จากลักษณะการประกอบธุรกิจการให ้
สนิเชื�อเช่าซื�อ การดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื�อง
จะตอ้งมีแหล่งเงินทุนที�เพียงพอรองรับการ
ดําเนินการ ทั �งนี�ปัจจุบันแหล่งเงินทุนที�บริษัท
นํามาใหส้นิเชื�อมาจากสองแหลง่หลักคอื เงนิกูย้มื
ธนาคารและเงนิสดจากการดําเนนิงานของบรษัิท  

 
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554 มยีอดเงนิ

กูย้มืคงเหลอื  884.32  ลา้นบาท ซึ�งเป็นเงนิกูย้มื
ระยะยาว  ทั �งนี�บรษัิทฯ มวีงเงนิกูย้มืระยะยาวตาม
สัญญาเงนิกูท้ี�ยังไมไ่ดเ้บกิใชจํ้านวน 421  ลา้น
บาท 

 
 จากการดําเนนิการที�ผ่านมานั�น บรษัิทมี
การกูย้ืมเงินจากสถาบันการเงินเป็นหลักโดย
บรษัิทมปีระวัตกิารชําระคืนเงนิกูด้ีมาโดยตลอด
รวมทั �งสามารถปฏิบัติตามเงื�อนไขทางการเงิน
ภายใตส้ัญญาเงินกูไ้ดแ้ก่การดํารงอัตราส่วน
หนี�สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้และ การดํารงอตัราสว่น
ของลูกหนี�เชา่ซื�อต่อหนี�เงนิกู ้ซ ึ�งจะทําใหบ้รษัิท
สามารถลดความเสี�ยงจากการไมไ่ดร้ับเงนิทุนจาก
แหลง่เงนิทนุภายนอกได ้
 
 
ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยเงนิกู ้
 
 รายไดห้ลักของบริษัทมาจากรายได ้
ดอกเบี�ยรับจากการใหบ้ริการสินเชื�อเช่าซื�อ
รถจักรยานยนต์ ทั �งนี�การเปลี�ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี�ยจะมผีลกระทบโดยตรงกับความสามารถ
ในการทํากําไรของบรษัิทกล่าวคอื ส่วนต่างอัตรา
ดอกเบี�ยรับจากการใหบ้รกิารสนิเชื�อเช่าซื�อกับ
ตน้ทุนเงนิกู ้โดยอัตราดอกเบี�ยที�สูงขึ�นจะส่งผล
ต่อตน้ทุนเงนิกูท้ี�สูงขึ�น ในขณะที�อัตราดอกเบี�ย
จากการใหบ้ริการสินเชื�อเช่าซื�อนั�นคงที�ตาม
ระยะเวลาที�กําหนดในสัญญาเช่าซื�อ จึงส่งผล
กระทบต่อส่วนต่างอัตราดอกเบี�ยได ้ดังนั�นเพื�อ
เป็นการลดความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ยที�สูงขึ�น 
บรษัิทจงึไดทํ้าสัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบี�ย
ของเงินกูย้ืมบางส่วนเพื�อแลกเปลี�ยนอัตรา
ดอกเบี�ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี�ยคงที�รอ้ยละ 
6.60-6.85 ตอ่ปี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Risks of external sources of funding 
 
 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.   
 

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. 
 
 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. 
 
 
Risks of loan interest rates 
 
 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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ความเสี�ยงจากความไมส่อดคลอ้งกนัระหวา่ง
อ า ยุ เ ง ิ น กู ้ ก ับ ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ ห้ เ ช่ า ซื� อ
รถจกัรยานยนต ์
 

จากอายขุองสัญญาเชา่ซื�อที� 6-48 เดอืน 
(โดยเฉลี�ยประมาณ 27 เดือน) บริษัทจึงมี
นโยบายในการทําสัญญาเงินกูร้ะยะยาวจาก
สถาบนัการเงนิซึ�งเป็นแหล่งเงนิทุนภายนอก ใหม้ี
ความสอดคลอ้งกับระยะเวลาชําระเงินคืนตาม
สญัญาเชา่ซื�อดังกล่าว เพื�อใหเ้กดิสภาพคล่องใน
การดําเนนิกจิการ อย่างไรก็ตามบรษัิทไดจ้ัดทํา
ประมาณการกระแสเงินสดครอบคลุมกา ร
คาดการณ์อัตราการเตบิโตของสนิเชื�อเช่าซื�อใน
อนาคต เพื�อใหบ้รษัิทสามารถวเิคราะห์ ประเมนิ
สภาพคล่องและวางแผนจัดหาเงนิทุนใหร้องรับ
และสอดคลอ้งกับเงื�อนไขสนิเชื�อเชา่ซื�อดังกล่าว
และทําใหก้ารดําเนนิธรุกจิเป็นไปอยา่งตอ่เนื�องได ้ 
 
 
ค ว า ม เ สี� ย ง จ า ก ผ ล ข า ด ทุ น ก า ร ข า ย
รถจกัรยานยนตท์ี�ยดืคนืมาไมคุ่ม้มลูหนี� 
 

บรษัิทจะทําการยดึรถคนืเมื�อลูกคา้ผดินัด
ชําระค่างวดตามสัญญาที�ตกลงกันไวแ้ละจะถูก
นํามาขายทอดตลาดโดยวิธีการประมูลใหแ้ก่ผู ้
จําหน่ายรถจักรยานยนตม์อืสองซึ�งดําเนนิกจิการ
ในเขตกรุงเทพฯ ปรมิณฑล และต่างจังหวัด ทั �งนี�
มลูหนี�คงคา้งของลกูหนี�แตล่ะราย โดยทั�วไปจะสงู
กว่ามูลค่ารถยึดที�จําหน่ายได ้ ดังนั�นหากไม่
สามารถเรียกรอ้งส่วนต่างที�รายไดจ้ากการ
จําหน่ายไมค่รอบคลุม จากลูกหนี�หรอืผูคํ้�าประกัน 
บรษัิทจะมผีลขาดทนุจากการจําหน่ายรถยดึคนื 

 
อยา่งไรก็ดเีพื�อป้องกนัความเสี�ยงดงักลา่ว 

บรษัิทจัดใหม้มีาตรการและระบบที�รัดกุมในการ
พจิารณาอนุมตักิารใหส้นิเชื�อตั �งแต่เริ�มตน้โดยการ
ใชฐ้านขอ้มูลลูกคา้ของบริษัท ขอ้มูลเครดิต
แ ห่ ง ช า ติ  จํ า กั ด  แ ล ะ  ส ม า ค ม เ ช่ า ซื� อ
รถจักรยานยนตแ์ห่งประเทศไทย ในการพจิารณา
คณุภาพผูข้อสนิเชื�อกอ่นการปลอ่ยใหกู้ย้มื รวมถงึ
การที�บริษัทไดพ้ัฒนาประสทิธิภาพการบริการ
เรียกเก็บหลังการอนุมัติใหส้ ินเชื�อเพื�อป้องกัน
ปรมิาณรถยดึที�อาจเพิ�มขึ�นจากการขยายธรุกจิของ
บรษัิท 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Risks on the incompatible between the 
term of the sources of fund and hire 
purchase contract term 
 
 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. 
 
 
Risks on losses on sales of 
repossessed motorcycles 
 
 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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ความเสี�ยงจากการดาํเนนิงานที�กอ่ใหเ้กดิ
สนิเชื�อที�ไมก่อ่ใหเ้กดิรายได ้
 

ปัจจุบันการดําเนนิธุรกจิใหส้นิเชื�อเชา่ซื�อ
รถจักรยานยนต์นั�นไม่มีขอ้จํากัดจากหน่วยงาน  
ใด ๆ ของภาครัฐ และเป็นธุรกจิที�ไม่อยู่ภายใต ้
กฎหมายพิเศษ ดังนั�นในการขยายธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการทุกรายในธุรกิจสินเชื�อเช่าซื�อ
รถจักรยานยนตจ์งึสามารถทําไดอ้ย่างเต็มที�ตาม
ศักยภาพของบรษัิทเอง ธุรกจินี�จงึมีความเสี�ยง
จากสนิเชื�อที�ไม่ก่อใหเ้กดิรายไดห้ากขาดความ
ระมัดระวังในการพจิารณาอนุมัตสินิเชื�อ หรอืขาด
ระบบการควบคมุภายในที�ด ี 

 
อย่างไรก็ตามบรษัิทไดกํ้าหนดใหม้ีการ

พจิารณาสนิเชื�ออย่างเขม้งวดทุกขั �นตอนรวมทั �ง
ใหค้วามสําคัญกับคุณภาพของสนิเชื�อโดยการ
ตรวจสอบขอ้มูลของลูกคา้ กล่าวคือบริษัทได ้
พัฒนาระบบฐานขอ้มูลของลูกค า้มากกว่ า  
410,000 รายการ และเป็นสมาชกิของบริษัท 
ขอ้มูลเครดติแห่งชาต ิจํากัด และ สมาคมเชา่ซื�อ
รถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย ทําใหบ้ริษัท
สามารถกลั�นกรองคุณภาพลูกหนี�ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพดว้ยการตรวจสอบประวัตกิารชําระ
หนี�จากฐานขอ้มูลทั �งสามแหล่ง โดย ณ วันที� 31 
ธันวาคม 2554 บริษัทมีสินเชื�อที�ไม่ก่อใหเ้กิด
รายไดเ้ป็นจํานวน 141.76 ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ยละ  
5.76 ของสนิเชื�อทั �งหมด โดยเมื�อเปรยีบเทยีบกับ
สนิเชื�อที�ไมก่อ่ใหเ้กดิรายได ้ณ วันที� 31 ธันวาคม 
2553 ซึ�งเท่ากับรอ้ยละ 4.80 ของสนิเชื�อทั �งหมด 
พบว่าอัตราส่วนสนิเชื�อที�ไม่ก่อใหเ้กดิรายไดต้่อ
สนิเชื�อรวมเพิ�มขึ�นในอัตรารอ้ยละ 20 ในขณะที�
บรษัิทมกีารตั �งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 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 
ตามลําดับหรอืคดิเป็นอตัราสว่นคา่เผื�อหนี�สงสยัจะ
สูญต่อสนิเชื�อรวม เท่ากับ 13.20 และ 8.65  
ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Risks on the operation which may lead 
to non performing loans 
 
 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. 
 
 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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ความเสี�ยงดา้นการแขง่ขนัและคูแ่ขง่ขนัราย
ใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมสินเชื�อเช่าซื�อ
รถจกัรยานยนต ์
 

ธรุกจิการใหส้นิเชื�อเชา่ซื�อรถจักรยานยนต์
เป็นธุรกจิที�ไม่ตอ้งมีการลงทุนในเครื�องมือและ
อุปกรณ์สําหรับการดําเนินงานเป็นจํานวนมาก 
บรษัิทเพยีงจัดหาแหล่งเงนิทุนสําหรับการปล่อย
สนิเชื�อเท่านั�น จงึเป็นการง่ายที�คู่แข่งขันรายใหม่
จะเขา้มาในอตุสาหกรรม อยา่งไรก็ตามปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จไมใ่ชเ่พยีงแคแ่หลง่เงนิทนุเทา่นั�น แต่
ยงัตอ้งอาศัยความเชี�ยวชาญในอกีหลายดา้น เชน่ 
การประเมนิคุณภาพสนิเชื�อ และการตดิตามการ
ชําระค่างวด เป็นตน้ ซึ�งมคีู่แข่งจํานวนไม่นอ้ยที�
ตอ้งออกจากอตุสาหกรรมเนื�องจากขาดคุณสมบัติ
ดังกลา่ว 

 
ก า ร ใ ช ้บ ริ ก า ร สิ น เ ชื� อ เ ช่ า ซื� อ

รถจักรยานยนต์นั�น ผูจํ้าหน่ายรถจักรยานยนต ์
(Dealers) มสีว่นสําคัญในการแนะนําลูกคา้ที�ขอ
สิน เชื�อ เช่าซื�อ รถจั ก รยานยนต์ เพื�อ เลือกผู ้
ใหบ้ริการสนิเชื�อเช่าซื�อรถจักรยานยนต์ ดังนั�น
บรษัิทจงึมคีวามเสี�ยงที�เกดิจากการที�ผูจํ้าหน่าย
รถจักรยานยนตไ์มแ่นะนําลกูคา้ใหม้าใชบ้รกิารการ
ใหส้นิเชื�อของบรษัิท 

 
การดําเนนิธุรกจิของบรษัิทจงึตอ้งมรีะบบ

การตรวจสอบขอ้มูล เพื�อการใหส้นิเชื�อที�รวดเร็ว 
ประกอบไปดว้ยระบบสารสนเทศที�ครอบคลุมการ
ดําเนินงานของบริษัทและบุคลากรที�มีความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถงึความชํานาญ
เฉพาะดา้น ทําใหบ้รษัิทสามารถดําเนนิการอนุมัติ
สนิเชื�อไดภ้ายใน 1 ชั�วโมง นับเป็นการสรา้งความ
พอใจใหแ้ก่ผูจํ้าหน่ายรถจักรยานยนต์เป็นอย่าง
มาก นอกจากนี�ดว้ยระบบสารสนเทศที�บรษัิทได ้
พัฒนาขึ�นเอง เพื�อใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัธรุกจิ
และความชํานาญเฉพาะของบุคลากร บริษัท
สามารถใหบ้ริการลูกคา้และรา้นคา้ ดา้นการ
ตรวจสอบยอดปิดบญัชไีดภ้ายในเวลาอนัรวดเร็ว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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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ความเสี�ยงจากการที�ผู ้ถ ือหุ ้นรายใหญ่มี
อทิธพิลตอ่การบรหิารจดัการ 
 

ผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิท ไดแ้ก ่บรษัิท 
เอ.พ.ีเอฟ โฮลดิ�งส ์ จํากดั และผูถ้อืหุน้ที�จัดเป็น
กลุม่เดยีวกนั ไดแ้ก ่Engine Holdings Asia Pte. 
Ltd. (“ผูถ้อืหุน้กลุม่ APF”) บรษัิทถอืหุน้ ณ วันที� 
5 มกราคม 2555 รวมเป็นจํานวน  46,770,002 
หุน้ คดิเป็นสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษัิทรอ้ยละ 
68.01 ของทนุจดทะเบยีนและเรยีกชาํระแลว้ 
68,765,181 หุน้ การถอืหุน้จํานวนดังกลา่วซึ�งมี
เกนิกวา่ 2 ใน 3 ทําให ้ผูถ้อืหุน้กลุม่ APF สามารถ
ควบคมุมตผิูถ้อืหุน้รวมถงึเรื�องที�กฎหมายกําหนด
วา่จะตอ้งใชม้ตอิยา่งนอ้ย 2 ใน 3 จากที�ประชมุผู ้
ถอืหุน้ ดังนั�นผูถ้อืหุน้รายอื�นจงึอาจไมส่ามารถ
รวบรวมเสยีงเพื�อตรวจสอบและถว่งดลุ ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 
 
 
 
 
 
 

 
 
Risks on the influence of the major 
shareholder to business management 
 
 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. 
 

 



________________________________________________________13_____________________________________________________ 

 

 

 

โครงสรา้งผูถ้อืหุน้และการจดัการ 

Structure of Capital and Management 

 

ผูถ้อืหุน้ 

Shareholders 

รายชื�อผูถ้อืหุน้ใหญ ่10 รายแรก ณ วันที� 30 ธันวาคม 2554 (หลังจากการใชส้ทิธ ิGL-W1 ครั �งสดุทา้ย) 

Top ten of shareholders as at December 30, 2011 (included exercise result of GL-W1) 

 

ลําดับ
ที� 

รายชื�อผูถ้อืหุน้ จํานวนหุน้ที�ถอื (หุน้) 
คดิเป็นสดัสว่นของหุน้

ทั �งหมด (รอ้ยละ) 

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

    
1 Engine Holdings Asia Pte. Ltd. 27,406,560 39.86% 
    
2 บรษัิท เอ.พ.ีเอฟ.โฮลดิ�งส ์จํากดั 19,363,442 28.16% 
 A.P.F. Holdings Company Limited   
    
3 บรษัิท ไทยเอ็นวดีอีาร ์จํากดั 2,971,545 4.32% 
 Thai NVDR Company Limited   
    
4 นาย ฮารกชินิ ทันวาน ี 1,000,000 1.45% 
 Mr. Harkishin Tanwani   
      
5 นาย สมศักดิ� บรูณะบญุวงศ ์ 678,500 0.99% 
 Mr. Somsak Booranaboonwong   
      
6 นาย สมพงษ์ ศลิป์สมบรูณ์ 570,000 0.83% 
 Mr. Sompong Silpsomboon   
      
7 นาย วศิตูย ์ ฟเูฟื�องมงคลกจิ 500,000 0.73% 
 Mr. Visooth Foofuengmongkolkij   
      
8 นาย โดม เรอืงสมบรูณ์ 500,000 0.73% 
 Mr. Dome Ruengsomboon   
      
9 นาย สชุาย ศรปีรัชญาอนันต ์ 456,500 0.66% 
 Mr. Suchai Sriprachya-anan   
      

10 นาง เพ็ชรรัตน ์ พรีะวัฒนชาต ิ 390,000 0.57% 
 Mrs. Petchrat Peerawattanachart   
      
 รวม           53,836,547  78.29% 
 Total   
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     ก า ร จ ัด ก า ร 

     Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผงัโครงสรา้งองคก์ร 

Organization Chart

คณะกรรมการบรษิทั 
Board of Directors 

ฝ่ายสนิเชื�อและการตลาด 
Credit & Marketing Dept.  

ฝ่ายบรกิารเรยีกเก็บ 
Collection Dept. 

ฝ่ายบัญชแีละการเงนิ 
Financial & Accounting  

ฝ่ายบุคคลและธุรการ 
Admin & Personnel  

ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Information Tech. Dept. 

ฝ่ายปฏบิัตกิาร 
Operation Dept. 

สว่นการตลาด 
Marketing 
Division 

สว่นสนิเชื�อ 
Credit 

Division 
 

ผูจ้ดัการท ั�วไป 
General Manager 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
Audit Committee 

สํานักตรวจสอบภายใน  
Internal Audit 
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โครงสรา้งการจดัการ 

โครงสรา้งการจัดการของบรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) มคีณะกรรมการและผูบ้รหิาร โดย

ประกอบดว้ยกรรมการ 2 ชดุ ไดแ้ก ่คณะกรรมการบรษัิท และ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรษัิท 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการจํานวน 10 คน ดังนี� 

รายชื�อกรรมการ ตําแหนง่ ตวัแทนในฐานะ 

1. นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ ประธานกรรมการ ผูถ้อืหุน้ (บรษัิท เอ.พ.ีเอฟ.โฮลดิ�งส ์จํากดั) 

2. นายทตัซยึะ  โคโนชติะ กรรมการ ผูถ้อืหุน้ (Engine Holdings Asia Pte.Ltd.) 

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

4. นายสมชยั  ลมิป์พัฒนสนิ กรรมการ ผูบ้รหิารบรษัิท 

5. นายวรศักดิ�  เกรยีงโกมล กรรมการ ผูถ้อืหุน้ (บรษัิท เอ.พ.ีเอฟ.โฮลดิ�งส ์จํากดั) 

6. นายดพีงศ ์ สหะชาตศิริ ิ กรรมการ ผูถ้อืหุน้ (บรษัิท เอ.พ.ีเอฟ.โฮลดิ�งส ์จํากดั) 

7. พลเอกสบืสนัต ์ ทรรทรานนท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอสิระ 

 

8. นายโศณติ  พชิญางกรู กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอสิระ 

 

9. นายพลเดช  เทอดพทิักษ์วานชิ กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอสิระ 

 

10. นายกฤษณ์  พันธรั์ตนมาลา กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอสิระ 

 

 

ทั �งนี�มเีลขานุการคณะกรรมการบรษัิท  2 คน ดังนี� 

1. นางสาวศริเิพ็ญ  พงศช์ยัฤกษ์ เลขานุการบรษัิท 

2. นางสาวศศธิร  ทรัพยว์ทิยาภณัฑ ์ ผูช้ว่ยเลขานุการบรษัิท 

กรรมการผูม้อํีานาจลงนาม 

กรรมการซึ�งมอํีานาจลงลายมอืชื�อแทนบรษัิท  คอื นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ หรอื นายดพีงศ ์ สหะชาติ

ศริ ิ หรอื นายสมชยั  ลมิป์พัฒนสนิ หรอื นายวรศักดิ�  เกรยีงโกมล สองในสี�คนลงลายมอืชื�อร่วมกันและ

ประทับตราสําคัญของบรษัิท 

สําหรับอํานาจในการฟ้องรอ้งดําเนนิคด ี บงัคับคด ี การตอ่สูค้ด ี และการดําเนนิการกระบวนการ

พจิารณาทั �งหมดทั �งทางแพง่และทางอาญา หรอืคดอีื�นใด การแจง้ความรอ้งทกุข ์ การถอนคํารอ้งทกุข ์ การ

ยื�นคําขอรับชําระหนี�  และการดําเนนิกระบวนพจิารณาในคดลีม้ละลายทั �งหมด    ตลอดจนการขอรับคนื ขอ

คนื เขา้ครอบครองซึ�งทรัพยส์นิตา่ง ๆ ของบรษัิท หรอืเงนิใด ๆ จากพนักงาน เจา้หนา้ที�จากศาลหรอืบคุคล

ใด ๆ ในนามของบรษัิทนั�น มอบอํานาจให ้ นายไพบลูย ์  ชยัเบญจพล ผูจ้ดัการทั�วไป หรอื นายกปัตัน         

จรีะเศรษฐ ผูจ้ัดการฝ่ายสนิเชื�อและการตลาด หรอื นายกติตชิยั  มณีนนท ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบรกิารเรยีกเก็บ หรอื  

นายสนัชยั  เรอืงพุม่ หัวหนา้แผนกตรวจสอบหลักทรพัย ์ คนใดคนหนึ�งลงลายมอืชื�อและประทับตราสําคญั

ของบรษัิท 
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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 Representative of 

1. Mr. Mitsuji Konoshita Chairman of the Board of Directors 
Shareholder (APF Holdings 
Co.Ltd.) 

2. Mr. Tatsuya Konoshita Director 
Shareholder (Engine Holdings 
Asia Pte.Ltd.) 

3. Mr. Muneo Tashiro Director 
Shareholder (Engine Holdings 
Asia Pte.Ltd.) 

4. Mr. Somchai Limpattanasin Director Management 

5. Mr. Worasak Kriengkomol Director 
Shareholder (APF Holdings 
Co.Ltd.) 

6. Mr. Deepong Sahachartsiri Director 
Shareholder (APF Holdings 
Co.Ltd.) 

7. Gen. Suebsan Dardarananda 
Chairman of the Audit committee 
and Independent Director 

 

8. Mr. Sonit Pichyangkul 
Audit Committee /Independent 
Director 

 

9. Mr.Pholdej Therdphithakvanij 
Audit Committee /Independent 
Director 

 

10. Mr. Krit Phanratanamala 
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. 



________________________________________________________17_____________________________________________________ 

 

 

 

ขอบเขตอํานาจหนา้ที�ของคณะกรรมการบรษัิท  

  คณะกรรมการมอีํานาจหนา้ที�ในการจัดการบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์ และ

ขอ้บังคับของบรษัิทตลอดจนมตขิองที�ประชมุผูถ้อืหุน้ที�ชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความซื�อสตัยส์จุรติ และ

ระมัดระวงัรักษาผลประโยชนข์องบรษัิท โดยสรุปอํานาจหนา้ที� ที�สาํคญัไดด้งันี�  

1. จัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามัญประจําปี ภายใน 4 เดอืนนับแตว่ันสิ�นสดุรอบ

ระยะเวลาบญัชขีองบรษัิท  

2. จัดใหม้กีารประชมุคณะกรรมการอยา่งนอ้ย 3 เดอืนตอ่ครั�ง 

3. จัดใหม้กีารทํางบดลุและงบกําไรขาดทนุของบรษัิท ณ วันสิ�นสดุรอบระยะเวลาบัญชขีองบรษัิท 

ซึ�งผูส้อบบญัชตีรวจสอบแลว้ และนําเสนอตอ่ที�ประชมุผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาอนุมัต ิ

4. คณะกรรมการบรษัิทอาจแต่งตั �งกรรมการผูจ้ัดการ หรือมอบอํานาจใหบุ้คคลอื�นใดใหด้ําเนิน

กจิการของบรษัิท ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื�อใหบุ้คคล

ดงักลา่วมอีํานาจตามที�คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที�คณะกรรมการเห็นสมควร และ

คณะกรรมการอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลี�ยนแปลง หรือแกไ้ขอํานาจดังกล่าวได ้ ในกรณีที�

คณะกรรมการบริษัทไดม้อบอํานาจใหก้รรมการผูจ้ัดการหรือบุคคลอื�นทําหนา้ที�แทนในเรื�อง

เกี�ยวกับการดําเนนิงานตามปกตธิุรกจิ การมอบอํานาจดังกลา่วตอ้งเป็นไปตามมตขิองที�ประชมุ

คณะกรรมการบรษัิทที�มกีรรมการอสิระหรอืกรรมการที�เป็นกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชมุ และ 

หากกรรมการอสิระหรอืกรรมการที�เป็นกรรมการตรวจสอบคัดคา้นการมอบอํานาจนั�น ตอ้งบันทกึ

ความเห็นของกรรมการดงักลา่วในรายงานการประชมุใหช้ดัเจน 

5. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบรษัิทควบคมุกํากับดแูลการ

บรหิารและการจัดการของคณะผูบ้รหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�ไดรั้บมอบหมาย เวน้แตใ่นเรื�อง

ดังตอ่ไปนี� คณะกรรมการตอ้งไดรั้บมตอินุมัตจิากที�ประชมุผูถ้อืหุน้กอ่นการดําเนนิการ อันไดแ้ก ่

เรื�องที�กฎหมายกําหนดใหต้อ้งไดรั้บมตอินุมัตจิากที�ประชมุผูถ้อืหุน้ เชน่ การเพิ�มทนุ การลดทนุ 

การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิททั �งหมดหรอืบางสว่นที�สําคัญใหแ้กบ่คุคลอื�น หรอืการซื�อหรอื

รับโอนกจิการของบรษัิทอื�นมาเป็นของบรษัิท การแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บังคับ เป็น

ตน้ 

6. นอกจากนี�คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนา้ที�ในการกํากับดูแลใหบ้รษัิทปฏบิัตติามกฎหมายว่า

ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพย ์ อาทเิชน่ การทํารายการ

ที�เกี�ยวโยงกันและการซื�อหรือขายทรัพยส์นิที�สําคัญ ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย หรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิท 

7. พจิารณาโครงสรา้งการบรหิารงาน  แตง่ตั �งคณะกรรมการบรหิาร  กรรมการผูจ้ัดการ   ผูจ้ัดการ

ทั�วไป และคณะกรรมการอื�นตามความเหมาะสม 
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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. 



________________________________________________________19_____________________________________________________ 

 

 

 

8. ตดิตามผลการดําเนนิงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งตอ่เนื�อง 

9. กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกจิการอันมสีภาพอย่างเดยีวกัน และเป็นการแข่งขันกับกจิการของ

บรษัิท หรอืเขา้เป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามัญ      หรอืเป็นหุน้สว่นไม่จํากัดความรับผดิในหา้ง

หุน้สว่นจํากัด หรือเป็นกรรมการของบรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทอื�นที�ประกอบกจิการอันมสีภาพ

อย่างเดยีวกัน   และเป็นการแขง่ขันกับกจิการของบรษัิท     ไม่วา่จะทําเพื�อประโยชน์ตนหรอื

เพื�อประโยชนผ์ูอ้ ื�น  เวน้แตจ่ะไดแ้จง้ใหท้ี�ประชมุผูถ้อืหุน้ทราบกอ่นที�จะมมีตแิตง่ตั �ง 

10. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททราบโดยไม่ชกัชา้ หากมสีว่นไดเ้สยีไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มใน

สญัญาที�บรษัิททําขึ�นหรอืถอืหุน้ หรอืหุน้กูเ้พิ�มขึ�นหรอืลดลงในบรษัิท  

 

 ทั �งนี� การมอบอํานาจหนา้ที�ดังกล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่คณะกรรมการ จะไม่รวมถงึการมอบอํานาจที�ทําให ้

คณะกรรมการหรอืผูรั้บมอบอํานาจจากคณะกรรมการสามารถอนุมัตริายการที�ตนหรอืบคุคลที�อาจมคีวามขัดแยง้ มสีว่น

ไดเ้สยีหรอืมผีลประโยชนใ์นลกัษณะอื�นใดที�ขดัแยง้กบับรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย หรอืลักษณะอื�นใดที�เป็นไปตามที�กําหนด 

ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ซึ�งการอนุมัตริายการในลักษณะดังกลา่วจะตอ้งเสนอตอ่ที�ประชมุ

คณะกรรมการบรษัิทและ / หรอืที�ประชมุผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาและอนุมัตริายการดงักลา่วตามที�ขอ้บังคับของบรษัิทหรอื

กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกําหนด 
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9. Directors cannot operate or be partner in any business which is in the same business 

of the company, or that business is the company's competitor whether that benefit is 

belong to himself or others. The exception is when that action is informed in a 

shareholders' meeting before appointment. 

10. Directors have to inform the company promptly if he is involved directly or indirectly 

in any benefit which comes from the company's contract, including increasing and 

decreasing of capital/debenture of a director. 

 

  However that above authorization doesn't include the authorization in approving the 

transactions which cause conflict of interest to the company's advantage. This limitation complies to the 

Stock Exchange of Thailand's rules, the approval of such transactions has to be resolved in Board of 

Directors of shareholder, according to the company's regulation or related law. 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 4 คน ดังนี� 

รายชื�อ ตาํแหนง่ 

1. พลเอกสบืสนัต ์ทรรทรานนท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

2.* นายโศณติ  พชิญางกรู กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

3. นายพลเดช  เทอดพทิักษ์วานชิ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

4. นายกฤษณ์  พันธร์ัตนมาลา กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

* เป็นกรรมการตรวจสอบที�มปีระสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ 

 

ขอบเขตอํานาจหนา้ที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหนา้ที� ตามที�ไดร้ับมอบหมายจาก

คณะกรรมการ รวมทั �งการรายงานตอ่คณะกรรมการ ดังตอ่ไปนี� 

1. สอบทานใหบ้รษัิทมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและเพยีงพอ 

 

2. สอบทานใหบ้รษัิทมรีะบบการควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที�เหมาะสมและ

มปีระสทิธภิาพ ตลอดจนพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให ้

ความเห็นชอบในการพจิารณาแต่งตั �งโยกยา้ย หรือเลกิจา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน หรอืหน่วยงานอื�นใดที�รับผดิชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

 
 

3. สอบทานใหบ้รษัิทปฏบิัตติามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้กําหนด

ของตลาดหลักทรัพย ์หรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิท 

 

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

ของบรษัิทและเสนอคา่ตอบแทนสําหรับบคุคลดังกล่าว รวมทั �งเขา้ร่วมประชมุร่วมกับผูส้อบ

บญัช ีโดยไมม่ฝ่ีายจัดการ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั �ง 

 
 

5. พจิารณารายการที�เกี�ยวโยงกนั หรอืรายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไป

ตามกฏหมายและขอ้กําหนด ของตลาดหลักทรัพย ์
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Audit Committee 

As of December 31, 2011 there were 4 independent directors in the Audit committee as 

follows 

Audit Committee Position 

1. Gen. Suebsan  Dardarananda 
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. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของบรษัิท 

ซึ�งรายงานดังกล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้ง

ประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี� 

 ความเห็นเกี�ยวกับความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที�เชื�อถอืไดข้องรายงานทางการ

เงนิของบรษัิท 

 ความเห็นเกี�ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท 

 ความเห็นเกี�ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย ์ขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพย ์หรอืกฏหมายที�เกี�ยวขอ้งกับธุรกจิ

ของบรษัิท 

 ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

 ความเห็นเกี�ยวกบัรายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการ

ตรวจสอบแตล่ะทา่น 

 ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับจากการปฏบิัติ

หนา้ที�ตามกฎบตัร 

 รายการอื�นที�เห็นว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทั�วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที�

และความรับผดิชอบที�ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

 

7. ปฏบิัตงิานอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบรษัิทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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6. Ensure full coverage of the audit committee’s monitoring activities. The report 

must be signed by the Chairman of Audit Committee and disclosed in the annual 

report. The report should include the following :  

•  Comment on accurateness, completeness and credibility of the Company’s 

financial report. 

•  Comment on an adequacy of the firm’s internal control system. 

•  Comment on the Company’s compliance with SEC’s and SET’s laws and regulation 

and other laws relevant to the Company’s business. 

•  Comment on suitability of the external auditor. 

•  Comment on transactions that may cause conflicts of interest. 

•  Number of meetings of the audit committee, and attendance of each member. 

•  Comment on other concerns that have arisen as the audit committee performed 

its duties as defined in committee’s charter. 

•  Any other transactions that all shareholders and general investors should know 

under the scope of duties and responsibilities of the audit committee assigned by 

the Board. 

 

7. Anything else as assigned by the Board and has been approved by the audit 

committee. 
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ผูบ้รหิาร 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554 บรษัิทมผีูบ้รหิารจํานวน 6 คนดังนี�  

รายชื�อ ตําแหน่ง 

1. นายไพบลูย ์  ชยัเบญจพล ผูจ้ัดการทั�วไป 

2. นายกปัตัน     จรีะเศรษฐ ผูจ้ัดการฝ่ายสนิเชื�อเละการตลาด 

3. นายกติตชิยั   มณีนนท ์ ผูจ้ัดการฝ่ายบรกิารเรยีกเก็บ 

4. น.ส.อจัฉรา   ชยันา ผูจ้ัดการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

5. นายสมคดิ    จารไุพบลูยพ์ันธ ์ ผูจ้ัดการฝ่ายบคุคลและธรุการ 

6. นายวันเฉลมิ  วงศพ์ันธุ ์ ผูจ้ัดการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ขอบเขตและอํานาจหนา้ที�ของผูจ้ัดการทั�วไป 

1. ดําเนนิการและบรหิารจัดการการดําเนนิธรุกจิปกตขิองบรษัิท  

2. ตดิตามและดําเนนิงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและนโยบายที�กําหนดโดยคณะกรรมการบรษัิท  

3. อนุมตักิารใชจ้า่ยในวงเงนิหรอืงบประมาณรายจ่ายประจําปีที�ผ่านการอนุมัตจิากคณะกรรมการ

บรษัิท  

4. พจิารณาการว่าจา้งและบรรจุในตําแหน่ง การแต่งตั �ง โยกยา้ย การพน้จากการเป็นพนักงาน

และการเปลี�ยนแปลงคา่จา้งพนักงาน 

5. เป็นผูร้ับมอบอํานาจบรษัิทในการบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค ์ขอ้บังคับ ขอ้กําหนด 

คําสั�ง 

6. ดําเนนิการตกลงผูกพันในการดําเนนิธุรกจิปกตขิองบรษัิท โดยสามารถพจิารณาอนุมัตกิาร

ดําเนนิงานตา่ง ๆ ของบรษัิทในวงเงนิไมเ่กนิที�กําหนดในอํานาจดําเนนิการของบรษัิท ซึ�งผ่าน

การอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิท     แลว้มอบอํานาจหรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื�นใดที�

ผูจ้ัดการทั�วไปเห็นสมควรทําหนา้ที�แทนในเรื�องที�จําเป็นและสมควร โดยใหอ้ยูใ่นดุลพนิจิของ

ผูจ้ัดการทั�วไป ทั �งนี�การมอบอํานาจดังกล่าวตอ้งอยู่ภายใตห้ลักเกณฑข์องกฎหมายและ

กฎระเบยีบขอ้บงัคับของบรษัิท  

  ทั �งนี� การมอบอํานาจหนา้ที�ดังกล่าวขา้งตน้ใหแ้กผู่จ้ัดการทั�วไป จะไมร่วมถงึการ

มอบอํานาจที�ทําใหผู้จ้ัดการทั�วไป หรอืผูร้ับมอบอํานาจจากผูจ้ัดการทั�วไปสามารถอนุมัตริายการ

ที�ตน หรอืบคุคลที�อาจมคีวามขัดแยง้ มสีว่นไดเ้สยีหรอืมผีลประโยชน์ในลักษณะอื�นใดที�ขัดแยง้

กับบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย  หรอืลักษณะอื�นใดที�เป็นไปตามที�กําหนด ตามกฎเกณฑข์องตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึ�งการอนุมัตริายการในลักษณะดังกล่าวจะตอ้งเสนอต่อที�ประชมุ

คณะกรรมการบรษัิท และ  /  หรอืที�ประชมุผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาและอนุมตัริายการดังกล่าวตามที�

ขอ้บงัคับของบรษัิทหรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกําหนด 
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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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รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อีํานาจควบคมุของบรษิทัฯ ณ 31 ธนัวาคม 2554 

Board of Directors and Management and information as at 31 December 2011 

 

นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ 

วนัเดอืนปีเกดิ  10 เมษายน 2510 (45 ปี) 

สญัชาต ิ   ญี�ปุ่ น 

การศกึษา  ปรญิญาโท และ ตร ี กฎหมาย, มหาวทิยาลัยโอซากา้ ญี�ปุ่ น 

ตําแหน่ง   ประธานกรรมการ 

วนัรับตําแหน่ง  7 มนีาคม 2550 

สดัสว่นการถอืหุน้  0.02% (12,500 หุน้) 

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีที�ผา่นมา 

2552 – 2553  ประธานกรรมการ  เอ.พ.ีเอฟ. อนิเตอรเ์นชั�นแนล อนิชวัรันส ์จํากัด 

2551 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท พพี ีคอรัล รสีอรท์ จํากัด 

2550 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท เอ.พ.ีเอฟ. ฮอสพทิอลลติี� จํากดั 

2550 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 

2549 – 2554  ประธานกรรมการ บรษัิทหลักทรัพย ์ยไูนเต็ด จํากดั (มหาชน) 

2548 – 2552  กรรมการ บรษัิท เอ.พ.ีเอฟ. โฮลดิ�งส ์จํากดั 

2547 – 2550  กรรมการ บรษัิท ซนัวา เทคโน จํากัด 

2543 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท ซนัวาเวลิดเ์ซอรว์สิ จํากดั 

 
 
 

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 



________________________________________________________28_____________________________________________________ 

 

 

 
นายทตัซยึะ  โคโนชติะ 

วนัเดอืนปีเกดิ  22 มนีาคม 2515 (40 ปี) 

สญัชาต ิ   ญี�ปุ่ น 

การศกึษา  ปรญิญาตร ีศลิปศาสตร ์(ประวตัศิาสตร)์ มหาวทิยาลยัโอซากา้ ญี�ปุ่ น 

ตําแหน่ง   กรรมการ 

วนัรับตําแหน่ง  20 เมษายน 2554 

สดัสว่นการถอืหุน้  - ไมม่ ี- 

 

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีที�ผา่นมา 

2554 – ปัจจบุนั  กรรมการ  บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) 

2549 – 2554  ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. หลกัทรัพย ์ยไูนเต็ด  

2548 – 2549   ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร บรษัิท บางกอกสเตชั�น เน็ตเวริค์ จํากดั 

 
 
 

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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นายมเูนะโอะ ทาชโิร 

วนัเดอืนปีเกดิ  16 กนัยายน 2515 (40 ปี) 

สญัชาต ิ   ญี�ปุ่ น 

การศกึษา  ปรญิญาตร ีวรรณคด ี มหาวทิยาลยัโอซากา้ ญี�ปุ่ น 

ตําแหน่ง   กรรมการ 

วนัรับตําแหน่ง  22 เมษายน 2552 

สดัสว่นการถอืหุน้  -ไมม่-ี 

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีที�ผา่นมา 

2554 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท อาซกุะ ฟู้ดส ์จํากัด 

2552 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 

2552 – ปัจจบุนั  กรรมการ Engine Holding Asia Pte.  

2550 – ปัจจบุนั  ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร บรษัิท เวจ โฮลดิ�งส ์จํากดั 

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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นายสมชยั  ลมิป์พฒันสนิ 

วนัเดอืนปีเกดิ  10 กมุภาพันธ ์2503 (52 ปี) 

สญัชาต ิ   ไทย 

การศกึษา  ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

   ปรญิญาตร ีนติศิาสตร ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

   ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

การอบรม  Director Accreditation Program รุ่น 94/2012 

   สถาบนัสง่เสรมิกรรมการบรษัิทไทย 

ตําแหน่ง   กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

วนัรับตําแหน่ง  15 มถินุายน 2554 

สดัสว่นการถอืหุน้  - ไมม่ ี- 

 

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีที�ผา่นมา 

2554 – ปัจจบุนั  กรรมการบรหิาร บรษัิทกรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) 

2550 – 2554  กรรมการ และ รองประธานอาวโุส บรษัิท ซมัมทิ แคปิตอล ลสีซิ�ง จํากัด 

2537 – 2551   รองประธาน บรษัิท พาราซมู ิ– ไทย ลสิซิ�ง 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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นายวรศกัด ิ�  เกรยีงโกมล 

วนัเดอืนปีเกดิ  14 เมษายน 2514 (41 ปี) 

สญัชาต ิ   ไทย 

การศกึษา  ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ  Western Illinois University, USA. 

   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ตําแหน่ง   กรรมการ 

วนัรับตําแหน่ง  15 มถินุายน 2554 

สดัสว่นการถอืหุน้  -ไมม่-ี 

 

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีที�ผา่นมา 

2554 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 

2553 – ปัจจบุนั  กรรมการบรหิาร  Asia Partnership Fund Group 

2551 – 2553  กรรมการผูจ้ัดการ บรษัิท เอ.พ.ีเอฟ. อนิเตอรเ์นชั�นแนล อนิชวัรันส ์จํากดั 

2544 – 2551  กรรมการผูจ้ัดการ บรษัิท ลเิบอรต์ี� อนิชวัรันส ์จํากดั 
 
 
 
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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นายดพีงศ ์ สหะชาตศิริ ิ

วนัเดอืนปีเกดิ  27 สงิหาคม 2516 (39 ปี) 

สญัชาต ิ   ไทย 

การศกึษา  ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

   ปรญิญาตร ีสถาปัตยกรรมศาสตร ์

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร ลาดกระบงั 

การอบรม  Directors Accreditation  Program รุ่น 62/ 2007 

   สถาบนัสง่เสรมิกรรมการบรษัิทไทย 

ตําแหน่ง   กรรมการ 

วนัรับตําแหน่ง  7 มนีาคม 2550 

สดัสว่นการถอืหุน้  - ไมม่ ี- 

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีที�ผา่นมา 

2550 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 

2548 – 2550  ผูจ้ัดการผลติภัณฑ ์ บรษัิท มหพันธ ์ไฟเบอร ์ซเีมนต ์จํากดั (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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พลเอก สบืสนัต ์ ทรรทรานนท ์

วนัเดอืนปีเกดิ  10 ธันวาคม 2494 (60 ปี) 

สญัชาต ิ   ไทย  

การศกึษา   BA. Political Science, Norwich University, USA  

การอบรม   วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร (วปรอ. รุ่นที� 4414) 

-Director Certification Program No. 98/2008 

-Finance for Non-financial Director No. 39/2008 

สถาบนัสง่เสรมิกรรมการบรษัิทไทย  

ตําแหน่ง   กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

วนัรับตําแหน่ง   11 พฤษภาคม 2554  

สดัสว่นการถอืหุน้  -ไมม่-ี  

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีที�ผา่นมา 

2554-ปัจจุบนั กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน)  

2552-ปัจจุบนั  ผูท้รงคณุวฒุพิเิศษสํานักงานปลดักระทรวงกลาโหมทําหนา้ที�รองหัวหนา้สาํนักงาน     

สาํนักรัฐมนตร ี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  พชิญางกรู 

วนัเดอืนปีเกดิ  26 พฤศจกิายน 2493 (61 ปี) 

สญัชาต ิ   ไทย 

การศกึษา  ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์North Texas State University 

   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรม  Director Certification Program No. 33/2005 

   สถาบนัสง่เสรมิกรรมการบรษัิทไทย 

ตําแหน่ง   กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

วนัรับตําแหน่ง  11 พฤษภาคม 2554 

สดัสว่นการถอืหุน้  - ไมม่ ี- 

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีที�ผา่นมา 

2554 – ปัจจบุนั  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษัิท เอกธนา วศิวกรรม จํากดั 

2550 - 2551 ผูอ้ํานวยการฝ่ายสนิเชื�อ ธนาคาร ธนชาต ิจํากดั (มหาชน) 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษัิท อสิเทริน์ ฟิลาเทก๊ซ ์จํากดั 

 
 
 

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  พนัธร์ตันมาลา 

วนัเดอืนปีเกดิ  19 มถินุายน 2511 (43 ปี) 

สญัชาต ิ   ไทย 

การศกึษา  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 

ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(ไฟฟ้า) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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 

สถาบนัสง่เสรมิกรรมการบรษัิทไทย 

ตําแหน่ง   กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

วนัรับตําแหน่ง  20 เมษายน 2554 

สดัสว่นการถอืหุน้  - ไมม่ ี- 

 

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีที�ผา่นมา 

2554 – ปัจจบุนั  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ   บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 

2554 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท บรรจภุัณฑเ์พื�อสิ�งแวดลอ้ม จํากดั (มหาชน)  

2554 - ปัจจบุนั  กรรมการ    บรษัิทผลติภัณฑต์ราเพชร จํากดั (มหาชน) 

2551 - ปัจจบุนั  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ   บรษัิทควอลติี� เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการ    บรษัิทสหไทยสตลีไพพ ์จํากดั (มหาชน) 

2549 - ปัจจบุนั  กรรมการ    บรษัิทรอยัล ปอรซ์เลน จํากดั (มหาชน) 

2549 - ปัจจบุนั  กรรมการ    บรษัิทสหโมเสคอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

2548 - ปัจจบุนั  ผูอ้ํานวยการ   บรษัิท ไทยพรอสเพอรติี� แอ็ดไวซอรี� จํากดั 
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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  เทอดพทิกัษว์านชิ 

วนัเดอืนปีเกดิ  29 สงิหาคม 2511 (43 ปี) 

สญัชาต ิ   ไทย 

การศกึษา  ปรญิญาเอก (วศิวกรรมศาสตร)์ Lehigh University, USA (2548)  

Master of Construction Management Washington University, U.S.A. 

Master of Structural Engineering Washington University, U.S.A. 

ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(โยธา)  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรม  Director Accreditation Program รุ่น 89/2011 

สถาบนัสง่เสรมิกรรมการบรษัิทไทย 

ตําแหน่ง   กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

วนัรับตําแหน่ง  20 เมษายน 2554 

สดัสว่นการถอืหุน้  - ไมม่ ี- 

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีที�ผา่นมา 

2554 – ปัจจบุนั  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ   บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 

2550 - ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ัดการ บรษัิท วศิวกรที�ปรกึษา อารเ์คว ีจํากดั 

2549 - 2550 รองกรรมการผูจ้ัดการ บรษัิท ไอเอ็มเอ็มเอส จํากดั 

 
 

 
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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นายไพบลูย ์ ชยัเบญจพล 

 

วนัเดอืนปีเกดิ  15 กรกฎาคม 2504 (50 ปี) 

สญัชาต ิ   ไทย 

การศกึษา  ปรญิญาตร ีบรหิารทั�วไป มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

   Modern Manager Program  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ตําแหน่ง   ผูจ้ัดการทั�วไป 

วนัรับตําแหน่ง  1 มถินุายน 2554 

วนัเริ�มงาน  1 เมษายน 2553 

สดัสว่นการถอืหุน้  - ไมม่ ี- 

 

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีที�ผา่นมา 

2554 – ปัจจบุนั    ผูจ้ัดการทั�วไป  บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) 

2553 – 2554    ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) 

2537 - 2553    รองกรรมการผูจ้ัดการ  บที ีเวลิดล์สี จํากดั  

    (สยามวอลล ์ลสีซิ�ง จํากดั) 

 
 
 

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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นายกปัตนั จรีะเศรษฐ 

 

ปีเกดิ   8 พฤศจกิายน 2506 (49 ปี) 

สญัชาต ิ   ไทย 

การศกึษา   ปรญิญาตร ีนติศิาสตร ์ มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

ตําแหน่ง   ผูจ้ัดการฝ่ายการตลาดและสนิเชื�อ 

วนัรับตําแหน่ง   1 มถินุายน 2554 

วนัเริ�มงาน   1 กมุภาพันธ ์2533 

สดัสว่นการถอืหุน้  - ไมม่ ี- 

 

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีที�ผา่นมา 

2554 – ปัจจบุนั   ผูจ้ัดการ ฝ่ายการตลาดและสนิเชื�อ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั(มหาชน) 

2549 – 2553  หัวหนา้ฝ่ายสนิเชื�อ และที�ปรกึษากฎหมาย บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั(มหาชน) 

2533 – 2549  เจา้หนา้ที�ฝ่ายสนิเชื�อ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั(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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นายกติตชิยั  มณีนนท ์

 

วนัเดอืนปีเกดิ  24 ตลุาคม 2502 (52 ปี) 

สญัชาต ิ  ไทย 

การศกึษา  ปรญิญาตร ีกฎหมาย   มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

ตําแหน่ง  ผูจ้ัดการฝ่ายบรกิารจัดเก็บ 

วนัรับตําแหน่ง  1 มถินุายน 2554 

วนัเริ�มงาน  1 มนีาคม 2533 

สดัสว่นการถอืหุน้ - ไมม่ ี– 

 

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีที�ผา่นมา 

พ.ค. 2554 – ปัจจบุนั ผูจ้ัดการ ฝ่ายบรกิารจัดเก็บ  บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 

ม.ีค. 2553 – เม.ย. 2554 ผูช้ว่ยผูจ้ัดการ ฝ่ายบรกิารเรยีกเก็บ  บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 

2549 – ม.ีค. 2553 หัวหนา้สว่น บรกิารจัดเก็บ  บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 

2533 – 2549  เจา้หนา้ที�สว่นบรกิารจัดเก็บ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (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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นายสมคดิ  จารไุพบลูยพ์นัธ ์

 

วนัเดอืนปีเกดิ   25 พฤศจกิายน 2505 (49 ปี) 

สญัชาต ิ   ไทย 

การศกึษา   ปรญิญาตร ีศลิปศาสตร ์ ภาษาและวรรณคดไีทย 

   มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรว์โิรฒ ชลบรุ ี

ตําแหน่ง   ผูจ้ัดการ ฝ่ายบคุคลและธรุการ 

วนัรับตําแหน่ง   1 สงิหาคม 2539 

วนัเริ�มงาน   1 กมุภาพันธ ์2533 

สดัสว่นการถอืหุน้  0.01% (11,700 หุน้) 

 

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีที�ผา่นมา 

2539 – ปัจจบุนั   ผูจ้ัดการ ฝ่ายบคุคลและธรุการ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) 

2533 – 2539   เจา้หนา้ที�ฝ่ายบคุคลและธรุการ บรษัิท กรุ๊ปลสี 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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นายวนัเฉลมิ  วงศพ์นัธุ ์

 

วนัเดอืนปีเกดิ   5 ธันวาคม 2514 (40 ปี) 

สญัชาต ิ    ไทย 

การศกึษา   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรเ์ชงิปรมิาณ  มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

ตําแหน่ง    ผูจ้ัดการ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

วนัรับตําแหน่ง   1 มถินุายน 2554 

วนัเริ�มงาน   1 กรกฎาคม 2536 

สดัสว่นการถอืหุน้   - ไมม่ ี- 

 

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีที�ผา่นมา 

2554 – ปัจจบุนั   ผูจ้ัดการ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 

2539 – 2553   เจา้หนา้ที� ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (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. อจัฉรา ชยันา 

 

วนัเดอืนปีเกดิ   14 มนีาคม 2518 (37 ปี) 

สญัชาต ิ    ไทย 

การศกึษา   ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ (บญัช)ี 

    มหาวทิยาลัยราชภัฏ พระนคร 

ตําแหน่ง    ผูจ้ัดการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

วนัรับตําแหน่ง   1 มถินุายน 2554 

วนัเริ�มงาน   15 มนีาคม 2538 

สดัสว่นการถอืหุน้   - ไมม่ ี- 

 

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีที�ผา่นมา 

2554 – ปัจจบุนั   ผูจ้ัดการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ. บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) 

2538 – 2554   ผูช้ว่ยผูจ้ัดการ ฝ่ายบญัชแีละแรเงนิ, บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (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 

บรษัิทไม่มกีารจัดตั �งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ในการคัดเลอืก

บคุคลที�จะแต่งตั �งเป็นคณะกรรมการบรษัิท ซึ�งในการแต่งตั �งกรรมการของบรษัิท คณะกรรมการจะ

พจิารณาจากความสามารถ ประสบการณ์ วสิัยทัศน์ และความน่าเชื�อถอื และนําเสนอต่อผูถ้อืหุน้

พจิารณาอนุมตั ิ

ในการประชมุสามัญประจําปีทุกครั �ง ขอ้บังคับของบรษัิท กําหนดใหก้รรมการออกจาก

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

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

ในปีแรกและปีที�สองภายหลังจดทะเบยีนบรษัิทนั�นใหจ้ับฉลากกันว่าผูใ้ดจะออก สว่นปีหลังต่อ ๆ ไป 

ใหก้รรมการคนที�อยูใ่นตําแหน่งนานที�สดุนั�นเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง กรรมการที�ออกตามวาระนั�นอาจ

ถกูเลอืกเขา้มาดํารงตําแหน่งใหมก่็ได ้

อยา่งไรกด็ ี ถา้หากวา่มตํีาแหน่งวา่งลงในคณะกรรมการเพราะเหตอุื�น นอกจากถงึคราวออก

ตามวาระ ใหก้รรมการที�คงเหลอือยูต่ั �งผูอ้ ื�นขึ�นใหมใ่หเ้ต็มที�วา่ง เวน้แตว่าระของกรรมการจะเหลอืนอ้ย

กวา่สองเดอืน  ทั �งนี�มตใินการตั �งกรรมการดังกลา่วตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี�

ของจํานวนกรรมการที�ยงัเหลอือยู ่ แตผู่ท้ี�ไดร้ับการตั �งจากกรรมการที�คงเหลอืดังวา่นี� จะคงอยูใ่น

ตําแหน่งไดเ้พยีงเทา่กําหนดเวลาที�กรรมการ ผูท้ี�เขาเขา้สบืตําแหน่งแทนชอบที�จะอยูไ่ด ้ 

 การประชมุผูถ้อืหุน้เพื�อเลอืกตั �งกรรมการ จะเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารดังตอ่ไปนี� 

1. ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตั �งกรรมการใหใ้ชเ้สยีงขา้งมาก โดยใหถ้อืว่าผูถ้อืหุน้แต่ละ

คนมคีะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ�งหุน้ตอ่หนึ�งเสยีง  

2. ใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกบคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ แต่จะ

แบง่คะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้

3. บคุคลซึ�งไดร้ับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลําดับลงมาเป็นผูไ้ดร้ับการเลอืกตั �งเป็นกรรมการ

เท่าจํานวนกรรมการที�พงึมีหรือจะพงึเลือกตั �งในครั �งนั�น ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดร้ับ

เลอืกตั �งในลําดับถัดลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากันเกนิจํานวนกรรมการที�จะพงึมหีรอืจะพงึ

เลอืกตั �งในครั �งนั�น ใหป้ระธานที�ประชมุออกเสยีงไดเ้พิ�มขึ�นอกีหนึ�งเสยีง เป็นเสยีงชี�ขาด 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพ้จิารณาแตง่ตั �งคณะกรรมการตรวจสอบและมวีาระการดํารงตําแหน่งคราว

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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 คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

คา่ตอบแทนที�เป็นตวัเงนิ*            หน่วย: บาท 

กรรมการ ปี 2554 ปี 2553 

1.  นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ 220,000 227,500 

2.  นายสามารถ  จริะดํารง 50,000 287,500 

3.  นายมเุนะโอะ  ทาชโิร ่ 210,000 277,500 

4.  นายสรุศักดิ�  เข็มทองคํา 50,000 287,500 

5.  นายดพีงศ ์ สหะชาตศิริ ิ 220,000 287,500 

6.  นายฉัตรชยั โชตนาการ 50,000 317,500 

7. นายสาธติ  รังคสริ ิ - 244,584 

8.  นางสาวจรัญญา  แสงสขุด ี 50,000 317,500 

9.  นางวชริา  ณ ระนอง 60,000 52,917 

10. นายทตัซยึะ  โคโนชติะ 150,000 - 

11. นายกฤษณ์  พันธร์ัตนมาลา 200,000 - 

12. นายพลเดช  เทอดพทิกัษ์วานชิ 200,000 - 

13. พลเอกสบืสนัต ์ ทรรทรานนท ์ 160,000 - 

14. นายโศณติ  พชิญางกรู 170,000 - 

15. นายสมชยั  ลมิป์พัฒนสนิ 150,000 - 

16. นายวรศักดิ�  เกรยีงโกมล  140,000 - 

รวม 2,080,000 2,300,001 

หมายเหต ุ: นายสาธติ รังคสริ ิลาออกจากการเป็นกรรมการ 19 ตลุาคม 2553 
- นายสามารถ จริะดํารง, นายสรุศักดิ� เข็มทองคํา, นายฉัตรชัย โชตนาการ, นางสาวจรัญญา แสงสขุด ี 

และนางวชริา ณ.ระนอง ลาออกจากการเป็นกรรมการ ณ. วนัที� 20 เมษายน 2554 
- นายทัตซยึะ  โคโนชติะ, นายกฤษณ์  พันธ์รัตนมาลา และนายพลเดช  เทอดพิทักษ์วานิช เริ�มเป็น

กรรมการตั �งแตว่นัที� 20 เมษายน 2554 
- พลเอกสบืสันต ์ทรรทรานนท ์และ นายโศณิต  พชิญางกูร เริ�มเป็นกรรมการตั �งแต่วันที� 11 พฤษภาคม 

2554 
- นายสมชยั ลมิป์พัฒนสนิ และ นายวรศกัดิ�  เกรยีงโกมล เริ�มเป็นกรรมการตั �งแตว่นัที� 15 มถินุายน 2554 

 
*เบี�ยประชมุ และโบนัส 
 

จํานวนผูบ้รหิารและคา่ตอบแทน ปี 2554 ปี 2553 

จํานวนผูบ้รหิาร (คน) 11* 6 

เงนิเดอืน โบนสั เงนิกองทนุสํารองเลี�ยงชพี 
และคา่ตอบแทนอื�น (ลา้นบาท) 

17.82 13.41 

 
*รวมผูบ้รหิารซึ�งลาออกจากการเป็นพนักงาน วันที� 30 เมษายน 2554 จํานวน 4 ทา่น และวันที� 20 พฤษภาคม 2554 จํานวน 1 ทา่น 
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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 

7.  Mr. Satit Rangkasiri - 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 - 

Total 2,080,000 2,300,001 

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 

remuneration 
2011 2010 

Number of Management (person) 11* 6 

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

17.82 13.41 

*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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การควบคมุภายใน 

 ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครั �งที� 2/2555 เมื�อวนัที� 13 กมุภาพันธ ์2555 โดยคณะกรรมการ

บรษัิท รว่มกบัคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการไดป้ระเมนิระบบการควบคมุภายในโดยใหฝ่้ายบรหิาร

ของบรษัิทไดอ้ธบิายชี�แจงระบบตา่ง ๆ ที�ใชใ้นการบรหิารงานและควบคมุภายใน รวมทั �งใหค้ณะกรรมการได ้

ซกัถามขอ้มลูจากฝ่ายบรหิาร แลว้สรปุไดว้า่ จากการประเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษัิทในดา้นตา่ง ๆ 

5 สว่น คอื องคก์รและสภาพแวดลอ้ม  การบรหิารความเสี�ยง  การควบคมุการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร    

ระบบสารสนเทศและการสื�อสารขอ้มลู และระบบการตดิตาม คณะกรรมการบรษัิทเห็นวา่ บรษัิทมรีะบบการ

ควบคมุภายในเพยีงพอแลว้ดังนี� 

 

 องคก์รและสภาพแวดลอ้ม 

 บรษัิทมกีารจัดการโครงสรา้งขององคก์ร  ขอบเขตอํานาจของฝ่ายบรหิารต่างๆ เป็นลาย

ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และไดกํ้าหนดเป้าหมายของบรษัิทในการดําเนนิธุรกจิในอนาคตไวเ้พื�อใหฝ่้าย

บรหิารและพนักงานในระดับตา่ง ๆ ไดร้ว่มกนัทํางานเพื�อไปสูเ่ป้าหมายร่วมกัน โดยเนน้ในเรื�องความซื�อสัตย์

สจุรติตอ่หนา้ที� ความจงรักภกัดตีอ่องคก์ร ความมคีณุธรรมและจรยิธรรมในการบรหิารจัดการ ซึ�งประกอบดว้ย

ขอ้กําหนดการหา้มฝ่ายบรหิารและพนักงานกระทําการใด ๆ ที�อาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์

กบับรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร   พรอ้มบทลงโทษหากมกีารฝ่าฝืนขอ้กําหนดดังกลา่ว 

  

 การบรหิารความเสี�ยง 

 ฝ่ายบรหิารไดใ้หค้วามสําคัญเกี�ยวกบัการบรหิารความเสี�ยงเป็นอยา่งมาก เนื�องจากธรุกจิของ

บรษัิทเป็นธุรกจิที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกับความเสี�ยง จงึเพิ�มความรอบคอบและระมัดระวังในการบรหิารจัดการ

ทางดา้นการเงนิ การพจิารณาอนุมัตใิหส้นิเชื�อแกลู่กคา้ โดยมกีารประเมนิความเสี�ยงที�อาจจะเกดิขึ�นและ

กําหนดมาตรการการป้องกนัและการจัดการความเสี�ยง มกีารประเมนิความเสี�ยงในดา้นการจัดการฐานขอ้มลู

สารสนเทศซึ�งเป็นหัวใจสําคัญในการดําเนนิธรุกจิอยา่งมปีระสทิธภิาพ และไดกํ้าหนดมาตรการในการป้องกนั

ความเสี�ยงดังกลา่วไดอ้ยา่งรัดกมุ รวมถงึการประเมนิความเสี�ยงที�เกดิจากปัจจัยภายนอกที�มผีลกระทบตอ่การ

ดําเนนิงานของบรษัิทอยา่งสมํ�าเสมอ 

 

 การควบคมุการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร 

 บรษัิทไดจ้ัดใหม้โีครงสรา้งองคก์รของฝ่ายบรหิารและขอบเขตอํานาจหนา้ที�ความรับผดิชอบ

ไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษรอยา่งชดัเจน มรีะบบการตรวจสอบระหว่างหน่วยงานในแต่ละขั �นตอนการปฏบิัต ิจงึ

มั�นใจไดว้่าฝ่ายบรหิารไดป้ฏบิัตติามกฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บังคับที�เกี�ยวขอ้งและกฎระเบยีบขอ้บังคับของ

บรษัิท  ในกรณีที�บรษัิทมกีารทําธุรกรรมกับผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผุบ้รหิาร หรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกับบคุคล

ดังกลา่ว คณะกรรมการบรษัิทไดม้กีารอนุมัตเิป็นหลักการไวว้่า รายการธุรกรรมที�มลีักษณะเป็นรายการเกี�ยว

โยงกันนั�น จะตอ้งมขีอ้ตกลงทางการคา้ในลักษณะเดียวกับที�วุญ�ูชนจะพงึกระทํากับคู่สัญญาทั�วไป ใน

สถานการณ์เดยีวกัน ดว้ยอํานาจต่อรองทางการคา้ที�ปราศจากอทิธพิลในการที�จนมสีถานะเป็นกรรมการ ผู ้

บรษัิท หรอืบคุคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้ง แลว้แต่กรณี เพื�อปฏบิัตติาม พ.ร.บ. หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

ฉบบัที� 4 พ.ศ. 2551  นอกจากนั�น กรรมการที�มสีว่นไดเ้สยีในธรุกรรมนั�น ๆ ไมส่ามารถออกเสยีงในการลงมติ

ในรายการนั�น 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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 ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 

 บรษัิทใหค้วามสําคัญในดา้นระบบสารสนเทศและการสื�อสารขอ้มลู เพื�อใหก้ารรวบรวมขอ้มลู

และประมวลผลขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง ทันเวลา และมกีารกําหนดรูปแบบมาตรฐานในการปฏบิัตงิาน 

เพื�อใหพ้นักงานสามารถรับรูข้อ้มูลข่าวสารอย่างถูกตอ้งชัดเจน รวมถงึมรีะบบช่วยในการตัดสนิใจของ

ผูบ้รหิารและคณะกรรมการบรษัิทไดร้ับทราบเพื�อใหส้ามารถตัดสนิใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว ทั �งในดา้นการ

แกไ้ขปัญหาและวางแผนงานในอนาคต โดยเฉพาะขอ้มลูทางดา้นบญัชแีละการเงนิ 

 

 ดา้นระบบการตดิตาม 

บรษัิทไดจ้ัดใหม้รีะบบการตดิตามผลการดําเนนิงานของบรษัิทอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อใหบ้รษัิทสามารถ

บรรลเุป้าหมายที�วางไว ้โดยมกีารจัดการประชมุคณะผูบ้รหิารเพื�อรายงานผลการดําเนนิงานเป็นประจําอยา่ง

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

อาจมผีลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิปกตขิองบรษัิท นอกจากนี�ยังจัดใหม้หีน่วยงานตรวจสอบภายในซึ�ง

รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ดําเนนิการตรวจสอบการปฏบิตัหินา้ที�ของทกุหน่วยงานภายในบรษัิท 

โดยมวีัตถปุระสงค ์

1) เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพในการดําเนนิงานของบรษัิทและรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและ

ผูบ้รหิาร 

2) เพื�อใหเ้กดิความมั�นใจในการควบคมุดแูลการใชส้นิทรัพยข์องบรษัิท ใหเ้ป็นไปอยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

3) เพื�อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้รหิารทราบถงึปัญหาที�อาจจะเกดิขึ�น เพื�อดําเนนิการ

ป้องกนัไดท้ันตอ่เหตกุารณ์ 

4) เพื�อใหเ้กดิความมั�นใจวา่บรษัิทมรีะบบการควบคมุภายในที�ดแีละพนักงานมกีารปฏบิตังิานตาม

ระบบการควบคมุภายในที�กําหนดไว ้

 

 

นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล 

 บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 40 จากกําไรสทุธิ

หลังหักภาษี และเงนิสํารองต่างๆ ตามกฎหมาย ทั �งนี�การจ่ายเงนิปันผล ใหนํ้าปัจจัยอื�นๆ มาพจิารณา

ประกอบ เชน่ ผลการดําเนนิงานและฐานะทางการเงนิของบรษัิทฯ สภาพคล่องของบรษัิทฯ โดยการจ่ายเงนิ

ปันผลขา้งตน้ จะตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากที�ประชมุผูถ้อืหุน้ เวน้แต่จะเป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ซึ�งไดร้ับอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิทฯ แลว้ โดยตอ้งแจง้ใหแ้ก่ที�ประชุมผูถ้อืหุน้คราวต่อไปเพื�อทราบ 
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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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การกาํกบัดแูลกจิการ 

คณะกรรมการของบรษัิทตระหนักถงึความสําคัญของการกํากับดูแลกจิการใหเ้ป็นไปตามหลักการ

กํากับดูแลกจิการที�ดขีองบรษัิทจดทะเบยีน ปี 2549 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยจัดใหม้กีระบวนการควบคุม เพื�อใหเ้กดิความโปร่งใสในการดําเนนิธุรกจิ และสรา้งความสามารถในการ

แขง่ขนัเพื�อรักษาเงนิทุนและเพิ�มมลูค่าบรษัิท เพื�อประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ในระยะยาว ภายใตก้รอบจรยิธรรม

อนัด ีโดยคํานงึถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษัิทและสงัคมโดยรวม การปฏบิัตแิละผลจากการปฏบิัตติามแนวทาง

ดังกลา่วในปีที�ผา่นมา มรีายละเอยีดตามหัวขอ้ตา่งๆ ดังนี� 

 

สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

นโยบาย CG ที�เก ี�ยวกบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

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

ประกอบดว้ยคณะกรรมการและกรรมการอสิระ ไดป้รับปรงุนโยบายการกํากบัดแูลกจิการของ

บรษัิทและกําหนดเป็นหลักการกวา้งๆ ประกาศไวใ้น website ของบรษัิท อย่างไรก็ด ี

รายละเอียดในทางปฏิบัต ิบริษัทใช ้“หลักการกํากับดูแลกจิการที�ดี สําหรับบรษัิทจด

ทะเบยีน ปี 2549” โดยตลาดหลักทรัพย ์เป็นแนวทาง แต่ดว้ยปัจจัยบางประการ เช่น 

จํานวนผูถ้อืหุน้ จํานวนพนักงาน และขนาดของบรษัิท  ทําใหแ้นวปฏบิัตบิางประการอาจยัง

ไม่มคีวามจําเป็น เช่น การแต่งตั �งกรรมการชุดย่อยเพื�อดูแลดา้นการสรรหา เป็นตน้  (ดู

รายละเอยีดนโยบายใน website ของบรษัิท) 

 

สทิธแิละความเทา่เทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ 

บรษัิทปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทยีมกนั ไมว่า่จะเป็นการใหข้อ้มลูเกี�ยวกับ

บรษัิท การจัดประชมุผูถ้อืหุน้ หรอื การใหส้ทิธใินการออกเสยีงลงคะแนน  นอกจากนี� 

บรษัิทยงัอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทกุรายอยา่งเท่าเทยีมกันในการเขา้ร่วมประชมุผู ้

ถอืหุน้ และเปิดเผยสารสนเทศที�สําคัญเกี�ยวกับการประชมุ โดยระบุสถานที� วัน เวลา 

ระเบยีบวาระการประชมุ และเรื�องที�จะนําเสนอต่อที�ประชมุซึ�งมรีายละเอยีดตามสมควร และ

จัดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วันกอ่นวันประชมุ (หรอื 14 วันลว่งหนา้สําหรับการประชมุ

ซึ�งมวีาระสําคัญ)  

 

การประชุมผูถ้อืหุน้ 

ในปี 2554 บรษัิทจัดประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ในวันที� 20 เมษายน 2554 โดยจัด

ประชมุ ณ. สํานักงานใหญข่องบรษัิท ซึ�งอยูใ่นกรงุเทพมหานคร บรษัิทไดดํ้าเนนิการแจง้ให ้

ผูถ้อืหุน้ทราบ วัน เวลา และสถานที� ตลอดจนรายละเอยีดวาระการประชมุอยา่งเพยีงพอ 

รวมถงึเผยแพรข่อ้มลูดังกลา่วไวใ้น website ของบรษัิทล่วงหนา้ นอกจากนี�ยังจัดใหม้เีวลา

การประชมุอย่างเหมาะสมที�เพยีงพอ ใหโ้อกาสผูถ้อืหุน้สอบถาม แสดงความเห็น และ

ขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ ใหแ้กค่ณะกรรมการไดอ้ยา่งเต็มที� 
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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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การเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระประชุม และเสนอชื�อบุคคลเพื�อรบัการพจิารณา

เลอืกต ั�งเป็นกรรมการ 

บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื�องเพื�อพจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชมุ 

และเสนอชื�อบคุคลที�มคีณุสมบตัเิหมาะสมเพื�อรับการพจิารณาเลอืกตั �งเป็นกรรมการบรษัิทฯ 

ในการประชมุใหญส่ามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2555 เป็นการล่วงหนา้ โดยไดแ้สดงรายละเอยีด

หลักเกณฑ ์และวธิกีารไวบ้นเวปไซตข์องบรษัิทฯ ที� http://www.grouplease.co.th 

-  สามารถดําเนนิการดังกลา่วไดต้ั �งแตว่ันที� 25 พฤศจกิายน 2554 จนถงึวันที� 31 

มกราคม 2555 เป็นระยะเวลาประมาณหนึ�งเดอืน ก่อนสิ�นสุดรอบบัญช ีและ

รวมทั �งสิ�นประมาณสองเดอืน 

- กําหนดใหผู้ม้สีทิธเิสนอตอ้งถอืหุน้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 0.5 ของทนุชําระแลว้ของ

บรษัิทฯ และตอ้งถือหุน้ในสัดส่วนที�กําหนดนี�ต่อเนื�องกันนับจากวันที�ถือหุน้

จนถงึวันที�เสนอวาระเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี 

 

บรษิทัไดน้ําเสนอชื�อและขอ้มลูเกี�ยวกบั กรรมการที�ตอ้งการเสนอแตง่ต ั�งในหนงัสอื

เชญิประชมุ 

บรษัิทไดนํ้าเสนอขอ้มลูเกี�ยวกบักรรมการที�ตอ้งการเสนอแตง่ตั �งในหนังสอืเชญิประชมุ  โดย

ขอ้มลูประกอบดว้ย ชื�อ, ประวัต,ิ การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทอื�นๆ, หลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารสรรหา ตลอดจนประเภทกรรมการที�เสนอ และในกรณีที�เป็นการเสนอกลับเขา้ดํารง

ตําแหน่ง จะมขีอ้มลูเพิ�มเตมิไดแ้ก ่จํานวนครั �งที�เขา้ประชมุกรรมการ และจํานวนวาระ ที�เคย

ดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทนี� 

 

การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั 

การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย 

 ในการประชมุผูถ้อืหุน้ บรษัิทฯ ใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ข และระบชุื�อกรรมการอสิระ 3 

ทา่น เพื�อสะดวกในการมอบฉันทะและเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหุน้ และบรษัิทฯ กําหนดวธิกีาร

ลงคะแนนเสยีงในทกุวาระโดยใชบ้ตัรลงคะแนนเพื�อความโปรง่ใส และตรวจสอบได ้ 

 บรษัิทฯ ไมม่กีารเพิ�มวาระประชมุที�ไมไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ 

 ในวาระเลอืกตั �งกรรมการ ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธเิลอืกไดเ้ป็นรายบคุคล 

 หลังการประชมุ บรษัิทฯ ไดจ้ัดเกบ็รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ที�ผา่นการรับรองจากที�

ประชมุผูถ้อืหุน้ไวอ้ยา่งเป็นระเบยีบและปลอดภยั งา่ยตอ่การตรวจสอบ  

 

บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

คณะกรรมการและผูบ้รหิารมนีโยบาย และแนวปฏบิตั ิเกี�ยวกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษัิท ดังนี� 

o บรษัิทไดนํ้าเสนอสารหรอืคํามั�นเชงินโยบายจากประธานกรรมการหรอืผูจ้ดัการทั�วไปที�

สะทอ้นถงึแนวคดิ CSR กบัการดําเนนิธรุกจิของบรษัิท 

o คณะกรรมการมกีารกําหนดนโยบายและแนวปฏบิตัเิกี�ยวกบัความปลอดภยัและ 

สขุอนามยัในสถานที�ทํางาน  

o คณะกรรมการมกีารกําหนดนโยบายและแนวปฏบิตัเิกี�ยวกบัคา่ตอบแทนและสวัสดกิาร

แกพ่นักงาน  

o กองทนุสํารองเลี�ยงชพีสาํหรบัพนกังาน บรษัิทฯ จัดใหม้กีองทนุสํารองเลี�ยงชพี

สําหรับพนักงาน โดยพนักงานจะไดร้ับสว่นที�บรษัิทสบทบตามสดัสว่นอายงุาน 
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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 แนวปฏบิตัเิกี�ยวกบัการพฒันาความรูแ้ละศกัยภาพของพนกังานแกพ่นกังาน 

บรษัิท มแีนวปฏบิตัใิหมุ้ง่เนน้การพัฒนาทกัษะในการทํางาน ทั �งโดยใหก้ารฝึกฝนทั �ง

จากการปฏบิตังิานจรงิ และสง่เสรมิใหพ้นักงานเขา้ฝึกอบรมในหลกัสตูรตา่งๆ ที�

เกี�ยวเนื�องกบัสายงานโดยตรง ตลอดจนหลกัสตูรที�มุง่เนน้การเพิ�มพนูความรูร้อบตัวที�

หลากหลาย ทั �งนี�การฝึกอบรมมทีั �งภายในและภายนอกบรษัิท 

o นโยบายเกี�ยวกบัการละเมดิสทิธมินษุยชน  บรษัิทฯ มนีโยบายที�จะไมข่อ้งเกี�ยวกบั

การละเมดิสทิธมินุษยชนใดๆ 

o นโยบายและแนวปฏบิตัเิกี�ยวกบัลกูคา้  บรษัิทฯ ใหค้วามเอาใจใสแ่ละสนองตอบ

ความตอ้งการของลกูคา้ โดยเนน้การใหค้วามสําคัญกบัคณุภาพของบรกิารในราคาที�

เหมาะสม 

o นโยบายและแนวปฏบิตัเิกี�ยวกบัคูแ่ขง่  บรษัิทฯ ปฏบิตัติอ่บรษัิทอื�นๆ ที�ดําเนนิธรุกจิ

ลักษณะเดยีวกนั อยา่งเป็นธรรม ตลอดจนมกีารรวมกลุม่เพื�อชว่ยเหลอืกนัในบางโอกาส 

o นโยบายและแนวปฏบิตัเิกี�ยวกบัคูค่า้  บรษัิทฯ ปฏบิตัติอ่คูค่า้ตามเงื�อนไขทางการคา้

และ/หรอืสญัญาที�ไดม้กีารลงนามกนัอยา่งเป็นธรรม 

o นโยบายและแนวปฏบิตัเิกี�ยวกบัเจา้หนี�  บรษัิทฯ ปฏบิตัติามสญัญาระหวา่งบรษัิทฯ 

และเจา้หนี�อยา่งเครง่ครัด ทั �งการชาํระหนี�ตามกําหนด ตลอดจนเงื�อนไขขอ้ปฏบิตัติา่งๆ 

o นโยบายและแนวปฏบิตัเิกี�ยวกบัการไมล่ว่งละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาหรอื

ลขิสทิธิ�  บรษัิทฯ จะไมอ่ดุหนุนหรอืใชป้ระโยชนจ์ากสนิคา้ที�ไมม่ลีขิสทิธิ� 

o นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติและหา้มจา่ยสนิบนเพื�อผลประโยชนท์างธุรกจิของ

บรษิทั  บรษัิทฯ มขีอ้หา้มและบทลงโทษที�เด็ดขาด ตอ่การทําทจุรติใดๆ ทั �งที�ผดิ

กฎหมายหรอืตอ่ศลีธรรม รวมถงึมขีอ้หา้มการจา่ยสนิบนเพื�อผลประโยชนท์างธรุกจิ 

o นโยบายและแนวปฏบิตัติอ่สงัคม  บรษัิทฯ ใหค้วามสําคัญกบัการพัฒนาการศกึษา

ของสงัคม และชมุชน โดยเฉพาะตอ่เด็ก และเยาวชน จงึมุง่เนน้ในการสนับสนุน

โครงการตา่งๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบัการศกึษา 

o กจิกรรมที�เก ี�ยวขอ้งกบัการพฒันาชุมชน  ในปีที�ผา่นมาบรษัิทฯ ไดใ้หก้ารสนับสนุน

ดา้นการศกึษาในหลายๆ โครงการ อาทเิชน่ ใหท้นุการศกึษาแกบ่ตุรพนักงานที�มผีลการ

เรยีนดเีดน่ บรจิาครถจักรยานยนตใ์หก้องสง่เสรมิอาชพี สํานักพัฒนาสงัคม 

กรงุเทพมหานคร เพื�อใชใ้นการเรยีนการสอน บรจิาครถจักรยานยนตใ์หแ้กส่ถานี

ตํารวจภธูรในหลายพื�นที�เพื�อใชใ้นงานราชการ การสนับสนุนกจิกรรมวันเด็กของสถานี

ตํารวจนครบาล ฯลฯ 

o การดาํเนนิธุรกจิภายใตม้าตรฐานดา้นสิ�งแวดลอ้ม  ลักษณะการดําเนนิธรุกจิของ

บรษัิทฯ ไมม่ผีลกระทบใดๆ ตอ่สิ�งแวดลอ้ม 

o การใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ  บรษัิทฯ ใหค้วามสําคญัอยา่งยิ�งตอ่การใช ้

ทรัพยากรอยา่งคุม้คา่ ไมว่า่จะเป็นอปุกรณ์สํานักงาน พลังงาน โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง

เชื�อเพลงิสําหรับยานพาหนะ ซึ�งเป็นปัจจัยที�ใชใ้นการประกอบธรุกจิ 

o การใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนกังานในเรื�องสิ�งแวดลอ้ม  บรษัิทฯ ใหค้วามสนใจ

การรักษาสิ�งแวดลอ้ม โดยจะนําเสนอขอ้มลูขา่วสารเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มใหแ้กพ่นักงาน

อยา่งสมํ�าเสมอ และสง่เสรมิใหพ้นักงานไดม้โีอกาสเพิ�มพคูวามรูเ้กี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม

หากมโีอกาส 
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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 บรษิทัจดัใหม้ชีอ่งทางที�ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่สามารถตดิตอ่/รอ้งเรยีนในเรื�อง

ที� อาจเป็นปญัหากบัคณะกรรมการไดโ้ดยตรง  บรษัิทโดยคณะกรรมการเปิด

โอกาสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยี สามารถแจง้เบาะแสตอ่คณะกรรมการในประเด็นตา่งๆ ที�

เกี�ยวขอ้งกบัการรักษาผลประโยชนข์องทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็นประเด็นเกี�ยวกบัการทําผดิ

กฎหมาย ความถกูตอ้งของรายงานทางการเงนิ ระบบควบคมุภายใน หรอืการผดิ

จรรยาบรรณ  นอกจากนั�นยงัใหค้วามสําคญักบัการคุม้ครองสทิธขิองผูแ้จง้เบาะแส 

เพื�อใหเ้กดิความปลอดภยัและเป็นธรรม โดยสามารถแจง้เบาะแสผา่นทาง E-mail ตาม

ประกาศที�หนา้ website ซึ�งจะสง่ตรงไปยงัตวัแทนคณะกรรมการ  

 
การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 

 

ชอ่งทางการเผยแพรข่อ้มลู 

 ในปี 2554 บรษัิทฯ ไดพ้ัฒนาปรับปรุง website ของบรษัิทฯ และ update อยา่ง

ตอ่เนื�อง  เพื�อใหเ้ป็นศูนยก์ลางการเผยแพร่ขอ้มลูที�รวดเร็ว โดยนําเสนอทั �งภาษาไทยและ

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

ประจําปี และการเผยแพรข่า่วสารผา่นทางระบบของตลาดทรัพย ์(ELCID)   

 บรษัิทฯ มหีน่วยงานที�ดูแลขอ้มลูของบรษัิทฯ ทั �งขอ้มลูทางการเงนิหรอืขอ้มลูดา้น

อื�นๆ จัดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน และทันเวลา เพื�อใหผู้ล้งทุน 

ตลอดจนผูม้สีว่นไดเ้สยี สามารถนําขอ้มลูเหล่านั�นไปใชใ้นการตัดสนิใจ เรยีกหน่วยงานนั�น

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

สอบถามไดจ้ากหนา้ website ของบรษัิท www.grouplease.co.th 

รายงานของคณะกรรมการ 

– คณะกรรมการของบรษัิทมหีนา้ที�รับผดิชอบตอ่การรายงานงบการเงนิและ

สารสนเทศทางการเงนิที�จะปรากฏในรายงานประจําปี ว่างบการเงนิและผลการดําเนนิการ

ดังกลา่วไดจ้ัดทําขึ�นตามมาตรฐานการบญัชทีี�ไดร้ับการรับรองทั�วไปในประเทศไทย     โดย

มกีารใชน้โยบายทางบญัชทีี�เหมาะสมและถอืปฏบิตัอิยา่งสมํ�าเสมอ ขอ้มลูที�จัดทําขึ�นมคีวาม

ถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นจรงิ และสมเหตุสมผล และขอ้มลูต่าง ๆ ไดร้ับการเปิดเผยอยา่ง

เพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ คณะกรรมการไดกํ้าหนดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูล

ตา่ง ๆ ไวใ้นรายงานประจําปีของบรษัิทพรอ้มกับรายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการ

ตอ่รายงานทางการเงนิควบคู่กับรายงานของผูส้อบบัญชใีนรายงานประจําปี ซึ�งบรษัิทจะทํา

การจัดสง่รายงานประจําปีของคณะกรรมการดังกล่าว ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืนัดประชมุ

สามญัประจําปี  

– คณะกรรมการไดเ้ปิดเผยบทบาทหนา้ที�ของคณะกรรมการ และ

คณะกรรมการชดุย่อย จํานวนครั �งของการประชมุและจํานวนครั �งที�กรรมการแต่ละท่านเขา้

รว่มประชมุในปีที�ผา่นมา และความเห็นจากการทําหนา้ที� ในรายงานประจําปี 

– คณะกรรมการไดท้บทวนนโยบายการกํากับดูแลกจิการ และรายงานผล

การปฏบิตั ิเผยแพรผ่า่นทาง website ของบรษัิท (ดรูายละเอยีดใน website)  

– บริษัทกําหนดนโยบายเกี�ยวกับการดูแลสิ�งแวดลอ้มและสังคม และ

รายงานผลการปฏบิตัผิา่นทาง website ของบรษัิท (ดรูายละเอยีดใน 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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นโยบายใหก้รรมการตอ้งรายงานการซื�อขาย/ ถอืครอง หลกัทรพัย ์ บรษัิทฯ 

กําหนดใหก้รรมการรายงานการเปลี�ยนแปลงการถอืครองหลักทรัพยท์ุกครั �ง และจะมกีาร

รายงานใหท้ี�ประชมุคณะกรรมการทราบ 

การรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการ  กรรมการทกุทา่นจะตอ้งจัดทํารายงานการมี

สว่นไดเ้สยี เมื�อเขา้ดํารงตําแหน่ง และรายงานทุกครั �งเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงรายงานจะถูก

เก็บรวบรวมไวท้ี�เลขานุการบรษัิทฯ 

เว็บไซตข์องบริษทัมีการนําเสนอข้อมูลเกี�ยวกบัคณะกรรมการและผู ้บร ิหาร

โดยสงัเขป 

การนําเสนอขอ้มลูเกี�ยวกบัดา้นนกัลงทนุสมัพนัธใ์นเว็บไซตข์องบรษิทั  บรษัิทฯ มกีาร

นําเสนอขอ้มลูเกี�ยวกับลูกคา้สัมพันธใ์นเวปไซตข์องบรษัิทฯ ตามความเหมาะสมและมกีาร

อพัเดทขอ้มลูใหท้ันสมยัอยูเ่สมอ 
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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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ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

 

โครงสรา้งคณะกรรมการ 

– จํานวนและสดัสว่น  ปัจจบุนับรษัิทมกีารแตง่ตั �งกรรมการทั �งหมดจํานวน 10 

คนโดยแบง่เป็นกรรมการที�เป็นผูบ้รหิารจํานวน 1 คน กรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้รหิารจํานวน 6 

คน ซึ�งเป็นกรรมการอสิระจํานวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40 ของกรรมการทั �งหมด    และเพื�อ

เป็นการถ่วงดุลอํานาจของกรรมการทั �งหมดนั�น  กรรมการของบรษัิททั �ง 3 กลุ่ม จงึไมม่ี

อํานาจในการตัดสนิใจเพยีงบคุคลใดบคุคลเดยีว 

– วาระการดํารงตําแหน่ง  มีการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของ

คณะกรรมการอยา่งชดัเจนในขอ้บงัคับของบรษัิท โดยใหก้รรมการที�ดํารงตําแหน่งนานที�สดุ

สามท่าน ตอ้งลาออก แต่ก็มโีอกาสไดร้ับการเสนอชื�อเพื�อเลอืกตั �งกลับเขา้มาใหม ่สําหรับ

คณะกรรมการตรวจสอบใหม้วีาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี 

– คุณสมบัตกิรรมการอสิระ  บรษัิทกําหนดไวต้ามขอ้กําหนดของ ก.ล.ต.  

โดยมคีณุสมบตั ิดังนี� 

 ถอืหุน้ไมเ่กนิ 1% ของจํานวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั �งหมดของบรษัิท 

บรษัิทใหญ่(1) บรษัิทยอ่ย(2) บรษัิทร่วม(3) หรอืนติบิคุคลที�อาจมคีวาม

ขดัแยง้(4)  โดยใหนั้บรวมหุน้ที�ถอืโดยผูเ้กี�ยวขอ้งดว้ย 

 ไม่เป็นกรรมการที�มสี่วนร่วมบรหิารงานลูกจา้ง /พนักงาน /ลูกจา้ง /ที�

ปรกึษาที�ไดเ้งนิเดอืนประจํา หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิท บรษัิท

ใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยลําดับเดยีวกัน หรอืนติบิคุคลที�

อาจมคีวามขดัแยง้ (ปัจจบุนัและชว่ง 2 ปีกอ่นไดร้ับการแตง่ตั �ง) 

 ไมม่คีวามสัมพันธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนในลักษณะที�

เป็นบดิา มารดา คู่สมรส พี�นอ้ง และบุตร รวมทั �งคู่สมรสของบุตร กับ

ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อํีานาจควบคุม หรอืบคุคลที�จะไดร้ับการ

เสนอชื�อเป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

 ไมม่คีวามสัมพันธท์างธุรกจิกับบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิท

ร่วม หรือนิตบิุคคลที�อาจมคีวามขัดแยง้ ในลักษณะที�อาจเป็นการ

ขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระ และไมม่ลีักษณะอื�นใดที�ทําให ้

ไมส่ามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอสิระเกี�ยวกบัการดําเนนิงานของบรษัิท  

 

หมายเหตุ  (1) บรษัิทใหญ่ หมายถงึ บรษัิทที�ถอืหุน้ของ บมจ. กรุ๊ปลสี เกนิกว่ารอ้ยละ 50  (2) 
บริษัทย่อย หมายถงึ บริษัทที� บมจ. กรุ๊ปลสี ถือหุน้เกนิกว่ารอ้ยละ 50  (3) บริษัทร่วม หมายถึง 
บรษัิทที� บมจ. กรุ๊ปลสี  ถอืหุน้ตั �งแต่รอ้ยละ 20 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 50  (4) นิตบิุคคลที�อาจมคีวาม
ขดัแยง้ หมายรวมถงึ ผูถ้อืหุน้ในบรษัิทมากกวา่รอ้ยละ 10 

 

กรรมการอสิระทั �ง 4 ท่านของบรษัิทมคีุณสมบัตติามประกาศว่าดว้ยคุณสมบัติ

ของกรรมการอสิระ และดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบดว้ย ทั �งนี�เพื�อใหเ้ป็นไปตาม

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

สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ณ วันที� 5 มถินุายน 2551)  
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Responsibilities of the Board  

Board Structure  

•  Number and Proportion  At present, the Board of Directors consists of 10 

members in which 1 person is Executive Director, 6 persons are non-

executive 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 re-

election.  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 paid-

up capital. (2) A subsidiary is the company that we hold more than 50% of its paid-up capital. (3) 

An affiliated is the company that we hold more than 20 % but not more than 50% of its paid-up 

capital. (4) legal entity that has related persons includes those who hold more than 10% of its 

paid-up capital. 

  All 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. 



________________________________________________________65_____________________________________________________ 

 

 

 

– การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทอื�น  คณะกรรมการกําหนดใหจํ้านวน

บรษัิท ซึ�งกรรมการแต่ละท่านจะสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการไดไ้ม่ควรเกนิ 8 บรษัิท 

สําหรับผูบ้รหิารระดับสูง มไิดม้กีารจํากัดจํานวนบรษัิท เนื�องจากทุกท่านตอ้งปฏบิัตงิาน

ประจําอยูท่ี�บรษัิท จํานวนบรษัิทที�กรรมการแต่ละท่านดํารงตําแหน่งกรรมการในองคก์รอื�น 

เป็นดังนี� 

 

รายชื�อกรรมการ ตําแหน่ง 

จํานวนบรษัิท 

ที�ดํารงตําแหน่ง

กรรมการ 

นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ ประธานกรรมการ 4 

นายทตัซยึะ โคโนชติะ กรรมการ 1 

นายมเุนะโอะ ทาชโิร่ กรรมการ 4 

นายดพีงศ ์ สหะชาตศิริ ิ กรรมการ 1 

นายสมชยั ลมิป์พัฒนสนิ กรรมการบรหิาร 1 

นายวรศกัดิ� เกรยีงโกมล กรรมการ 1 

พล.อ. สบืสนัต ์ทรรทรานนท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 1 

นายโศณติ พชิญางกรู กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 3 

นายพลเดช เทอดพทิกัษ์วานชิ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 2 

นายกฤษณ์ พันธรั์ตนมาลา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 7 

 

– ตําแหน่งประธานกรรมการและผูจ้ัดการทั�วไป (ผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์ร)  

ประธานกรรมการของบรษัิทไม่ไดเ้ป็นบคุคลคนเดยีวกันกับผูจ้ัดการทั�วไป 

(ผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์ร) บรษัิทไดม้กีารกําหนดการแยกอํานาจหนา้ที�ของคณะกรรมการ

บรษัิทและผูบ้รหิารของบรษัิทไวอ้ย่างชัดเจน  และยังมคีณะกรรมการตรวจสอบซึ�งเป็น

กรรมการอสิระ ที�จะทําหนา้ที�ในการถว่งดลุและสอบทานการบรหิารงานของผูบ้รหิารอกีดว้ย 

คณะกรรมการมไิดเ้ลอืกใหก้รรมการอสิระดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ 

 

– เลขานุการบรษัิท  บรษัิทฯ มเีลขานุการบรษัิทฯ ซึ�งทําหนา้ที�ประสานงาน

ใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ ตลอดจนเก็บรวบรวมเอกสารสําคัญเกี�ยวกบัการประชมุ

และมตทิี�ประชมุ  โดยที�ประชมุคณะกรรมการครั �งที� 3/2551 ณ. วันที� 19 มนีาคม 2551 มี

มตแิต่งตั �งเลขานุการบรษัิทอย่างเป็นทางการเป็นครั �งแรก เพื�อใหส้อดคลอ้งกับพ.ร.บ. 

หลักทรัพยฉ์บบัใหม ่

 

คณะกรรมการชุดยอ่ย 

ในปัจจุบัน  บรษัิทไดม้กีารจัดตั �งคณะกรรมการชดุยอ่ยไดแ้ก ่คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ�งจะชว่ยสนับสนุนในสว่นของการกํากบัดแูลกจิการ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทยงัไมม่ี

นโยบายในการจัดตั �งคณะอนุกรรมการนอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบในอนาคตอัน

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 :   

 

•  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 check-

and-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. 

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 
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บทบาทหนา้ที�และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

– พจิารณาและใหค้วามเห็นชอบในเรื�องสําคัญ  คณะกรรมการของบรษัิทมี

ส่วนร่วมในการกําหนดกลยุทธ ์ เป้าหมายแผนธุรกจิ นโยบายในการดําเนนิการ และ

งบประมาณของบรษัิทตลอดจนใหคํ้าแนะนํา ควบคุมดูแลใหฝ่้ายจัดการดําเนินงานตาม

นโยบายและแผนที�กําหนดไว ้

– นโยบายการกํากับดูแลกจิการ  คณะกรรมการจัดใหม้ีนโยบายเป็นลาย

ลักษณ์อกัษร และใหค้วามเห็นชอบนโยบายดังกล่าว  ตั �งแต่การประชมุคณะกรรมการครั �งที� 

12/2550 ณ. วันที� 25 ตลุาคม 2550 และสําหรับการพจิารณาผลการปฏบิัตติามนโยบายใน

ปี 2554 นั�น ที�ประชมุคณะกรรมการครั �งที� 2/2555 ซึ�งจัดขึ�นเมื�อวันที� 13 กมุภาพันธ ์2555 

ไดพ้จิารณาและเห็นชอบใหจ้ัดทํารายงานผลการปฏบิัตติามนโยบายกํากับดูแลกจิการ

ดังกลา่ว  เพื�อเผยแพรใ่นรายงานประจําปี และบน website ของบรษัิท  

– จรรยาบรรณธุรกจิ  บรษัิทไดจ้ัดทําแนวทางเกี�ยวกับขอ้ควรปฏิบัตขิอง

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ตามจรยิธรรมธุรกจิหรอืจรรยาบรรณ (Code of Ethics or 

Statement of Business Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษรกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน

ทกุคนรับทราบและไดป้ฏบิตัติามแนวทางที�กําหนดไว ้ทั �งนี�บรษัิทไดจ้ัดทําหนังสอืขอ้บังคับ

ที�ตอ้งปฏบิตัเิกี�ยวกบัการทํางาน เพื�อใหพ้นักงานบรษัิทยดึถอืเป็นแนวทางปฏบิัตหินา้ที�ดว้ย

ความซื�อสัตย ์ และมรีะเบยีบวนัิยที�ด ี รวมทั �งมกีารกําหนดบทลงโทษหากมกีารฝ่าฝืนไม่

ปฏบิตัติามดว้ย 

– การพจิารณาเรื�องความขดัแยง้ของผลประโยชน ์ คณะกรรมการไดนํ้าเสนอ

แนวทางในการป้องกันความขัดแยง้ของผลประโยชน์ใหแ้กผู่บ้รหิารและผูถ้อืหุน้ดว้ยความ

รอบคอบ ซื�อสัตยส์จุรติ อย่างมเีหตุมผีลและเป็นอสิระภายในกรอบจรยิธรรมอันด ี  เพื�อ

ประโยชนโ์ดยรวมของบรษัิทเป็นสําคัญ โดยมแีนวทางการป้องกนัในเรื�องตา่ง ๆ ดังนี� 

 

 การทํารายการระหวา่งกันระหวา่งบรษัิทกับบคุคลที�มคีวามขัดแยง้ ตอ้งมกีรรมการ

ตรวจสอบเขา้ร่วมประชมุเพื�อพจิารณาและอนุมัตกิารทํารายการระหวา่งกันดว้ย โดย

ตอ้งปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ขอ้บงัคบั ประกาศ คําสั�ง หรอืขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึ�ง

ผูท้ี�อาจมีความขัดแยง้หรือมสี่วนไดเ้สยีในการทํารายการระหว่างกันจะไม่มีสทิธิ

ออกเสยีงลงมตใินการทํารายการระหวา่งกนันั�น 

 ทําการเปิดเผยรายการระหวา่งกันที�เกดิขึ�นใหแ้กผู่ถ้อืหุน้รับทราบ และจัดใหม้กีาร

ใหค้วามเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือที�ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี�ยวกับ

รายการระหวา่งกนัที�เกดิขึ�นถงึความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของ

การทํารายการระหวา่งกนัดว้ย 

 คณะกรรมการไดก้ําหนดนโยบายหา้มมใิหก้รรมการและผูบ้ริหารของบรษัิท นํา

ขอ้มลูของบรษัิทไปใชไ้มว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มในการหาผลประโยชน ์สว่นตน 

 ในการประชมุคณะกรรมการครั�งที� 8 ณ. วันที� 21 สงิหาคม 2551 คณะกรรมการมี

มตอินุมัติในหลักการใหฝ่้ายจัดการสามารถอนุมัตกิารทําธุรกรรมดังกล่าวหาก

ธุรกรรมเหล่านั�น มขีอ้ตกลงทางการคา้ในลักษณะเดยีวกับที�วญิ�ชูนจะพงึกระทํา

กับคูส่ญัญาทั�วไปในสถานการณ์เดยีวกัน ดว้ยอํานาจตอ่รองทางการคา้ที�ปราศจาก

อทิธพิลในการที�ตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือบุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้ง  

ทั �งนี� บรษัิทจะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมที�มขีนาดเกนิกวา่ 1 ลา้นบาท เพื�อ

รายงานในการประชุมคณะกรรมการ ซึ�งเป็นการดําเนินการตามขอ้แนะนําของ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในหนังสือที� 

กลต.จ.(ว) 38/2551 เรื�อง คําแนะนําในการปฏบิัตติามมาตรา 89/12 (1) แห่ง

พระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 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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–  ระบบการควบคมุภายใน 

 บรษัิทไดใ้หค้วามสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในทุกระดับเพื�อใหเ้กดิ

ประสทิธภิาพสูงสุดในการดําเนินงาน และมกีระบวนการตรวจสอบความเพียงพอและ

เหมาะสมกับขั �นตอนการทํางานในแต่ละระบบ โดยจัดใหม้หีน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ�ง

รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  

 บรษัิทกําหนดภาระหนา้ที� อํานาจในการดําเนนิงาน รวมถงึอํานาจในการ

เขา้ถงึขอ้มลูภายในของผูป้ฏบิัตงิานและผูบ้รหิารในระดับต่าง ๆ ไว ้และใชร้หัสพนักงานใน

การเขา้สูร่ะบบขอ้มลู ซึ�งพนักงานแต่ละคนต่างมขีอบเขตในการเขา้สูฐ่านขอ้มลูของบรษัิท

ตา่งกนั นอกจากนี�บรษัิทยงัไดแ้บง่หนา้ที�ของผูป้ฏบิตังิานและผูป้ระเมนิผลออกจากกนัอยา่ง

เด่นชดั  สําหรับการควบคุมในสายการเงนินั�น บรษัิทไดกํ้าหนดขั �นตอนการตรวจสอบของ

การควบคมุทางการเงนิโดยจัดใหม้รีะบบการรายงานทางการเงนิเสนอใหแ้กผู่บ้รหิารในสาย

งานที�รับผดิชอบเป็นประจําทกุเดอืน และ จัดใหม้กีารประชมุคณะผูบ้รหิารเมื�อไดร้ับรายงาน

ประจําเดือน เพื�อพจิารณาและปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผดิพลาดที�ไดพ้บจากรายงานดังกล่าว  

นอกจากนี�บรษัิทยังจัดใหม้กีารควบคุมการบรหิารความเสี�ยง โดยกําหนดใหม้กีารจัดทํา

รายงานการบรหิารลกูหนี�เป็นประจําทกุเดอืน โดยมกีารจัดกลุม่ลกูหนี�ตามประวัตใินการชําระ

หนี� และจัดใหม้เีจา้หนา้ที�รับผดิชอบตามกลุ่มของลูกหนี�ดังกล่าว คณะกรรมการบรษัิทจะมี

การประชมุกนัเพื�อทําการประเมนิการบรหิารลกูหนี�รว่มกบัผูบ้รหิารเป็นประจําทกุเดอืน 

 

  -  นโยบายดา้นการบรหิารความเสี�ยง  บรษัิทมนีโยบายที�ใหทุ้กหน่วยงาน

ปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ไดม้กีารกําหนดนโยบายและวธิกีารปฏบิตังิาน 

ตลอดจนอํานาจในการดําเนนิงานต่างๆ ไดม้กีารกําหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและมกีาร

ปรับปรงุใหส้อดคลอ้งกบัการดําเนนิงาน 
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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 

ตามขอ้บงัคับของบรษัิทไดม้กีารกําหนดใหบ้รษัิททําการจัดการประชมุกรรมการ

อยา่งนอ้ย 3 เดอืนต่อครั �ง ในปัจจุบัน บรษัิทไดจ้ัดใหม้กีารประชมุคณะกรรมการเดอืนละ 1 

ครั �ง และจัดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั �ง และอาจมกีาร

กําหนดใหม้กีารประชมุพเิศษตามความจําเป็น โดยบรษัิทจะดําเนนิการจัดสง่หนังสอืเชญิ

ประชมุพรอ้มระเบยีบวาระการประชมุพรอ้มทั �งเอกสารประกอบกอ่นการประชมุลว่งหนา้ 7 วัน 

เพื�อใหค้ณะกรรมการไดม้เีวลาในการศกึษาขอ้มลูอยา่งเพยีงพอในการเขา้รว่มประชมุทกุครั �ง 

ในปี 2554 นั�น บรษัิทไดจ้ัดใหม้กีารประชมุคณะกรรมการเป็นจํานวนทั �งสิ�น 14 

ครั �ง โดยกรรมการแตล่ะคนไดเ้ขา้รว่มการประชมุ ดังนี� 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

*  เป็นกรรมการใหมท่ี�เขา้ดํารงตําแหน่งระหวา่งปี 

 

การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ัดใหม้กีารประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการ (Self  - 

Assessment) เป็นประจําทุกปี  โดยมุ่งเนน้การนําผลประเมนิไปใชป้ระโยชน์เพื�อการ

ปรับปรงุการปฏบิตัหินา้ที�ของคณะกรรมการ ซึ�งประกอบดว้ยหัวขอ้ดังนี�  

1.   โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 

2.   บทบาท หนา้ที� และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

3.   การประชมุคณะกรรมการ 

4.   การทําหนา้ที�ของกรรมการ 

5.   ความสมัพันธก์บัฝ่ายจัดการ 

6.   การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้รหิาร 

สําหรับผลการประเมนิ ประจําปี 2554 นั�น ในภาพรวมปรากฎว่า คณะกรรมการ

ไดม้กีารดําเนนิการในแต่ละประเด็นอยา่งครบถว้นด ีถงึดมีาก  อยา่งไรก็ตาม ในการประเมนิ

ดังกล่าว สําหรับปี 2554 นั�น เป็นการประเมนิเฉพาะกรรมการชดุปัจจุบัน หลังจากกรรมการ / 

ผูบ้รหิาร ชดุเดมิไดล้าออกจากบรษัิทแลว้ คอื หลังจากวันที� 20 เมษายน 2554 เป็นตน้มา  

ทั �งนี�คณะกรรมการมไิดล้ะเลยต่อการปฏบิัตหินา้ที�ของกรรมการ / ผูบ้รหิารชดุ

เดิมที�ไดล้าออกไป ซึ�งอาจเป็นที�สงสัยหรือไม่เป็นคุณต่อบริษัท โดยอยู่ในระหว่างการ

พจิารณามอบหมายคณะทํางาน เพื�อดําเนนิการใหเ้กดิความเป็นธรรม ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

ตลอดจนกฎระเบยีบของหน่วยงานตา่งๆ  โดยคํานงึถงึประโยชนส์งูสดุของบรษัิท 

รายชื�อกรรมการ วนัที�กรรมการใหมเ่ขา้

ดํารงตําแหนง่  

จํานวนคร ั�งที�เขา้ประชุมในปี 2554 

นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ  13/14 

นายทตัซยึะ โคโนชติะ * 20 เมษายน 2554 6/9 

นายมเุนะโอะ  ทาชโิร ่  12/14 

นายดพีงศ ์ สหะชาตศิริ ิ  13/14 

นายสมชยั  ลมิป์พัฒนสนิ * 15 มถินุายน 2554 5/5 

นายวรศกัดิ�  เกรยีงโกมล * 15 มถินุายน 2554 4/5 

พลเอกสบืสนัต ์ ทรรทรานนท ์* 11 พฤษภาคม 2554 8/9 

นายโศณติ  พชิญางกรู * 11 พฤษภาคม 2554 8/9 

นายพลเดช เทอดพทิกัษ์วานชิ * 20 เมษายน 2554 9/9 

นายกฤษณ์  พันธรั์ตนมาลา * 20 เมษายน 2554 9/9 
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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 : 

* 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.

Directors’ name Date of Appointment of 

New Directors 

Attendance Record 

Mr. Mitsuji  Konoshita  13/14 

Mr. Tatsuya Konoshita * 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 *  

20 April, 2011 

9/9 

Mr. Krit Phanrattanamala * 20 April, 2011 9/9 
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คา่ตอบแทน 

– บรษัิทมนีโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหอ้ยู่ในระดับที�ใกลเ้คียงกับ

อตุสาหกรรม และเพยีงพอที�จะรักษากรรมการที�มคีุณสมบัตทิี�ตอ้งการ แต่ในขณะเดยีวกันก็

ตอ้งคํานงึถงึผลการดําเนนิงานของบรษัิทดว้ย  ปัจจบุนับรษัิทจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการแยก

เป็นค่าเบี�ยประชมุ โดยจ่ายตามจํานวนครั �งที�เขา้ประชมุ โดยกรรมการทุกท่านไดร้ับเบี�ย

ประชมุเทา่กนัคอืทา่นละ 10,000 บาท สว่นคา่บําเหน็จกรรมการนั�น คณะกรรมการบรษัิทจะ

พจิารณาจากผลการดําเนนิงานของบรษัิทเป็นสําคัญ โดยค่าบําเหน็จจะขอเสนออนุมัตจิ่าย

ประมาณ 2 เทา่ของคา่บําเหน็จพนักงาน (เชน่ ถา้พนักงานไดร้ับ 2 เดอืน กรรมการจะไดร้ับ 

4 เดอืน) 

– กรรมการที�ไดร้ับหนา้ที�เป็นกรรมการตรวจสอบ จะไดร้ับค่าตอบแทนเพิ�ม

ตามภารกจิที�ไดร้ับมอบหมาย โดยทุกท่านจะไดร้ับค่าเบี�ยประชุมต่อครั �ง เป็นจํานวนเงนิ 

10,000 บาท เทา่กนั 

– บรษัิทจะนําเสนอจํานวนคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบต่อที�

ประชมุผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาและอนุมตัเิสมอมาทกุปี 

 

การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร 

 การฝึกอบรม  คณะกรรมการ สง่เสรมิและอํานวยความสะดวกใหม้กีาร

ฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้กผู่เ้กี�ยวขอ้งในระบบการกํากบัดแูลกจิการของ

บรษัิท ตลอดจนเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารงานบรษัิทฯ สําหรับ

ทั �งกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร เลขานุการบรษัิท ตลอดจนพนักงาน

ของบรษัิท โดยการฝึกอบรมมทีั �งภายในบรษัิท และโดยสถาบนัภายนอก ทั �ง

การสมันาฝึกอบรมที�จัดขึ�นโดยหน่วยงานเฉพาะทางวชิาชพี เชน่  สภาวชิาชพี

บญัช ีหรอืกรมสรรพากร ตลอดจนหน่วยงานที�กํากบัดแูลบรษัิท เชน่ ตลาด

หลกัทรัพย ์และกลต. เป็นตน้  

 การเตรยีมการสําหรับกรรมการใหม ่ ฝ่ายจัดการไดจ้ัดเอกสารและขอ้มลู

สรปุ เพื�อแนะนําธรุกจิและแนวทางดําเนนิธรุกจิของบรษัิทใหแ้กก่รรมการใหม ่

 แผนพัฒนาและสบืทอดงาน  ผูจ้ัดการทั�วไปไดร้ายงานใหท้ราบเป็นประจํา

ถงึแผนพัฒนาและสบืทอดงาน ในกรณีที�ตนไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ที�ได ้

 โครงการสําหรับพัฒนาผูบ้รหิาร  คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้โีครงการสําหรับ

พัฒนาผูบ้รหิาร โดยใหผู้จ้ดัการทั�วไปรายงานเป็นประจําทกุปี ถงึสิ�งที�ไดทํ้าไป

ในระหวา่งปี ซึ�งจะพจิารณาควบคูก่บัแผนสบืทอดงาน 

 

การออกใบสําคญัแสดงสทิธใิหแ้กก่รรมการและพนกังาน 

บรษัิทฯ ออกใบสําคัญแสดงสทิธใิหแ้กก่รรมการ และพนักงาน จํานวน 3 ครั �ง ในปี 

2551, 2552 และ 2553 เป็นจํานวนรวมทั �งสิ�น 2 ลา้นหน่วย และมเีงื�อนไขซึ�งควร

นํามาพจิารณาตามแนวทางการประเมนิ corporate governance คอื    

- มรีะยะเวลาการใชส้ทิธคิรั �งเดยีวหลังจากวันออกใบสําคัญแสดงสทิธ ิ3 ปี 

- ราคาใชส้ทิธสิงูกวา่ราคาตลาด ณ. ชว่งเวลาที�จัดสรร 

- จํานวนใบสําคัญแสดงสทิธทิี�ออกทุกครั �ง ไม่มกีรรมการหรือพนักงานท่านใด 

ไดร้ับใบสําคัญแสดงสทิธเิกนิกวา่ 5% ของจํานวนที�ออกทั �งหมด 

 

ทั �งนี�สามารถศกึษารายละเอยีดการออกใบสําคัญแสดงสทิธ ิและผลการใชส้ทิธิ

เพิ�มเตมิไดใ้น หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ขอ้ 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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นโยบายในการไปดํารงตําแหนง่กรรมการที�บรษิทัอื�นของกรรมการผูจ้ดัการ และ/

หรอืผูจ้ดัการท ั�วไป  บรษัิทฯ ไมม่นีโยบายใหก้รรมการผูจ้ัดการ และ/หรอื ผูจ้ัดการทั�วไป 

ไปดํารงตําแหน่งกรรมการอื�น ยกเวน้  มกีารรอ้งขอจากบรษัิทในกลุม่เดยีวกนั 

 

นโยบายเกี�ยวกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน ์ กรรมการของบรษัิทฯ จะตอ้งไม่

ประกอบธุรกจิ ซึ�งอาจมีความขัดแยง้ของผลประโยชน์กับบริษัท เช่น ประกอบธุกจิใน

ลักษณะเดยีวกัน หรอืกจิการงานในลักษณะอื�นใด ซึ�งอาจสง่ผลกระทบต่อการตัดสนิใจอัน

เป็นไปเพื�อประโยชนข์องบรษัิท 

 

การสนบัสนุนการเขา้อบรมหลกัสูตรหรอืเขา้รว่มกจิกรรมสมัมนาที�เป็นการเพิ�มพูน

ความรูค้ณะกรรมการ  สนับสนุนใหก้รรมการ, ผูบ้รหิาร ตลอดจนพนักงาน เขา้อบรมใน

หลักสตูรตา่งๆ เพื�อเพิ�มพนูความรูใ้นการปฏบิตังิานอยา่งตอ่เนื�อง 

 

คณะกรรมการ CG Committee  โดยขนาด, ลักษณะการดําเนนิธุรกจิ และโครงสรา้ง

องคก์ร บรษัิท ไมม่คีวามจําเป็นจะตอ้งจัดตั �ง CG Committee แตค่ณะกรรมการทกุทา่น จะมี

สว่นรว่มตอ่การกําหนดและผลักดันนโยบายดา้น CG 

 

คณะกรรมการไดจ้ดัต ั�ง Risk Management Committee  โดยขนาด, ลักษณะการ

ดําเนินธุรกิจ  และโครงสรา้งองค์กร บริษัท ไม่มีความจําเ ป็นจะตอ้งจัดตั �ง  Risk 

Management  Committee อยา่งไรก็ตาม บรษัิทเชื�อวา่ คณะกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ 

ตลอดจน ผูส้อบบญัชขีองบรษัิท จะสามารถกํากบัดแูล และควบคมุความเสี�ยงของบรษัิทได ้

ในระดับหนึ�ง 
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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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รายการระหวา่งกนั  

จากงบการเงนิของบรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มรีายการ

ระหวา่งกนักบับคุคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ ดังนี�  

 

รายการระหวา่งกนั  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 

  

 

รายการระหวา่งกนั  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2553 

 

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

ลกัษณะความสมัพันธ ์ ผูถ้อืหุน้ใหญข่องกลุม่บรษัิทถอืหุน้รอ้ยละ 22.70 

1.  ลกัษณะของรายการ บริษัทฯ มีการกูย้ืมเงินจาก บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ�งส์ จํากัด  อัตรา
ดอกเบี�ยคงที� 7.50 % 

   ระหวา่งงวด 5 ลา้นบาท มดีอกเบี�ยรับคดิเป็นจํานวนเงนิ  0.05  ลา้นบาท 

   ยอดคงคา้ง 0  บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานและพจิารณารายการแลว้เห็นวา่ บรษัิทมคีวามจําเป็นตอ้งทําการกูย้มืเงนิ
จากผุถ้อืหุน้เพิ�อเสรมิสภาพคลอ่งในการดําเนนิกจิการเป็นการชั�วคราว เนื�องจากในขณะนั�น อยูร่ะหวา่งการขอ
อนุมัตสินิเชื�อวงเงนิใหมจ่ากธนาคาร นอกจากนี�รายการกูย้มืเงนิจากผูถ้อืหุน้ดงักลา่ว มอีตัราดอกเบี�ยใกลเ้คยีง
กบัอตัราดอกเบี�ยปกตซิึ�งบรษัิทกูย้มืจากธนาคาร แตไ่มต่อ้งมหีลกัประกนั ซึ�งรายการดงักลา่วเป็นไปตาม
ลกัษณะการประกอบธรุกจิโดยทั�วไปและกอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทและมคีวามสมเหตสุมผลของ
อตัราดอกเบี�ย  ณ. ปัจจบุนัไมม่กีารทํารายการในลักษณะดงักลา่วอกี    

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

ลกัษณะความสมัพันธ ์ ผูถ้อืหุน้ใหญข่องกลุม่บรษัิทถอืหุน้รอ้ยละ 76 

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

   ระหวา่งงวด 5 ลา้นบาท มดีอกเบี�ยรับคดิเป็นจํานวนเงนิ  0.19  ลา้นบาท 

   ยอดคงคา้ง 0  บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานและพจิารณา รายการดงักลา่วแลว้เห็นวา่ รายการดงักลา่วเป็นไปตาม
ลกัษณะการประกอบธรุกจิโดยทั�วไปและกอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทและมคีวามสมเหตสุมผลของ
อตัราดอกเบี�ย  ณ. ปัจจบุนัไมม่กีารทํารายการในลักษณะดงักลา่วอกี    
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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 party transactions as at December 31, 2010 

 

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 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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ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหวา่งกนั 

 การทํารายการระหวา่งกนัเป็นความจําเป็นและมคีวามสมเหตสุมผลของการทํารายการเพื�อกอ่ใหเ้กดิ

ประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นวา่ เป็นไปตามลักษณะของการดําเนนิ

ธรุกจิโดยทั�วไป และบรษัิทไดจ้า่ยคา่ตอบแทนในราคายตุธิรรม 

 

มาตรการหรอืข ั�นตอนการอนมุตักิารทํารายการระหวา่งกนั 

 หากบรษัิทมกีารทํารายการระหวา่งกนัโดยขึ�นอยูก่บัเหตผุลและความจําเป็นของบรษัิท จะตอ้งมกีาร

เสนอรายละเอียดของรายการระหว่างกันดังกล่าวใหท้ี�ประชุมคณะกรรมการบรษัิทพจิารณา โดยตอ้งมี

คณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพื�อพจิารณาและอนุมัตกิารทํารายการระหว่างกันดว้ย ซึ�งรายการ

ระหวา่งกนัดังกล่าวตอ้งปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และขอ้บังคับ 

ประกาศ คําสั�ง หรือขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ�งผูท้ี�อาจมีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์หรอืมสีว่นไดส้ว่นเสยีในการทํารายการระหว่างกันจะไมม่สีทิธใินการออกเสยีงลงมตใินการทํา

รายการระหวา่งกนันั�น ๆ 

บคุคลที�มคีวามเกี�ยวโยงกนั นายมทิซจึ ิโคโนชติะ 

ลกัษณะความสมัพันธ ์ ประธานกรรมการบรษัิทฯ 

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

   ระหวา่งงวด 5 ลา้นบาท มดีอกเบี�ยรับคดิเป็นจํานวนเงนิ  0.19  ลา้นบาท 

   ยอดคงคา้ง 0  บาท 

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

บคุคลที�มคีวามเกี�ยวโยงกนั นายเจเรม ีคมิ ซาน เหลยีว 

ลกัษณะความสมัพันธ ์ กรรมการผูจ้ัดการของบรษัิทที�เกี�ยวขอ้งกนั 

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

   ระหวา่งงวด 4 ลา้นบาท มดีอกเบี�ยรับคดิเป็นจํานวนเงนิ  0.15  ลา้นบาท 

   ยอดคงคา้ง 0  บาท 

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

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. 
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นโยบายหรอืแนวโนม้การทํารายการระหวา่งกนั 

 คณะกรรมการบรษัิทไดต้ระหนักถงึผลกระทบของการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที�อาจมคีวาม

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และพยายามจะลดการทํารายการดังกล่าวลง โดยจะอนุมัตกิารทํารายการดังกล่าว

เฉพาะรายการที�มคีวามจําเป็นและเป็นไปเพื�อผลประโยชนส์งูสดุของบรษัิทเทา่นั�น 

 

 สําหรับรายการระหว่างกันที�อาจเกดิขึ�นในอนาคตนั�น บรษัิทตอ้งกําหนดเงื�อนไขใหเ้ป็นไปตาม

ลักษณะการคา้โดยทั�วไปโดยอา้งองิกับราคาและเงื�อนไขที�เหมาะสม ซึ�งคณะกรรมการจะตอ้งปฏบิัตติาม

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

ผลประโยชน์ในลักษณะอื�นใดกับบรษัิทและจะตอ้งเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบรษัิท เพื�อ

พจิารณาและปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และขอ้บังคับ ประกาศ 

คําสั�ง หรอืขอ้กําหนดของสํานักงานกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ / หรอื ตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ตลอดจนการปฏบิตัติามขอ้กําหนดเกี�ยวกับการเปิดเผยขอ้มลูการทํารายการเกี�ยวโยง และการ

ไดม้าหรอืจําหน่ายทรัพยส์นิของบรษัิท 

 

 หากมรีายการระหว่างกันของบรษัิทเกดิขึ�นกับบคุคลที�อาจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ มสีว่นได ้

เสียหรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บรษัิทจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห ้

ความเห็นเกี�ยวกบัราคา อตัราคา่ตอบแทน รวมถงึความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการที�จะเกดิขึ�น ใน

กรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามชํานาญในการพจิารณารายการระหวา่งกนัที�อาจเกดิขึ�น บรษัิทจะใช ้

ผูเ้ชี�ยวชาญอสิระหรอืผูส้อบบัญชขีองบรษัิท เป็นผูใ้หค้วามเห็นเกี�ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื�อนํา

ความเห็นไปประกอบการตัดสนิใจของคณะกรรมการ หรือ ผูถ้ือหุน้ ตามแต่กรณี ทั �งนี�บรษัิทจะเปิดเผย

รายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิที�ไดร้ับการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษัิท 
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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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ฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิการ 

Financial Position and Operating Results 

 

 งบการเงนิ 

สรปุรายงานการสอบบญัช ี

 ในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา บรษัิทตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีับอนุญาต ไดใ้หค้วามเห็น

ในรายงานการตรวจสอบของบรษัิทสามารถสรปุไดด้ังนี� 

 

งบการเงนิ

ตรวจสอบ 

บรษิทั ผูส้อบบญัช ี ผูส้อบบญัชรีบั

อนุญาตเลขที� 

ความเห็นของ

ผูส้อบบญัช ี

ปี 2554 บรษัิท สาํนักงาน เอนิสท์ 

แอนด ์ยัง จํากดั 

นางสาวพมิพใ์จ มานติขจรกจิ 4521 ไมม่เีงื�อนไข 

ปี 2553 บรษัิท สาํนักงาน เอนิสท์ 

แอนด ์ยัง จํากดั 

นางสาวพมิพใ์จ มานติขจรกจิ 4521 ไมม่เีงื�อนไข 

ปี 2552 บรษัิท สาํนักงาน เอนิสท์ 

แอนด ์ยัง จํากดั 

นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกลุ 3516 ไมม่เีงื�อนไข 

 

 

Financial Statement 

Conclusion of Auditors’ Report 

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

and have the opinion from the auditors as follows :  

 

Financial 

Statement 

Company Auditors’ Name CPA No. Opinion 

2011 Ernst and 

Young Office Limited 

Ms.Pimjai  Manitkajornkit 4521 Unqualified 

2010 Ernst and 

Young Office Limited 

Ms.Pimjai  Manitkajornkit 4521 Unqualified 

2009 Ernst and 

Young Office Limited 

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

Financial Statement of Group Lease Public Co., Ltd. 

          
หน่วย : ลา้นบาท 

unit : million Baht 

  
ปี 2554 
2011 

ปี 2553 
2010 

ปี 2552 
2009 

  
จํานวนเงนิ 
amount 

รอ้ยละ 
% 

จํานวนเงนิ 
amount 

รอ้ยละ 
% 

จํานวนเงนิ
amount 

รอ้ยละ 
% 

สนิทรพัย ์
Assets             

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 
Current Assets             

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 
Cash and cash equivalents 187.96 8.06 0.87 0.03 1.77 0.09 

ลกูหนี�ตามสญัญาเชา่ซื�อและขายผ่อน
ชาํระที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี – 
สทุธ ิ
Current portion of hire purchase 
and installment sales receivables, 
net 676.42 29.00 1,227.87 46.01 1,040.01 50.42 

สนิทรัพยร์อการขาย – สทุธ ิ
Assets foreclosed, net 15.42 0.66 17.48 0.66 7.39 0.36 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอื�น 
Other current assets 54.48 2.34 72.11 2.70 39.98 1.94 

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 
Total current assets 934.26 40.05 1,318.34 49.40 1,089.15 52.81 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 
Non-current assets       

เงนิฝากประจําที�มภีาระคํ�าประกัน 
Pledged fixed deposit at financial 
institution 0.31 0.01 0.27 0.01 0.27 0.01 

ลกูหนี�และเงนิใหกู้ย้มืแกล่กูจา้ง 
Accounts receivable and loans to 
employees 0 0.00 0 0.00 0.06 0.00 

เงนิลงทนุระยะยาว – สทุธ ิ
Long-term investments 0 0.00 0 0.00 2.00 0.10 

ลกูหนี�ตามสญัญาเชา่ซื�อและขายผ่อน
ชาํระที�ถงึกําหนด ชําระเกนิกวา่หนึ�งปี – 
สทุธ ิ
Hire purchase and installment sales 
receivables - long-term portion, net 1,239.33 53.13 1,182.18 44.30 861.55 41.77 

ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ – สทุธ ิ
Property, plant and equipment, net 56.30 2.41 59.03 2.21 50.36 2.44 

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตดับัญช ี
Deferred tax assets 65.51 2.81 80.99 3.04 35.35 1.71 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอื�น 
Other non-current assets 37.04 1.59 27.69 1.04 23.79 1.15 

รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 
Total non-current assets 1,398.49 59.95 1,350.16 50.60 973.38 47.19 

รวมสนิทรพัย ์
Total assets 2,332.75 100.00 2,668.49 100.00 2,062.53 100.00 
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หน่วย : ลา้นบาท 

unit : million Baht 

  
ปี 2554 
2011 

ปี 2553 
2010 

ปี 2552 
2009 

  
จาํนวนเงนิ 
amount 

รอ้ยละ 
% 

จาํนวนเงนิ 
amount 

รอ้ยละ 
% 

จาํนวนเงนิ 
amount 

รอ้ยละ 
% 

หนี�สนิ 
Liabilities       

หนี�สนิหมุนเวยีน 
Current Liabilities       

เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้มืระยะสั �นจาก
สถาบนัการเงนิ 
Bank overdrafts and short-term loans 
from financial institutions 0 0.00 72.92 2.73 25.35 1.23 

เจา้หนี�การคา้ 
Trade accounts payable 3.30 0.14 3.80 0.14 1.50 0.07 

เงนิกูย้มืระยะยาวที�ถงึกําหนดชําระภายใน
หนึ�งปี 
Current portion of long-term loans 694.95 29.79 788.13 29.53 746.98 36.22 

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลคา้งจ่าย 
Corporate income tax payable 46.02 1.97 63.52 2.38 36.76 1.78 

เจา้หนี�คา่เบี�ยประกนั 
Insurance payables 7.27 0.31 15.45 0.58 15.22 0.74 

คา่ใชจ้่ายคา้งจา่ย 
Accrued expenses 6.44 0.28 15.26 0.57 9.73 0.47 

ประมาณการหนี�สนิระยะสั �น 
สาํรองผลประโยชนพ์นักงาน 

Provision for short-term liabilities 
Provision for employee 
compensation 0 0 18.65 0.70 0 0 

หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 
Other Current Liabilities 21.56 0.92 22.47 0.84 15.96 0.77 

รวมหนี�สนิหมุนเวยีน 
Total Current liabilities 779.55 33.42 1,000.20 37.48 965.83 42.41 

หนี�สนิไมห่มุนเวยีน 
Non-current liabilities       

เงนิกูย้มืระยะยาว - สทุธจิากสว่นที�ถงึ
กําหนดชําระภายในหนึ�งปี 
Long-term loans, net of current 
portion 189.37 8.12 629.46 23.59 289.86 14.05 

ประมาณการหนี�สนิระยะยาว 
สาํรองผลประโยชนพ์นักงาน 

Provision for long-term liabilities 
Reserve for long-term employee 
benefits 1.74 0.07 3.52 0.13 0 0 

เงนิประกนัความเสยีหายตามสญัญาเชา่
ซื�อ 
Cash guarantee for damage on hire 
purchase agreements 2.43 0.10 3.00 0.11 7.00 0.34 

หนี�สนิภาษีเงนิไดร้อตดับญัช ี
Deferred tax liabilities 10.20 0.44 21.76 0.82 0 0 

รวมหนี�สนิไมห่มุนเวยีน 
Total non-current liabilities 203.73 8.73 657.74 24.65 296.86 14.39 

รวมหนี�สนิ 
Total Liabilities 983.28 42.15 1,657.93 62.13 1,148.36 55.68 
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   หน่วย : ลา้นบาท 
unit : million Baht 

 
ปี 2554 
2011 

ปี 2553 
2010 

ปี 2552 
2009 

 
จํานวนเงนิ 
Amount 

รอ้ยละ 
% 

จํานวนเงนิ 
Amount 

รอ้ยละ 
% 

จํานวนเงนิ 
Amount 

รอ้ยละ 
% 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 
Shareholders' equity       

ทนุที�ออกและชําระแลว้ มลูคา่หุน้ละ 
5.00 บาท 
Issued and paid-up Capital of Baht 
5 each 311.61 13.36 282.08 10.57 280.84 13.62 

สว่นเกนิมูลคา่หุน้ 
Share premium 293.66 12.59 192.19 7.20 187.66 9.10 

เงนิรับลว่งหนา้คา่หุน้ 
Share subscription received in 
advance 149.50 6.41 0 0 0 0 

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามัญ 
Warrant to buy ordinary shares 2.01 0.09 4.38 0.16 4.43 0.21 

กําไรสะสม 
Retained earnings       

  จัดสรรแลว้ สาํรองตามกฎหมาย 
  Appropriated - statutory reserve 43.15 1.85 43.15 1.62 39.95 1.94 

  ยังไมไ่ดจ้ัดสรร 
  Un-appropriated 549.55 23.56 488.76 18.32 401.30 19.46 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 
Total shareholders' equity 1,349.48 57.85 1,010.56 37.87 914.18 44.32 

รวมหนี�สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 
Total liabilities and 
shareholders' equity 2,332.75 100.00 2,668.49 100.00 2,062.53 100.00 
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งบกาํไรขาดทนุ ของบรษิทั กรุป๊ลสี จํากดั (มหาชน) 

Income Statements of Group Lease Public Co., Ltd. 

    
หน่วย : ลา้นบาท 

unit : million Baht 

 
ปี 2554 
2011 

ปี 2553 
2010 

ปี 2552 
2009 

 
จํานวนเงนิ 
Amount 

รอ้ยละ 
% 

จํานวนเงนิ 
Amount 

รอ้ยละ 
% 

จํานวนเงนิ 
Amount 

รอ้ยละ 
% 

รายไดจ้ากการดําเนนิงาน 
Revenues           

รายไดด้อกผลเชา่ซื�อและขายผอ่น
ชาํระ 
Hire purchase interest and 
installment sales income 824.15 92.47 802.77 92.77 742.16 92.75 

รายไดอ้ื�น 
Other income 67.11 7.53 62.55 7.23 58.05 7.25 

รวมรายได ้
Total Revenues 891.26 100.00 865.32 100.00 800.21 100.00 

คา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงาน 
Expenses       

คา่ใชจ้่ายในการใหบ้รกิารและ
บรหิาร 
Service and administrative 
expenses 136.29 15.29 186.58 21.56 131.26 16.40 

หนี�สญูและหนี�สงสยัจะสญู 
Bad debts and doubtful 
accounts 205.36 23.04 118.89 13.74 125.15 15.64 

ขาดทนุจากการจําหน่ายสนิทรัพย์
รอการขาย 
Loss on disposals of foreclosed 
assets 132.60 14.88 118.81 13.73 217.59 27.19 

รวมคา่ใชจ้า่ย 
Total Expenses 474.25 53.21 424.28 49.03 474.00 59.23 

กําไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและ
ภาษีเงนิได ้
Income before finance cost and 
income tax 417.01 46.79 441.03 50.97 326.21 40.77 

คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ 
Finance cost (74.66) (8.38) (75.03) (8.67) (84.73) (10.59) 

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 
Corporate income tax (127.28) (14.28) (102.75) (11.87) (60.36) (7.54) 

กําไรสุทธสํิาหรบังวด 
Net income for the year 215.08 24.13 263.25 30.42 181.13 22.64 

กําไรตอ่หุน้ข ั�นพื�นฐาน (บาท) 
Basis earnings per share 
(Baht) 3.65  4.67  3.29  
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อตัราสว่นทางการเงนิที�สําคญั 

Financial Ratio 

 

 2011 

2554 

2010 

2553 

2009 

2552 

2008 

2551 

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหากําไร 

Profitability Ratio 

    

อตัราดอกเบี�ยรับ (%) 

Yield Rate 
38.10 37.24 36.81 38.55 

อตัราดอกเบี�ยจ่าย (%) 

Interest Rate 
6.29 5.88 6.81 6.59 

สว่นตา่งอัตราดอกเบี�ย (%) 

Net Yield Rate 
31.81 31.36 30.00 31.96 

อตัรากําไรสทุธ ิ(%) 

Net Profit Rate 
24.13 30.42 22.64 24.56 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 

Return on Equity 
18.23 27.35 21.58 27.72 

     

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการดําเนนิงาน 

Efficiency Ratio 
    

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(%) 

Return on Total Assets 
8.64 11.18 8.35 9.47 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย ์(เทา่) 

Total Assets Turn Over Ratio (Times) 
0.36 0.37 0.37 0.39 

     

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายการเงนิ 

Financial Policy Ratio 
    

อตัราสว่นหนี�สนิตอ่สว่นผูถ้อืหุน้ (เทา่) 

Ratio of Liability to Equity (times) 
0.72 1.62 1.26 1.98 

อตัราสว่นเงนิใหกู้ต้อ่เงนิกู ้(เทา่) 

Ratio of Total Receivable to Loan from (times) 
1.82 1.69 1.62 1.52 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล (%) 

Dividend Rate 
68.85 69.57 69.77 7.35 

     

อตัราสว่นคุณภาพสนิทรพัย ์

Asset Quality Ratio 
    

อตัราสว่นคา่เผื�อหนี�สงสยัจะสญูตอ่สนิเชื�อรวม (%) 

Ratio of Allowance for Doubtful Debt to Total 

Receivable 

13.20 8.65 8.92 5.96 

อตัราสว่นหนี�สญูตอ่สนิเชื�อรวม (%) 

Ratio of Bad Debt to Total Receivable 
6.45 2.91 3.42 2.13 

อตัราสว่นเงนิใหส้นิเชื�อที�หยุดรับรูร้ายไดต้อ่สนิเชื�อรวม (%) 

Ratio of Non performing loan to Total Receivable 
5.76 4.80 4.37 3.91 

 



_______________________________________________________89______________________________________________________ 
 

 

 

คาํอธบิายและการวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิและผลการดาํเนนิงาน 

 

ภาพรวมผลการดาํเนนิงาน 

บรษัิทประกอบธุรกจิการใหบ้รกิารสนิเชื�อเชา่ซื�อรถจักรยานยนตใ์นเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล 

ตลอดจนจังหวัดใกลเ้คยีง ซึ�งรายไดห้ลักมาจากการใหเ้ชา่ซื�อรถจักรยานยนตซ์ ึ�งมรีะยะเวลาการผอ่นชําระคา่

งวดรถจักรยานยนตต์ามสัญญาเชา่ซื�อเฉลี�ยประมาณ 27 เดอืน ในปี 2553  จํานวนรถจักรยานยนตท์ี�จด

ทะเบยีนใหม่ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล มจํีานวน 378,311 คัน โดยขยายตัวรอ้ยละ 14.82 จากปี 

2552 จากการฟื�นตัวของเศรษฐกจิโลก แมว้า่ภายในประเทศจะมปัีญหาการเมอืงในไตรมาสสามและประสบ

ปัญหาอทุกภยัในไตรมาสสี� 

สําหรับปี 2554 จํานวนรถจักรยานยนตท์ี�จดทะเบยีนใหมใ่นกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล มจํีานวน 

390,862 คัน โดยเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 3.32 จากปี 2553 ซึ�งตํ�ากวา่เป้าที�ผูผ้ลติคาดการเอาไว ้โดยสาเหตหุลักคอื

การเกดิอุทกภัยครั �งใหญ่ในกรุงเทพมหานครในชว่งไตรมาส 4 ทําใหค้วามตอ้งการซื�อหยุดชะงัก ขณะที�

โรงงานของผูผ้ลิตรายใหญ่ ไดร้ับผลกระทบโดยตรงทําใหไ้ม่สามารถดําเนินการผลิตไดอ้ย่างเต็ม

ประสทิธภิาพ ซึ�งอาจจะยงัสง่ผลกระทบตอ่เนื�องจนถงึไตรมาส 1 ของปี 2555 

 สําหรับปี 2555 คาดวา่ภาพรวมอตุสาหกรรม น่าจะกลับมาขยายตัวไดพ้อสมควร จากความตอ้งการ

รถจักรยานยนตห์ลังจากการเกดิภยัพบิตั ินโยบายภาครัฐซึ�งจะกระตุน้ใหเ้กดิการใชจ้า่ยในประเทศ และราคา

พืชผลทางการเกษตรที�ยังมีแนวโนม้ที�ดี ส่วนปัจจัยหลายประการที�อาจฉุดรั �งการเตบิโตของเศรษฐกจิ

โดยรวม ไดแ้ก่เศรษฐกจิยุโรปที�ยังขาดความชัดเจนในหลายประเทศและยังคาดการณ์ผลกระทบไม่ได ้

เศรษฐกจิอเมรกิาที�ยังอยู่ในระหว่างฟื�นตัว ซึ�งทั �งสองปัจจัยจะกระทบโดยตรงต่อภาคการส่งออก และ

บรรยากาศทางการเมอืงที�ยงัคงเป็นปัญหาเรื�อรังตอ่ไป 

ในช่วงปีที�ผ่านมาปัญหาการเมืองในประเทศเริ�มคลี�คลาย หลังจากการเลือกตั �ง แต่ภาพรวม

เศรษฐกจิโลกยังคงกดดันการขยายตัวของเศรษฐกจิไทย โดยเห็นไดช้ัดตั �งแต่ไตรมาส 3 เป็นตน้มา 

ตอ่เนื�องจนถงึไตรมาส 4 ซึ�งประเทศตอ้งประสบกบัภยัพบิตัอิทุกภยัขั �นรา้ยแรงที�สดุในรอบหลายสบิปี สง่ผล

ใหฐ้านะทางการเงนิและผลการดําเนนิงานของบรษัิท ลดลงจากปีที�ผ่านมา โดยในปี 2553 บรษัิทมลีูกหนี�

สนิเชื�อเชา่ซื�อสทุธเิทา่กบั 2,410.05 ลา้นบาทเพิ�มขึ�นจากสิ�นปี 2552 คดิเป็นรอ้ยละ 26.74 ขณะที�ปี 2554 

บรษัิทมลีูกหนี�สนิเชื�อเชา่ซื�อสุทธเิท่ากับ 1,915.75 ลา้นบาทลดลงจากสิ�นปี 2553 คดิเป็นรอ้ยละ 20.51  

แต่อย่างไรก็ตามบรษัิทยังคงมรีายไดท้ี�เตบิโตอย่างต่อเนื�อง โดยในปี 2553 บรษัิทมรีายไดร้วมเท่ากับ 

865.32 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปี 2552  ซึ�งรายไดร้วมเท่ากับ 800.21  ลา้นบาทหรอืเพิ�มขึ�นคดิเป็นรอ้ยละ 

8.1 สําหรับปี 2554  บรษัิทมรีายไดร้วมเทา่กบั 891.26 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปี 2553 คดิเป็นรอ้ยละ 3 ตาม

รายละเอยีดดังนี� 
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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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รายได ้

รายไดข้องบรษิทั 
ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 

ลา้นบาท 
รอ้ยละของ
รายไดร้วม 

ลา้นบาท 
รอ้ยละของ
รายไดร้วม 

ลา้นบาท 
รอ้ยละของ
รายไดร้วม 

รายไดด้อกผลเชา่ซื�อและ
ขายผ่อนชําระ 

824.15 92.47 802.77 92.77 742.16 92.75 

รายไดอ้ื�น 67.11 7.53 62.55 7.23 58.05 7.25 

รวม 891.26 100.00 865.32 100.00 800.21 100.00 

 

จากโครงสรา้งรายไดข้องบรษัิทประมาณรอ้ยละ 90 เป็นรายไดด้อกผลเชา่ซื�อและขายผอ่นชําระ 

โดยในปี 2553 รายไดด้อกผลเชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระ  (คดิเป็นรอ้ยละ 92.77 ของรายไดร้วม) เทา่กบั 

802.77 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปี 2552 ซึ�งรายไดด้อกผลเชา่ซื�อและขายผอ่นชําระเทา่กบั 742.16 ลา้นบาท 

(คดิเป็นรอ้ยละ 92.75 ของรายไดร้วม) หรอืเพิ�มขึ�นคดิเป็นรอ้ยละ 8.10 จากการเตบิโตของลกูหนี�เชา่ซื�อ 

สําหรับปี 2554 รายไดด้อกผลเชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระเทา่กบั 824.15 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 

92.47 ของรายไดร้วม) เพิ�มขึ�นจากปี 2553 ซึ�งรายไดด้อกผลเชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระ เทา่กบั 802.77 ลา้น

บาทหรอืเพิ�มขึ�นคดิเป็นรอ้ยละ 2.66 จากการเตบิโตของลกูหนี�เชา่ซื�อในชว่งไตรมาส 4 ของปี 2553 และ

ไตรมาส 1 ของปี 2554 

  ในปี 2553 บรษัิทมรีายไดอ้ื�นๆ เทา่กบั 62.55 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปี 2552 ซึ�งรายไดอ้ื�น ๆ 

เทา่กบั 58.05 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.75  สําหรับปี 2554 บรษัิทมรีายไดอ้ื�นๆ เทา่กบั 67.11 ลา้น

บาท เพิ�มขึ�นจากปี 2553 คดิเป็นรอ้ยละ 7.30 โดยการเพิ�มขึ�นของรายไดอ้ื�นๆ นั�น เกดิจากการพัฒนางาน

บรกิารดา้นตา่งๆ เพื�ออํานวยความสะดวกใหล้กูคา้ เชน่ งานทะเบยีนและปิดบญัช ีเป็นตน้ 
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Revenues 

Company’s Revenue 

2011 2010 2009 

Million Baht 
% of total 
revenue 

Million Baht 
% of total 
revenue 

Million Baht 
% of total 
revenue 

Hire purchase interest 
and installment sales 
income 

824.15 92.47 802.77 92.77 742.16 92.75 

Other Incomes 67.11 7.53 62.55 7.23 58.05 7.25 

Total 891.26 100.00 865.32 100.00 800.21 100.00 

 

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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คา่ใชจ้า่ย 

คา่ใชจ้า่ยกอ่นดอกเบี�ยและภาษเีงนิ
ไดน้ติบิุคคลของบรษิทั 

ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 

ลา้นบาท 

รอ้ยละ
ของ

รายได้
รวม 

ลา้นบาท 

รอ้ยละ
ของ

รายได้
รวม 

ลา้นบาท 

รอ้ยละ
ของ

รายได้
รวม 

คา่ใชจ้่ายในการบรกิารและบรหิาร 136.29 15.29 186.58 21.56 131.26 16.40 

คา่ใชจ้่ายหนี�สญูและหนี�สงสยัจะสญู 205.36 23.04 118.89 13.74 125.15 15.64 

ขาดทนุจากการจําหน่ายทรัพยส์นิรอการ
ขาย 132.60 14.88 118.81 13.73 217.59 27.19 

รวม 474.28 53.21 424.28 49.03 474.00 59.23 

 

คา่ใชจ้า่ยกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ประกอบดว้ย 3 สว่นหลกัไดแ้ก ่

คา่ใชจ้า่ยในการบรกิารและบรหิาร คา่ใชจ้า่ยหนี�สญูและหนี�สงสยัจะสญู และขาดทนุจากการจําหน่าย

ทรัพยส์นิรอการขาย สําหรับปี 2553  บรษัิทมคีา่ใชจ้า่ยกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ และภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล

เทา่กบั 424.28 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 49.03 ของรายไดร้วม) ลดลงจากปี 2552 ซึ�งคา่ใชจ้า่ยกอ่น

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลเทา่กบั 474.00 ลา้นบาทหรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 10.49 การ

ลดลงของคา่ใชจ้า่ยกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ และภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล โดยมาจากปัจจัยหลักคอื การ

ขาดทนุจากการจําหน่ายทรัพยส์นิรอการขาย ซึ�งเกดิจากมลูคา่ทรัพยส์นิยดึคนืรอการขายหักดว้ยมลูคา่

ทรัพยส์นิจากการประมลูขายทอดตลาด ลดลงรอ้ยละ 54.60 

สําหรับปี 2554  บรษัิทมคีา่ใชจ้า่ยกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ และภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลเทา่กบั 

474.28 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 53.21 ของรายไดร้วม) เพิ�มขึ�นจากปี 2553 ซึ�งคา่ใชจ้า่ยกอ่นคา่ใชจ้า่ย

ทางการเงนิและภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลเทา่กบั 424.28 ลา้นบาทหรอืเพิ�มขึ�นคดิเป็นรอ้ยละ 11.78 การเพิ�มขึ�น

ของคา่ใชจ้า่ยกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ และภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลสําหรับปี 2554 มสีาเหตหุลักดังนี�  

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

เพิ�มขึ�นระหวา่งงวด เมื�อเทยีบกบัปี 2553 เพิ�มขึ�นคดิเป็นรอ้ยละ 72.73 ซึ�งการตั �งสํารองหนี�สงสยั

จะสญูถกูตั �งเพิ�มขึ�นมากจากผลกระทบของอทุกภัยในไตรมาส 4 ซึ�งน่าจะเป็นผลกระทบในระยะ

สั �น เพราะลกูคา้สว่นใหญไ่มไ่ดส้ญูเสยีความสามารถในการชําระคา่งวด  
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Expenses 

Expense before finance cost 
and income tax 

2011 2010 2009 

Million 
Baht 

% of 
total 

revenue 

Million 
Baht 

% of 
total 

revenue 

Million 
Baht 

% of 
total 

revenue 

Service and administrative 
expenses 136.29 15.29 186.58 21.56 131.26 16.40 

Bad debts and doubtful accounts 205.36 23.04 118.89 13.74 125.15 15.64 

Loss on disposals of foreclosed 
assets 132.60 14.88 118.81 13.73 217.59 27.19 

Total Expenses 474.28 53.21 424.28 49.03 474.00 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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– ขาดทนุจากการจําหน่ายทรัพยส์นิรอการขาย ซึ�งเกดิจากมลูคา่ทรัพยส์นิยดึคนืรอการขายหักดว้ย

มลูค่าทรัพยส์นิจากการประมลูขายทอดตลาด เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 11.60 เมื�อเทยีบกับปี 2553 โดย

เมื�อพจิารณาอตัราสว่นการขาดทนุจากการจําหน่ายทรัพยส์นิรอการขายตอ่ลกูหนี�เชา่ซื�อและผอ่น

ชําระ พบว่าสําหรับปี 2554 เท่ากับรอ้ยละ  6.01 เพิ�มขึ�นจาก ปี 2553 ซึ�งเท่ากับรอ้ยละ 4.50  

นอกจากนี�บรษัิทจัดใหม้กีารจําหน่ายรถยดึออกไปในแต่ละรอบบัญช ีโดยไมใ่หค้งคา้งในบรษัิท 

เพื�อไมใ่หม้ผีลใหเ้กดิการขาดทุนมากขึ�น ซึ�งหากพจิารณาอัตราสว่นการจําหน่ายสนิทรัพยท์ี�ยดึ

ตอ่รถยดึที�รอการขายในแตล่ะรอบบญัชพีบวา่อตัราสว่นทรงตัวที�คา่เฉลี�ยประมาณรอ้ยละ 94 -98 

สามารถแสดงรายละเอยีดไดด้ังนี� 

 

อตัราสว่นการจําหน่ายสนิทรัพยท์ี�ยดึตอ่รถยดึที�รอการขาย 

หน่วย: คนั ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 

ทรัพยส์นิยกมาตน้งวด 698 301 454 

ทรัพยส์นิเพิ�มขึ�นระหวา่งงวด 11344 11895 15,858 

ทรัพยส์นิยดึคนืรอการขาย 12042 12196 16,312 

ทรัพยส์นิที�ขายได ้ 11416 11498 16,011 

ทรัพยส์นิปลายงวด 626 698 301 

อตัราสว่นการจําหน่ายสนิทรัพยท์ี�ยดึตอ่
รถยดึที�รอการขาย  

95% 94% 98% 

 

 

– ค่าใชจ้่ายในการบรกิารและบรหิารลดลงในปี 2554 เมื�อเทยีบกับปี 2553 เนื�องจากการขยาย

สนิเชื�อลดลง ขณะที�รายไดร้วมในปี 2554 เพิ�มขึ�นจากปี 2553 เพยีงเล็กนอ้ย เมื�อพจิารณา

สดัสว่นของคา่ใชจ้า่ยในการบรกิารและบรหิารต่อรายไดร้วมลดลงจากรอ้ยละ 21.56 ในปี 2553 

เป็นรอ้ยละ 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 2011 2010 2009 

Balance at the beginning of period 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 

Balance at the end of period 626 698 301 

the ratio of foreclosed asset to 
foreclosed asset for sell 

95% 94% 98% 

 

 

– 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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ดอกเบี�ยจา่ย 

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

70.73 ลา้นบาทหรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 8.06 แมว้า่เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจะเพิ�มขึ�นเป็น 

1,418 ลา้นบาทจาก 1,037  ลา้นบาท เพื�อรองรับการขยายสนิเชื�อเชา่ซื�อรถจกัรยานยนต ์ แตเ่นื�องจาก

ตน้ทนุการกูย้มืจากสถาบนัการเงนิเฉลี�ยเทา่กบัรอ้ยละ 5.88 ลดลงจากปี 2552 ซึ�งตน้ทนุการกูย้มืจากสถาบนั

การเงนิเฉลี�ยเทา่กบัรอ้ยละ 6.81 จงึทําใหด้อกเบี�ยจา่ยรวมลดลง 

ในปี 2554 บรษัิทมดีอกเบี�ยจา่ยเทา่กบั 74.66 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปี 2553 ซึ�งดอกเบี�ยจา่ยเทา่กบั 

65.03  ลา้นบาทหรอืเพิ�มขึ�น คดิเป็นรอ้ยละ 14.81 โดยแมว้า่เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจะลดลง

เหลอื 884 ลา้นบาทจาก 1,418 ลา้นบาท เนื�องจากการขยายสนิเชื�อเชา่ซื�อรถจกัรยานยนตช์ะลอตวั แต่

เนื�องจากตน้ทนุการกูย้มืจากสถาบนัการเงนิเฉลี�ยเทา่กบัรอ้ยละ 6.29 เพิ�มขึ�นจากปี 2553 ซึ�งตน้ทนุการกูย้มื

จากสถาบนัการเงนิเฉลี�ยเทา่กบัรอ้ยละ 5.88 จงึทําใหด้อกเบี�ยจา่ยรวมเพิ�มขึ�น 

 

กําไรสทุธ ิ

สําหรับปี 2553 บรษัิทมกํีาไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษีเงนิไดเ้ทา่กบั 441.03 ลา้นบาท 

เพิ�มขึ�นจากปี 2552 ซึ�งกําไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษีเงนิไดเ้ทา่กบั 326.21 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ�น

คดิเป็นรอ้ยละ 35.20  

ในปี 2554 บรษัิทมกํีาไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษีเงนิไดเ้ทา่กบั 417.01 ลา้นบาท ลดลง

จากปี 2553  คดิเป็นรอ้ยละ 5.45  ซึ�งสาเหตหุลกัมาจากการเพิ�มขึ�นของหนี�สญูและหนี�สงสยัจะสญู และเมื�อ

หักตน้ทนุทางการเงนิแลว้บรษัิทมกํีาไรกอ่นภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 342.36 ลา้นบาท ซึ�งลดลงจากปี 2553 ซึ�ง

กําไรกอ่นภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลคอื 366 ลา้น โดยลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 6.46 

แตห่ลังจากหักภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลแลว้ บรษัิทมกํีาไรสทุธใินปี 2554 เทา่กบั 215.08 ลา้นบาท 

ลดลงจากปี 2553 ซึ�งกําไรสทุธเิทา่กบั 263.25 ลา้นบาทหรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 18.30 เนื�องจากในเดอืน

ตลุาคม 2554 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตใิหป้รับลดอตัราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลจากรอ้ยละ 30 เป็นรอ้ยละ 23 ในปี 

2555 และรอ้ยละ 20 ตั �งแตปี่ 2556 เป็นตน้ไป และในเดอืนธันวาคมไดม้พีระราชกฤษฎกีาประกาศลดอตัรา

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลเพื�อใหเ้ป็นไปตามมตคิณะรัฐมนตรดีังกลา่ว สําหรับปี 2555 – 2557 บรษัิท ไดส้ะทอ้น

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงอตัราภาษีดังกลา่ว ในการคํานวณภาษีเงนิไดร้อตดับญัช ี (รายละเอยีดตาม

หมายเหตปุระกอบงบขอ้ 13) 

ผลกระทบตอ่การคํานวณภาษีเงนิไดร้อตัดบญัชจีากการเปลี�ยนแปลงอตัราภาษี ดังกลา่ว สง่ผลให ้

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลซึ�งแสดงอยูใ่นงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จเพิ�มขึ�น 24.58 ลา้นบาท ซึ�งทําให ้

บรษัิทมกํีาไรสทุธหิลังภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลลดลง 
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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 re-

calculation 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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อตัราสว่นความสามารถในการทํากําไร 

   หน่วย : รอ้ยละ 

Effective Interest Rate ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 

  อตัราดอกเบี�ยรับ 38.10 37.24 36.81 

  อตัราดอกเบี�ยจ่าย 6.29 5.88 6.81 

  สว่นตา่งอตัราดอกเบี�ย 31.81 31.36 30.00 

  อตัรากําไรสทุธ ิ 24.13 30.42 22.64 

 

กําไรสทุธติอ่หุน้ 

สําหรับปี 2553 บรษัิทมกํีาไรสทุธหิลังภาษีจํานวน 263.25 ลา้นบาท มหีุน้สามญัที�ออกและเรยีก

ชําระแลว้เต็มจํานวน 56.42 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 5.00 บาท กําไรตอ่หุน้คดิเป็น 4.67 บาทตอ่หุน้ (จํานวน

หุน้สามญัถวัเฉลี�ยเทา่กบั  56.35 ลา้นหุน้) เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 42.12 เมื�อเปรยีบเทยีบกบัปี 2552 

 

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

ทะเบยีน โดยการออกหุน้สามญัใหมจํ่านวน 10 ลา้นหุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท แบง่เป็นจดัสรรหุน้

สามญัเพิ�มทนุจํานวน 9 ลา้นหุน้ ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ในอตัราสว่น 5 หุน้สามญัเดมิตอ่ 1 

หุน้สามญัใหม ่และจัดสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุจํานวน 1 ลา้นหุน้ รองรับการใชส้ทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธทิี�จะ

ซื�อหุน้สามญัของบรษัิท โดยกรรมการและพนักงาน หรอืโครงการ ESOP ครั �งที� 1  และเมื�อวันที� 27 ตลุาคม 

2551 ที�ประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั �ง 2/2551 ไดม้มีตอินุมตัใิหเ้พิ�มทนุจดทะเบยีนจํานวน 24.8 ลา้นหุน้ มลู

คา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท โดยจํานวน 24.3 ลา้นหุน้ จดัสรรเพื�อรองรับการใชส้ทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธทิี�

ออกใหผู้ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ ในอตัราสว่น 20 หุน้เดมิตอ่ใบสําคญัแสดงสทิธ ิ9 หน่วย ระยะเวลา

ใชส้ทิธ ิ3 ปี ซึ�งหมดอายใุนวันที� 30 ธันวาคม 2554 และจัดสรรหุน้ที�เหลอื 5 แสนหุน้เพื�อรองรับการใชส้ทิธิ

ของใบสําคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัของบรษัิท โดยกรรมการและพนักงานตามโครงการ ESOP ครั �งที� 

2 และเมื�อวันที� 21 เมษายน 2553 ที�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี ไดม้มีตอินุมตัใิหเ้พิ�มทนุจดทะเบยีน

จํานวน 6.5 ลา้นหุน้ โดย 6 ลา้นหุน้เพื�อเสนอขายใหแ้กนั่กลงทนุในวงจํากดั (Private Placement) และอกี 

5 แสนหุน้ เพื�อรองรับการใชส้ทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัของบรษัิทโดยกรรมการและ

พนักงานตามโครงการ ESOP ครั �งที� 3 

 

ณ. สิ�นปี 2554 บรษัิทมกํีาไรสทุธหิลังภาษีจํานวน 215.08 ลา้นบาท มหีุน้สามญัที�ออกและเรยีก

ชําระแลว้เต็มจํานวน 62.32 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 5.00 บาท กําไรตอ่หุน้คดิเป็น 3.65 บาทตอ่หุน้ (จํานวน

หุน้สามญัถวัเฉลี�ยเทา่กบั  58.93 ลา้นหุน้) ลดลงรอ้ยละ 18.30 เมื�อเปรยีบเทยีบกบัปี 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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ฐานะทางการเงนิ 

สนิทรพัยร์วม 

ณ สิ�นปี 2553 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม เป็นจํานวน 2,668.49 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากสิ�นปี 2552 ซึ�งมี

สนิทรัพยร์วม 2,062.53 ลา้นบาทเป็นจํานวน 605.96 ลา้นบาทหรอืเพิ�มขึ�นคดิเป็นรอ้ยละ 29.38 โดยมี

ลกูหนี�ตามสญัญาเชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระเป็นสนิทรัพยห์ลักเป็นจํานวน 2,410.05 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 

90.32 ของสนิทรัพยร์วม) เพิ�มขึ�นจากสิ�นปี 2552 ซึ�งลกูหนี�ตามสญัญาเชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระสทุธเิทา่กบั 

1,901.56 ลา้นบาทเป็นจํานวน 508.49 ลา้นบาทหรอืเพิ�มขึ�นคดิเป็นรอ้ยละ 26.74 

ณ สิ�นปี 2554 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม เป็นจํานวน 2,332.75 ลา้นบาท ลดลงจากสิ�นปี 2553 ซึ�งมี

สนิทรัพยร์วม 2,668.49 ลา้นบาทเป็นจํานวน 335.74 ลา้นบาทหรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 12.58 โดยมลีกูหนี�

ตามสญัญาเชา่ซื�อและขายผอ่นชําระเป็นสนิทรัพยห์ลักเป็นจํานวน 1,915.75 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 

82.12 ของสนิทรัพยร์วม) ลดลงจากสิ�นปี 2553 ซึ�งลกูหนี�ตามสญัญาเชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระสทุธเิทา่กบั 

2,410.05 ลา้นบาทเป็นจํานวน 494.30 ลา้นบาทหรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 20.51 

 

คณุภาพลกูหนี�และการต ั�งสํารองหนี�สงสยัจะสญู 

บรษัิทตั �งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี�เชา่ซื�อและขายผ่อนชําระซึ�งเป็นลูกหนี�ของการดําเนิน

ธรุกจิหลักของบรษัิท ณ. สิ�นปี 2554  2553 และ 2552 ดังตอ่ไปนี� 

 

ลกูหนี�เชา่ซื�อและขายผ่อนชาํระ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2554 

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

เสยีหาย 
(ลา้นบาท) 

รอ้ยละ คา่เผื�อหนี�สงสยัจะ
สญู 

(ลา้นบาท) 

อตัรารอ้ยละของคา่
เผื�อหนี�สงสยัจะสญู 

ลกูหนี�คา้งชาํระไมเ่กนิ 1 งวด 1,675.67 75.92 16.38  1.00  

คา้งชาํระ 2-3 งวด 258.69 11.72 5.10  2.00  

คา้งชาํระ 4-6 งวด 164.45 7.45 162.71  100.00  

คา้งชาํระ 7-12 งวด 87.23 3.95 86.52  100.00  

คา้งชาํระมากกวา่ 12 งวด 21.01 0.95 20.59 100.00 

รวม 2,207.05 100.00 291.30 13.20 
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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 

Accounts Receivable and 
Accrued Income after 

deducting hire purchase 
Interest income, VAT 
and Deposit for loss 

from customer 
(million Baht) 

% Allowance for 
doubtful debt 
(Million Baht) 

% Allowance 
for doubtful 

debt 

Not exceed one installment 1,675.67 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 

Total 2,207.05 100.00 291.30 13.20 
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ลกูหนี�เชา่ซื�อและขายผ่อนชาํระ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2553 

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

เสยีหาย 
(ลา้นบาท) 

รอ้ยละ คา่เผื�อหนี�สงสยัจะ
สญู 

(ลา้นบาท) 

อตัรารอ้ยละของคา่
เผื�อหนี�สงสยัจะสญู 

ลกูหนี�คา้งชาํระไมเ่กนิ 1 งวด 2,240.33 84.91 21.73  1.00  

คา้งชาํระ 2-3 งวด 192.20 7.29 3.78  2.00  

คา้งชาํระ 4-6 งวด 112.24 4.25 110.68  100.00  

คา้งชาํระ 7-12 งวด 70.19 2.66 69.17  100.00  

คา้งชาํระมากกวา่ 12 งวด 23.42 0.89 22.99 100.00 

รวม 2,638.39 100.00 228.34 8.65 

 

ลกูหนี�เชา่ซื�อและขายผ่อนชาํระ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2552 

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

เสยีหาย 
(ลา้นบาท) 

รอ้ยละ คา่เผื�อหนี�สงสยัจะ
สญู 

(ลา้นบาท) 

อตัรารอ้ยละของคา่
เผื�อหนี�สงสยัจะสญู 

ลกูหนี�คา้งชาํระไมเ่กนิ 1 งวด 1,741.88 83.43 16.83  1.00  

คา้งชาํระ 2-3 งวด 176.56 8.46 3.45  2.00  

คา้งชาํระ 4-6 งวด 99.57 4.77 97.56  100.00  

คา้งชาํระ 7-12 งวด 53.17 2.55 51.94  100.00  

คา้งชาํระมากกวา่ 12 งวด 16.69 0.80 16.51 100.00 

รวม 2,087.86 100.00 186.30 8.92 
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Accounts Receivable- Hire Purchase as of December 31, 2010 

Aging of Hire – Purchase 
Accounts Receivable 

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

% Allowance for 
doubtful debt 
(Million Baht) 

% Allowance for 
doubtful debt 

Not exceed one 
installment 

2,240.33 84.91 21.73  1.00  

Past due 2-3 installments 192.20 7.29 3.78  2.00  

Past due 4-6 installments 112.24 4.25 110.68  100.00  

Past due 7-12 installments 70.19 2.66 69.17  100.00  

Past due over 12 
installments 

23.42 0.89 22.99 100.00 

Total 2,638.39 100.00 228.34 8.65 

 

Accounts Receivable- Hire Purchase as of December 31, 2009 

Aging of Hire – Purchase 
Accounts Receivable 

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

% Allowance for 
doubtful debt 
(Million Baht) 

% Allowance for 
doubtful debt 

Not exceed one 
installment 

1,741.88 83.43 16.83  1.00  

Past due 2-3 installments 176.56 8.46 3.45  2.00  

Past due 4-6 installments 99.57 4.77 97.56  100.00  

Past due 7-12 installments 53.17 2.55 51.94  100.00  

Past due over 12 
installments 

16.69 0.80 16.51 100.00 

Total 2,087.86 100.00 186.30 8.92 
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ความเหมาะสมของการต ั�งคา่เผื�อหนี�สงสยัจะสญู 

บรษัิทมนีโยบายในการตั �งคา่เผื�อหนี�สงสยัจะสญู โดยใชห้ลักเกณฑข์องสมาคมบญัชแีละผูส้อบ

บญัชรีับอนุญาตแหง่ประเทศไทยหนังสอืที� สน.111/2547 เรื�องการตั �งคา่เผื�อหนี�สงสยัจะสญูของธรุกจิ 

สนิเชื�อเพื�อผูบ้รโิภคในการตั �งคา่เผื�อหนี�สงสยัจะสญู  

 

อายขุองลกูหนี�คา้งชําระ 

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

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

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

เมื�อเปรยีบเทยีบ ณ สิ�นปี 2554 และ 2553 สดัสว่นของลกูหนี�เชา่ซื�อและขายผอ่นชําระ เป็นหนี�ที�

คา้งชําระไมเ่กนิ 1 งวด ลดลงจากรอ้ยละ  84.91  เป็นรอ้ยละ  75.92  หนี�ที�คา้งชาํระ 2 – 3 งวด เพิ�มขึ�น

จากรอ้ยละ 7.28 เป็นรอ้ยละ 11.72 หนี�ที�คา้งตั �งแต ่4 งวดขึ�นไปเพิ�มขึ�นจากรอ้ยละ 7.80 เป็นรอ้ยละ 12.35 

 

คา่เผื�อหนี�สงสยัจะสญู 

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

คดิเป็นรอ้ยละ 22.57 เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของลกูหนี�เชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระ โดยเฉพาะกลุม่ที�คา้งชาํระไม่

เกนิ 1 งวดซึ�งมสีดัสว่นเทยีบกบัยอดลกูหนี�เชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระทั �งหมดประมาณรอ้ยละ 85 มจํีานวน

เพิ�มขึ�นจาก 1,741.88 ลา้น ณ. สิ�นปี 2552  เป็นจํานวน 2,240.33 ลา้น ณ. สิ�นปี 2553 หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 

28.69 

ณ สิ�นปี 2554 ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสญูเท่ากับ  291.30  ลา้นบาทเพิ�มขึ�นจาก 228.34 ลา้นบาทหรอื

คดิเป็นรอ้ยละ 27.57 โดยเฉพาะกลุ่มที�คา้งชําระ 4 - 6 งวดซึ�งตอ้งตั �งสํารองรอ้ยละ 100 มจํีานวนเพิ�มขึ�น

จาก 110.68 ลา้นบาท ณ. สิ�นปี 2553  เป็นจํานวน 162.71 ลา้นบาท ณ. สิ�นปี 2554 หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 

47.01 ซึ�งสาเหตหุลักมาจากเหตอุทุกภยัในไตรมาส 4 ทําใหม้กีารตั �งสํารองในกลุม่นี�เพิ�มขึ�นมาก 

 

หนี�สนิ 

ณ สิ�นปี 2553 บรษัิทมหีนี�สนิรวมเป็นจํานวน 1,657.93 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากสิ�นปี 2552 ซึ�งมหีนี�สนิ

รวมเทา่กบั 1,148.36 ลา้นบาทเป็นจํานวน 509.57 ลา้นบาทหรอืเพิ�มขึ�นคดิเป็นรอ้ยละ 44.37 เพื�อนํามาใช ้

ในการขยายธรุกจิ  

ณ สิ�นปี 2554 บรษัิทมหีนี�สนิรวมเป็นจํานวน 983.28 ลา้นบาท ลดลงจากสิ�นปี 2553 ซึ�งมหีนี�สนิรวม

เทา่กบั 1,657.93 ลา้นบาทเป็นจํานวน 674.65 ลา้นบาทหรอืเพิ�มขึ�นคดิเป็นรอ้ยละ 40.69 เนื�องจากบรษัิทมี

การชําระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวของสถาบนัการเงนิอยา่งตอ่เนื�องจนกระทั�งครบเต็มจํานวนแลว้บางวงเงนิ

ประกอบกบัการขยายสนิเชื�อใหมใ่นอตัราที�ตํ�าลง ทําใหม้กีารกูเ้งนิจากวงเงนิสนิเชื�อใหมน่อ้ยลง  
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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.    



_______________________________________________________107______________________________________________________ 
 

 

 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

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

เทา่กบั 282.08 ลา้นบาท สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 192.19 ลา้นบาท ใบสําคัญแสดงสทิธซิื�อหุน้สามญั 4.38 ลา้น

บาท  และกําไรสะสม 531.91 ลา้นบาท โดยรวมสว่นของผูถ้อืหุน้เพิ�มขึ�นจากปี 2552 เป็นจํานวน 96.38 

ลา้นบาทหรอืเพิ�มขึ�นคดิเป็นรอ้ยละ 10.54 เป็นผลมาจากการใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธ ิโดยทําใหท้นุที�

ออกและชาํระแลว้เพิ�มขึ�น 1.25 ลา้นบาท และทําใหส้ว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญัเพิ�มขึ�น 4.35 ลา้นบาท 

นอกจากนั�นยงัเป็นผลมาจากกําไรสะสมที�เพิ�มขึ�น 90.65 ลา้นบาท จากกําไรสทุธ ิ263.25 ลา้นบาท หกัออก

ดว้ยเงนิปันผลจา่ยสําหรับผลประกอบการในปี 2552 และเงนิปันผลระหวา่งกาลของผลการดําเนนิงานในสาม

ไตรมาสแรกของปี 2553 จํานวนรวมทั �งสิ�น 172.60 ลา้นบาท 

ณ สิ�นปี 2554 สว่นของผูถ้อืหุน้เทา่กบั 1,349.48 ลา้นบาท ประกอบดว้ยทนุที�ออกและชําระแลว้

เทา่กบั 311.61 ลา้นบาท สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 293.66 ลา้นบาท ใบสําคัญแสดงสทิธซิื�อหุน้สามญั 2.01 ลา้น

บาท เงนิรับลว่งหนา้คา่หุน้ (จากการใชส้ทิธใิบสําคญัแสดงสทิธ ิGL-W1 ครั �งสดุทา้ย ณ. วันที� 30 ธันวาคม 

2554 แตย่งัไมไ่ดจ้ดทะเบยีนเพิ�มทนุ) 149.50 ลา้นบาท  และกําไรสะสม 592.70 ลา้นบาท โดยรวมสว่น

ของผูถ้อืหุน้เพิ�มขึ�นจากปี 2553 เป็นจํานวน 338.92 ลา้นบาทหรอืเพิ�มขึ�นคดิเป็นรอ้ยละ 33.54 เป็นผลมา

จากการใชส้ทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธ ิ 129.92 ลา้นบาท โดยทําใหท้นุที�ออกและชาํระแลว้เพิ�มขึ�น 29.52 

ลา้นบาท และทําใหส้ว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญัเพิ�มขึ�น 100.40 ลา้นบาท นอกจากนั�นยงัเป็นผลมาจากกําไร

สะสมที�เพิ�มขึ�น 60.79 ลา้นบาท จากกําไรสทุธ ิ 215.08 ลา้นบาท หกัออกดว้ยเงนิปันผลจา่ยสําหรับผล

ประกอบการในปี 2553 และเงนิปันผลระหวา่งกาลของผลการดําเนนิงานในครึ�งปีแรกของปี 2554 จํานวน

รวมทั �งสิ�น 154.29 ลา้นบาท 

 

สภาพคลอ่ง 

สําหรับปี 2553 บรษัิทมเีงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมดําเนนิงานจํานวน 247.82 ลา้นบาท โดยเป็น

กําไรสทุธจิากกจิกรรมดําเนนิงานกอ่นการเปลี�ยนแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนี�สนิจํานวน 703.71 ลา้นบาท และ

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

เพิ�มขึ�น 133.85 ลา้นบาท  บรษัิทมเีงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุจํานวน 14.54 ลา้นบาท โดยใชไ้ปใน

การซื�อสนิทรัพยถ์าวร บรษัิทมเีงนิสดสทุธจิากกจิกรรมจัดหาเงนิจํานวน 261.45 ลา้นบาท โดยเป็นเงนิสดรับ

จากเงนิกูร้ะยะยาว 1,350 ลา้นบาท  และชําระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว 969.25 ลา้นบาท ทําใหเ้งนิสดและ

รายการเทยีบเทา่เงนิสดในปี 2553 ลดลงสทุธ ิ 899.90 ลา้นบาท สง่ผลใหเ้งนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิ

สดปลายปีเหลอืเป็นจํานวน 868.42 ลา้นบาท 

สําหรับปี 2554 บรษัิทมเีงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดําเนนิงานจํานวน 670.98 ลา้นบาท โดยเป็นกําไร

สทุธจิากกจิกรรมดําเนนิงานกอ่นการเปลี�ยนแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนี�สนิจํานวน 762.10 ลา้นบาท และมี

ลกูหนี�เชา่ซื�อรถจักรยานยนตล์ดลง 288.94 ลา้นบาท และทรัพยส์นิรอการขายเพิ�มขึ�น 130.14 ลา้นบาท  

บรษัิทมเีงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุจํานวน 1.54 ลา้นบาท โดยใชไ้ปในการซื�อสนิทรัพยถ์าวร 6.67 

ลา้นบาท และมเีงนิสดรับจากการขายสนิทรัพยถ์าวร 5.20 ลา้นบาท บรษัิทมเีงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรม

จัดหาเงนิจํานวน 482.35 ลา้นบาท โดยเป็นเงนิสดรับจากเงนิกูร้ะยะยาว 365 ลา้นบาท ชําระคนืเงนิกูย้มื

ระยะยาว 898.27 ลา้นบาท เงนิกูย้มืระยะสั �นตลอดจนเงนิเบกิเกนิบญัชยีงัลดลงอกี 72.92 ลา้นบาท มเีงนิสด

รับจากการใชส้ทิธซิื�อหุน้สามญัตามใบสําคญัแสดงสทิธ ิ 129.91 ลา้นบาท และเงนิสดรับลว่งหนา้คา่หุน้ 

(จากการใชส้ทิธคิรั �งสดุทา้ยแตย่งัไมไ่ดจ้ดทะเบยีน) 148.21 ลา้นบาท นอกจากนี�ยงัมกีารจา่ยปันผล 

154.29 ลา้นบาท ทําใหเ้งนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดในปี 2554 เพิ�มขึ�นสทุธ ิ187.09 ลา้นบาท สง่ผล

ใหเ้งนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปีมจํีานวน 187.96 ลา้นบาท  
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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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โครงสรา้งเงนิทนุ 

โครงสรา้งเงนิทนุของบรษัิท ณ สิ�น  ปี 2554, 2553 และ 2552 บรษัิทมอีตัราสว่นหนี�สนิตอ่สว่น

ของผูถ้อืหุน้เป็น 0.73 เทา่, 1.62 เทา่, 1.26 เทา่ ตามลําดับ อตัราสว่นหนี�สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง

ในปี 2554 จากการชําระคนืเงนิกู ้ อยา่งตอ่เนื�อง ขณะที�มกีารกูย้มืใหมไ่มม่าก เนื�องจากการขยายสนิเชื�อ

เชา่ซื�อจักรยานยนต ์มกีารชะลอตัว โดยมรีายละเอยีดดังนี� 

1.  การกูย้มืเงนิจากแหลง่เงนิทนุภายนอกลดลง ไดแ้ก ่เงนิเบกิเกนิบญัช ีตั�วสญัญาใชเ้งนิ และ

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร ซึ�งใชเ้งนิคนืเป็นงวดๆ โดยมอีตัราดอกเบี�ยลอยตัวใกลเ้คยีง

กบั MLR และบางสว่นเป็นดอกเบี�ยคงที� 6.60 – 6.85 ตอ่ปี บรษัิทมหีนี�สนิลดลงจาก 

1,657.93 ลา้นบาท ในปี 2553 เป็น 983.28 ลา้นบาท ณ. สิ�นปี 2554 โดยลดลง 674.65 

ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 40.69 

 

2. การเพิ�มขึ�นของแหลง่เงนิทนุภายใน ในสว่นของผูถ้อืหุน้สําหรับปี 2554 สว่นของผูถ้อืหุน้

เพิ�มขึ�นจาก 1,010.56 ลา้นบาท ในปี 2553 เป็น 1,349.48 ลา้นบาท โดยเพิ�มขึ�น 338.92 

ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 33.54 โดยทนุที�ออกและชาํระแลว้เพิ�มขึ�น 29.52 ลา้นบาท และ

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญัเพิ�มขึ�น 101.47 ลา้นบาท จากการใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธ ิ

และกําไรสะสมที�เพิ�มขึ�น 60.79 ลา้นบาท จากกําไรสทุธ ิ215.08 ลา้นบาท หักออกดว้ยเงนิ

ปันผลจา่ยสําหรับผลประกอบการในปี 2553 และเงนิปันผลระหวา่งกาลของผลการ

ดําเนนิงานในครึ�งปีแรกของปี 2554 จํานวนรวมทั �งสิ�น 154.29 ลา้นบาท 
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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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รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงนิ 

 

 

 คณะกรรมการบรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน)  เป็นผูร้ับผดิชอบตอ่งบการเงนิและสารสนเทศ

ทางการเงนิที�ปรากฎในรายงานประจําปี โดยงบการเงนิดังกลา่วจดัทําขึ�นตามมาตรฐานการบญัชซี ึ�งเป็นที�

รับรองทั�วไปในประเทศไทย โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีี�เหมาะสม ตลอดจนการประมาณการที�ผา่นการ

พจิารณาอยา่งรอบคอบและสอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิในการดําเนนิธรุกจิ นอกจากนั�นยงัมกีารเปิดเผยขอ้มลู

อยา่งเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ โดยคํานงึถงึขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

และสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพย ์ งบการเงนิดังกลา่วไดผ้า่นการตรวจสอบ

และใหค้วามเห็นอยา่งไมม่เีงื�อนไขจากผูส้อบบญัชรีับอนุญาตที�เป็นอสิระ 

 

 เพื�อใหข้อ้มลูทางบญัชมีคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น เพยีงพอ และเพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากการ

ดําเนนิงาน คณะกรรมการไดจ้ัดใหม้รีะบบควบคมุภายในที�มปีระสทิธภิาพ โดยไดแ้ตง่ตั �งคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ�งประกอบดว้ยคณะกรรมการอสิระ เป็นผูด้แูลรับผดิชอบเกี�ยวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงนิ

และระบบการควบคมุภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงไวใ้นรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบซึ�งอยูใ่นรายงานประจําปีฉบบันี� 

 

 คณะกรรมการจงึมคีวามเห็นวา่งบการเงนิ ณ. วันที� 31 ธันวาคม 2554 ของบรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั 

(มหาชน) สามารถใหข้อ้มลูทางการเงนิที�มคีวามโปรง่ใส และเป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหุน้ ตลอดจนผูม้สีว่นได ้

เสยีฝ่ายตา่งๆ  

 

 

          คณะกรรมการ 

บรษิทั กรุป๊ลสี จํากดั (มหาชน) 

                  13 กมุภาพันธ ์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   

 



 

บริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) 
รายงาน และ งบการเงิน 
31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที3 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
งบแสดงการเปลี3ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ:นสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปี
ของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) ซึ3 งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้น
ของขอ้มูลในงบการเงินเหล่านี:  ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าว
จากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีที3รับรองทั3วไป ซึ3 งกาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้ง
วางแผนและปฏิบติังานเพื3อใหไ้ดค้วามเชื3อมั3นอยา่งมีเหตุผลวา่งบการเงินแสดงขอ้มูลที3ขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ธีิการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั:งที3เป็น
จาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีที3กิจการใช้
และประมาณการเกี3ยวกบัรายการทางการเงินที3เป็นสาระสาํคญัซึ3 งผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัทาํขึ:น ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที3นาํเสนอในงบการเงินโดยรวม ขา้พเจา้เชื3อวา่การ
ตรวจสอบดงักล่าวใหข้อ้สรุปที3เป็นเกณฑ์อยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้นี:แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที3 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ผลการ
ดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ:นสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) 
โดยถูกตอ้งตามที3ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีที3รับรองทั3วไป  

โดยมิไดเ้ป็นการแสดงความเห็นอยา่งมีเงื3อนไขต่องบการเงินขา้งตน้ ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตตามที3กล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ที3ออกโดยสภาวชิาชีพบญัชีเพื3อจดัทาํและนาํเสนองบการเงินนี:  

 

 

พิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 13 กุมภาพนัธ์ 2555 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที  31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2554 2553

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 187,955,970      868,417              
ลูกหนี'ตามสัญญาเช่าซื'อและขายผอ่นชาํระที1ถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหนึ1งปี 8, 15 676,415,286      1,227,871,783    
สินทรัพยร์อการขาย 9 15,415,888        17,482,797         
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื1น 10 54,475,675        72,113,291         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 934,262,819      1,318,336,288    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากประจาํที1มีภาระคํ'าประกนั 11 306,830             268,598              
ลูกหนี'ตามสัญญาเช่าซื'อและขายผอ่นชาํระที1ถึงกาํหนด
   ชาํระเกินกวา่หนึ1งปี 8, 15 1,239,334,039   1,182,177,315    
ที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 56,295,628        59,026,233         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 13 65,509,469        80,990,611         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื1น 37,043,005        27,694,679         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,398,488,971   1,350,157,436    

รวมสินทรัพย์ 2,332,751,790   2,668,493,724    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี'
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บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที  31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2554 2553

หนี/สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี/สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั'นจากสถาบนัการเงิน 14 -                         72,921,439         
เจา้หนี'การคา้ 3,304,715          3,800,250           
เงินกูย้มืระยะยาวที1ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ1งปี 16 694,953,333      788,126,025       
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 46,019,450        63,515,509         
เจา้หนี' ค่าเบี'ยประกนั 7,270,559          15,446,334         
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 6,441,316          15,263,654         
ประมาณการหนี' สินระยะสั'น
   สาํรองผลประโยชนพ์นกังาน 17 -                         18,653,628         
หนี' สินหมุนเวยีนอื1น 21,557,180        22,470,925         

รวมหนี/สินหมุนเวยีน 779,546,553      1,000,197,764    

หนี/สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที1ถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหนึ1งปี 16 189,366,667      629,458,975       
ประมาณการหนี' สินระยะยาว
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 17 1,735,106          3,518,625           
เงินประกนัความเสียหายตามสัญญาเช่าซื'อ 2,428,973          2,999,067           
หนี' สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 13 10,197,704        21,759,123         

รวมหนี/สินไม่หมุนเวยีน 203,728,450      657,735,790       

รวมหนี/สิน 983,275,003      1,657,933,554    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี'
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บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที  31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2554 2553

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 18

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 86,300,000 หุน้  มลูค่าหุน้ละ 5 บาท 431,500,000      431,500,000       

   ทุนที1ออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 62,321,196 หุน้  มลูค่าหุน้ละ 5 บาท
        (2553: หุน้สามญั 56,416,996 หุน้  มลูค่าหุน้ละ 5 บาท) 311,605,980      282,084,980       
ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 18 293,657,127      192,189,327       
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 18.1 149,500,452      -                          
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซื'อหุน้สามญั 18, 19 2,013,904          4,376,601           
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 21 43,150,000        43,150,000         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 549,549,324      488,759,262       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,349,476,787   1,010,560,170    

รวมหนี/สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,332,751,790   2,668,493,724    

0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี'

กรรมการ
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บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ/นสุดวนัที  31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2554 2553

กาํไรขาดทุน

รายได้

รายไดด้อกผลเช่าซื'อ 824,154,007      802,770,766       
รายไดอื้1น 67,108,585        62,545,061         

รวมรายได้ 891,262,592      865,315,827       

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 15 136,288,889      186,580,734       
หนี' สูญและหนี'สงสัยจะสูญ 8 205,361,867      118,888,740       
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 132,598,963      118,811,813       

รวมค่าใช้จ่าย 474,249,719      424,281,287       

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้นิติบุคคล 417,012,873      441,034,540       
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 16 (74,657,512)       (75,032,333)        

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคล 342,355,361      366,002,207       
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 13 (127,277,776)     (102,749,168)      

กาํไรสําหรับปี 215,077,585      263,253,039       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื น
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื1นสาํหรับปี -                         -                          
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 215,077,585      263,253,039       

กาํไรต่อหุ้น 23

กาํไรต่อหุ้นขั/นพื/นฐาน

กาํไรสุทธิ 3.65 4.67

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี1ยถ่วงนํ'าหนกั (หุน้) 58,926,163 56,348,138

กาํไรต่อหุ้นปรับลด

กาํไรสุทธิ 3.63 4.25

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี1ยถ่วงนํ'าหนกั (หุน้) 59,199,375 61,919,676

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี'
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บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ/นสุดวนัที  31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)
2554 2553

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 342,355,361      366,002,207       
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเสื1อมราคา 7,900,785          7,835,899           
   หนี' สูญและหนี'สงสัยจะสูญ 205,361,867      118,888,740       
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,693,864)         12,632                
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 132,598,963      118,811,813       
   ผลขาดทุนจากการลดมลูค่าสินทรัพยร์อการขาย (โอนกลบัรายการ) (392,477)            4,950,423           
   สาํรองผลประโยชนข์องพนกังาน 3,308,161          22,172,253         
   ค่าใชจ่้ายดอกเบี'ย 74,657,512        65,032,333         
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี1ยนแปลงในสินทรัพย์
   และหนี' สินดาํเนินงาน 762,096,308      703,706,300       
สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิ มขึ/น) ลดลง
   ลูกหนี'ตามสัญญาเช่าซื'อและขายผอ่นชาํระ 288,937,906      (627,365,980)      
   สินทรัพยร์อการขาย (130,139,577)     (133,853,635)      
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื1น 17,637,616        (32,140,874)        
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื1น (9,320,173)         (3,826,674)          
หนี/สินดาํเนินงานเพิ มขึ/น (ลดลง)
   เจา้หนี'การคา้ (495,535)            2,303,875           
   เจา้หนี' ค่าเบี'ยประกนั (8,175,775)         225,486              
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (8,675,184)         5,423,356           
   สาํรองผลประโยชนข์องพนกังาน (23,745,308)       -                          
   หนี' สินหมุนเวยีนอื1น (913,745)            6,509,317           
   เงินประกนัความเสียหายตามสัญญาเช่าซื'อ (570,094)            (3,999,068)          
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 886,636,439      (83,017,897)        
   จ่ายดอกเบี'ย (74,804,666)       (64,924,780)        
   จ่ายภาษีเงินได้ (140,854,112)     (99,872,696)        
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 670,977,661      (247,815,373)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี'
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บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ/นสุดวนัที  31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)
2554 2553

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากประจาํที1มีภาระคํ'าประกนัเพิ1มขึ'น (38,232)              (3,287)                 
เงินสดรับจากการจาํหน่ายคืนหน่วยลงทุนระยะยาว -                         2,000,000           
ลูกหนี'และเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานเพิ1มขึ'น (28,153)              (16,907)               
เงินสดรับจากการจาํหน่ายที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,195,832          10,124                
เงินสดจ่ายซื'อที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ (6,672,148)         (16,526,527)        

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,542,701)         (14,536,597)        

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั'นจากสถาบนัการเงินเพิ1มขึ'น (ลดลง) (72,921,439)       47,574,980         
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 365,000,000      1,350,000,000    
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (898,265,000)     (969,254,000)      
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซื'อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 129,914,900      5,729,438           
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 148,211,655      -                          
จ่ายเงินปันผล (154,287,523)     (172,598,348)      

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (482,347,407)     261,452,070       

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ มขึ/น (ลดลง) สุทธิ 187,087,553      (899,900)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 868,417             1,768,317           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 187,955,970      868,417              

-                         -                          

ขอ้มลูประกอบกระแสเงินสดเพิ1มเติม
รายการที1มิใช่เงินสด
   หุน้สามญัที1ออกระหวา่งปีจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 2,362,697          49,821                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี'
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บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

1. ข้อมูลทั!วไป 

 บริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั�งขึ�นเป็นบริษทัมหาชนและมีภูมิลาํเนาในประเทศ
ไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการให้บริการสินเชื1อเช่าซื�อรถจกัรยานยนต์ โดยมีที1อยู่ตามที1          
จดทะเบียนอยูที่1เลขที1 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต ้แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
และมีสาขา 4 แห่งในจงัหวดัระยอง ชลบุรี นครราชสีมาและอยธุยา 

 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯคือ Engine Holdings Asia Pte. Ltd. (จดัตั�งในประเทศสิงคโปร์) และ
บริษทั เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ�งส์ จาํกดั (จดัตั�งในประเทศไทย) ซึ1 งถือหุ้นของบริษทัฯในอตัราร้อยละ 
43.98 และ 22.70 ตามลาํดบั โดยมี Wedge Holdings Co., Ltd. (จดัตั�งในประเทศญี1ปุ่น) เป็น             
บริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั 

 เมื1อวนัที1 20 เมษายน 2554 ที1ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติรับทราบการลาออกของ
กรรมการผูจ้ดัการ ซึ1 งมีผลตั�งแต่วนัที1 20 เมษายน 2554 นอกจากนี�  ที1ประชุมดงักล่าวไดมี้มติแต่งตั�ง
ใหบุ้คคลขึ�นดาํรงตาํแหน่งเป็นผูจ้ดัการทั1วไปแทนกรรมการผูจ้ดัการที1ไดล้าออกไป โดยมีผลบงัคบั
ในวนัที1 25 เมษายน 2554 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

 งบการเงินนี� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานบญัชีที1กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 12 เรื1องภาษีเงินได ้ซึ1 งบริษทัฯถือปฏิบติัก่อนวนัที1มีผลบงัคบัใช ้ 

 การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที1         
28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที1บริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี�  

 งบการเงินนี� ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื1นในนโยบายการ
บญัชี 

3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างปี 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชี
ใหม่ที1ออกโดยสภาวชิาชีพบญัชีดงันี�  
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มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที1 1 (ปรับปรุง 2552) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัที1 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัที1 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัที1 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปลี1ยนแปลงประมาณการทางบญัชี และ

ขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัที1 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัที1 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญาก่อสร้าง 
ฉบบัที1 16 (ปรับปรุง 2552) ที1ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ฉบบัที1 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเช่า 
ฉบบัที1 18 (ปรับปรุง 2552) รายได ้
ฉบบัที1 19  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที1 23 (ปรับปรุง 2552) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัที1 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยขอ้มูลเกี1ยวกบับุคคลหรือกิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั 
ฉบบัที1 26  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื1อออกจากงาน 
ฉบบัที1 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัที1 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัที1 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที1เงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที1 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัที1 33 (ปรับปรุง 2552) กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัที1 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัที1 36 (ปรับปรุง 2552) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัที1 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี� สิน หนี� สินที1อาจเกิดขึ� น และสินทรัพย์ที1อาจ

เกิดขึ�น 
ฉบบัที1 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัที1 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเ์พื1อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที1 2  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที1 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัที1 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที1ถือไวเ้พื1อขายและการดาํเนินงานที1ยกเลิก 
ฉบบัที1 6 การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที1 15 สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัที1 31 รายได ้- รายการแลกเปลี1ยนเกี1ยวกบับริการโฆษณา 

 มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินนี�  ยกเวน้มาตรฐานการ
บญัชีดงัต่อไปนี�  

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที! 19 เรื!อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี� กาํหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ที1ให้กบัพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเมื1อ
กิจการไดรั้บบริการจา้งงานจากพนกังานแลว้ โดยเฉพาะอย่างยิ1งกิจการจะตอ้งประเมินและบนัทึก
หนี� สินเกี1ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานเนื1องจากเกษียณอายุ โดยใช้การคํานวณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ1 งเดิมบริษทัฯ รับรู้ผลประโยชน์ที1ให้กบัพนกังานเป็นประมาณการหนี� สิน
ของฝ่ายบริหาร โดยใช้ขอ้สมมุติฐานในการประมาณการต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผลซึ1 งคาํนวณตาม
อตัราที1สอดคลอ้งกบักฎหมายแรงงาน 

 ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 19 เรื1 อง ผลประโยชน์ของพนักงานเป็นครั� งแรก    
บริษทัฯรับรู้ผลต่างจากหนี� สินจากการประมาณตามวธีิในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 19 เปรียบเทียบ
กบัประมาณการหนี� สินเดิมที1จดัทาํโดยฝ่ายบริหาร โดยผลต่างรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุนในปี
ปัจจุบนั เนื1องจากผลต่างดงักล่าวไม่เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

4.  มาตรฐานการบัญชีใหม่ที!ยงัไม่มีผลบังคับใช้ 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ซึ1 งมีผลบงัคบั
ใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที1เริ1มในหรือหลงัวนัที1 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขา้งล่างนี�   

มาตรฐานการบญัชี 
 ฉบบัที1 12  

 
ภาษีเงินได ้

 ฉบบัที1 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูล
เกี1ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

 ฉบบัที1 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี1ยนแปลงของอัตราแลกเปลี1ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 
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การตีความมาตรฐานการบญัชี  
  ฉบบัที1 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที1ไม่มีความเกี1ยวข้องอย่าง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
 ฉบบัที1 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที1ไม่ได้คิด             

ค่าเสื1อมราคาที1ตีราคาใหม่ 
  ฉบบัที1 25 ภาษีเงินได ้- การเปลี1ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ

ของผูถื้อหุน้ 

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้นาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 12 มาถือปฏิบติัก่อนกาํหนด นอกจากนี�     
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชื1อวา่มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อ    
งบการเงินเมื1อนาํมาถือปฏิบติั 

5. นโยบายการบัญชีที!สําคัญ 

5.1 การรับรู้รายได้ 

 ก) รายไดด้อกผลเช่าซื�อ 

  บริษทัฯรับรู้รายไดด้อกผลเช่าซื�อโดยการปันส่วนดอกผลเช่าซื�อตลอดระยะเวลาของสัญญา
ตามวิธีอตัราดอกเบี�ยที1แทจ้ริง โดยจะรับรู้ในวนัที1ถึงกาํหนดชาํระค่างวด ไม่วา่จะเก็บเงินได้
หรือไม่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะหยดุรับรู้รายไดเ้มื1อลูกหนี�คา้งชาํระค่างวดเกินกวา่ 4 งวด 

 ข) รายไดจ้ากค่าปรับล่าชา้ 

  รายไดจ้ากค่าปรับล่าชา้รับรู้เป็นรายไดต้ามจาํนวนที1ไดรั้บจริง 

 ค) รายไดค้่าธรรมเนียมอื1น 

  ค่าธรรมเนียมที1เกี1ยวขอ้งกบัสัญญาเช่าซื�อรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

 ง) ดอกเบี�ยรับ 

  ดอกเบี�ยรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที1แทจ้ริง 

5.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

 ก) ดอกเบี�ยจ่าย 

  ดอกเบี�ยจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงคา้ง ในกรณีที1ดอกเบี�ยไดคิ้ดรวมอยูใ่นตัmวเงินจ่าย
แลว้ ดอกเบี�ยนั�นจะตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายเฉลี1ยเท่า ๆ กนัตลอดอายขุองตัmวเงินนั�น 
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 ข) ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงจากการใหเ้ช่าซื�อ 

  บริษทัฯรับรู้ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงเมื1อเริ1มแรกจากการให้เช่าซื�อ โดยการปันส่วน
ทยอยรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบี�ยที1แทจ้ริง และแสดงหักจากรายไดด้อกผลเช่าซื�อตลอดอายุ
ของสัญญา 

  รายไดด้อกผลเช่าซื�อที1ยงัไม่ถือเป็นรายไดแ้สดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรง
เมื1อเริ1มแรกของการเช่าซื�อ 

5.3 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั�นที1มี
สภาพคล่องสูง ซึ1 งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัที1ไดม้าและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

5.4 ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและขายผ่อนชําระ 

 ลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื�อและขายผ่อนชาํระแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที1จะไดรั้บ ดอกผล     
เช่าซื�อและดอกเบี�ยที1ยงัไม่ถือเป็นรายไดแ้สดงเป็นรายการหกัจากลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและขาย
ผอ่นชาํระ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื1อหนี�สงสัยจะสูญในอตัราร้อยละของยอดลูกหนี� ที1คา้งชาํระสุทธิจาก
รายไดด้อกผลเช่าซื�อและขายผอ่นชาํระที1ยงัไม่ถือเป็นรายได ้โดยคาํนึงถึงจาํนวนเดือนที1คา้งชาํระ 

5.5 สินทรัพย์รอการขาย 

 สินทรัพยร์อการขายเป็นสินทรัพยซึ์1 งไดย้ึดมาจากลูกหนี� เช่าซื�อและขายผอ่นชาํระ และไดแ้สดงไว้
ในราคาทุน (ซึ1 งส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่างวดที1คา้งชาํระสุทธิ) หรือมูลค่าสุทธิที1คาดว่าจะขายได้
แลว้แต่ราคาใดจะตํ1ากวา่ โดยการตั�งค่าเผื1อการลดมูลค่าสาํหรับสินทรัพยที์1ยดึคืน 

5.6 ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ / ค่าเสื!อมราคา 

 ที1ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื1อมราคา
สะสมและค่าเผื1อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าเสื1อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของ
สินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัต่อไปนี�  

 อาคาร  20  ปี 
 ส่วนปรับปรุงอาคารและสถานที1เช่า 10  ปี 
 เครื1องตกแต่งและเครื1องใชส้าํนกังาน 5  ปี 

 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และยานพาหนะคาํนวณค่าเสื1 อมราคาตามวิธีผลรวมจาํนวนปีตาม
ระยะเวลา 3 - 5 ปี 

 ค่าเสื1อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
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 ไม่มีการคิดค่าเสื1อมราคาสาํหรับที1ดิน 

 บริษทัฯตดัรายการที1ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื1อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์(ผลต่างระหวา่งสิ1งตอบแทนสุทธิที1ไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพย์
กบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น) จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื1อบริษทัฯตดัรายการ
สินทรัพยน์ั�นออกจากบญัชี 

5.7 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที!เกี!ยวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการที1เกี1ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที1มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 

 นอกจากนี�  บุคคลหรือกิจการที1เกี1ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลที1มีสิทธิออกเสียง
โดยทางตรงหรือทางออ้ม ซึ1 งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั 
กรรมการหรือพนักงานของบริษทัฯที1มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของ   
บริษทัฯ  

5.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะทาํการประเมินว่ามีขอ้บ่งชี� ของการด้อยค่าของที1ดิน 
อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพยที์1ไม่มีตวัตนอื1นของบริษทัฯหรือไม่ หากมีขอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่า 
บริษทัฯจะทาํการประมาณมูลค่าที1คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หากพบว่าราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั�นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที1คาดว่าจะไดรั้บคืน แสดงว่าสินทรัพยด์งักล่าวเกิดการดอ้ยค่า 
บริษทัฯจะลดมูลค่าของสินทรัพยล์งให้เท่ากบัมูลค่าที1คาดว่าจะได้รับคืน ทั�งนี�  มูลค่าที1คาดว่าจะ
ไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย์
แลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์บริษทัฯประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตที1กิจการคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้
อตัราคิดลดก่อนภาษีที1สะทอ้นถึงการประเมินความเสี1ยงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตาม
ระยะเวลาและความเสี1ยงซึ1 งเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์1กาํลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย บริษทัฯใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าที1ดีที1สุดซึ1 งเหมาะสม
กบัสินทรัพย ์ซึ1 งสะทอ้นถึงจาํนวนเงินที1กิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ย
ตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั�นผูซื้�อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี1ยน
และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้1ไม่มีความเกี1ยวขอ้งกนั 

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  
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5.9 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื1อเกิด
รายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี� ยงชีพ ซึ1 งประกอบดว้ยเงินที1พนกังานจ่าย
สะสมและเงินที1บริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี� ยงชีพไดแ้ยก
ออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินที1บริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ในปีที1เกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 

 บริษทัฯมีภาระสาํหรับเงินชดเชยที1ตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื1อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ1 ง
บริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 บริษทัฯคาํนวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที1ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยฝ่ายบริหารไดท้าํการประเมิน
ภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ1 งหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้งใช้ขอ้
สมมติที1หลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเกี1ยวกบัอตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต อตัรา
การเปลี1ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะ และอตัราเงินเฟ้อ 

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 
losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือ
ขาดทุน 

 ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 19 เรื1อง ผลประโยชน์ของพนกังาน เป็นครั� งแรก    
บริษทัฯรับรู้ผลต่างจากหนี� สินจากการประมาณตามวธีิในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 19 เปรียบเทียบ
กบัประมาณการหนี� สินเดิมที1จดัทาํโดยฝ่ายบริหาร โดยผลต่างรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุนในปี
ปัจจุบนั เนื1องจากผลต่างดงักล่าวไม่เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

5.10 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจาํนวนที1คาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ 
โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์1กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั1วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของ
สินทรัพย์และหนี� สิน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี� สินที1
เกี1ยวขอ้งนั�น โดยใชอ้ตัราภาษีที1มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯรับรู้หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั1วคราวที1ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่
รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั1วคราวที1ใชห้กัภาษี รวมทั�งผลขาดทุน
ทางภาษีที1ยงัไม่ไดใ้ช้ในจาํนวนเท่าที1มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที1บริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอที1จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั1วคราวที1ใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที1ยงั
ไม่ไดใ้ชน้ั�น 

บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ ทุกสิ�นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯ
จะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั�งหมดหรือบางส่วนมา
ใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีที1เกิดขึ� น
เกี1ยวขอ้งกบัรายการที1ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.11 สัญญาแลกเปลี!ยนอตัราดอกเบี�ย 

 บริษทัฯรับรู้จาํนวนสุทธิของดอกเบี� ยที1ได้รับจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปลี1ยนอตัรา
ดอกเบี�ยเป็นรายได/้ค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

5.12 ประมาณการหนี�สิน 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหนี� สินไวใ้นบญัชีเมื1อภาระผกูพนัซึ1 งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต
ไดเ้กิดขึ�นแลว้และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป
เพื1อปลดเปลื�องภาระผูกพนันั� น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั� นได้อย่าง
น่าเชื1อถือ 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที!สําคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีที1รับรองทั1วไป ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณในเรื1องที1มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี�
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินที1แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที1แสดงในหมายเหตุประกอบ        
งบการเงิน ผลที1เกิดขึ�นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที1ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการ
ประมาณการทางบญัชีที1สาํคญัดงันี�  
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6.1 สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน        
ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื1อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื1อพิจารณาว่า    
บริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอนความเสี1ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์1เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

6.2 ค่าเผื!อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี� 

 ในการประมาณค่าเผื1อหนี� สงสัยจะสูญของลูกหนี�  ฝ่ายบริหารจะประมาณอตัราค่าเผื1อหนี�สงสัยจะ
สูญของลูกหนี�แต่ละอาย ุโดยพิจารณาขอ้มูลสถิติต่าง ๆ ในอดีตประกอบกบัการประเมินความเสี1ยง
ของลูกหนี�  ลกัษณะของหลกัประกนั และผลเสียหายที1เกิดขึ�นจริงจากลูกหนี� ในอดีต โดยยึดหลกั
ความระมดัระวงัเป็นสาํคญั 

6.3 ค่าเผื!อการลดมูลค่าสินทรัพย์รอการขาย 

ในการประมาณค่าเผื1อการลดมูลค่าสินทรัพยร์อการขาย ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที1คาดว่าจะเกิดขึ�นจากสินทรัพยร์อการขายแต่ละรายการ โดยคาํนึงถึงการ
วิเคราะห์มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์1คาดวา่จะขายได ้การใช้ประมาณการจากขอ้มูลสถิติการขาย
ในอดีต อายขุองสินทรัพยร์อการขายคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที1เป็นอยูใ่นขณะนั�น 

6.4 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเมื1อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯ
จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที1จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินนั�นได้ ในการนี� ฝ่าย
บริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชีเป็น
จาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรที1คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

6.5 ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื!อมราคา 

ในการคาํนวณค่าเสื1อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื1อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี1ยนแปลงเช่นนั�นเกิดขึ�น 

นอกจากนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าที1คาดว่าจะได้รับคืนตํ1ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพย์นั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที1เกี1ยวขอ้งกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ1งเกี1ยวเนื1องกบัสินทรัพยน์ั�น 
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6.6 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณขึ�นตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซึ1 งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�น
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี1ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 2554 2553 

เงินสด 104 79 
เงินฝากธนาคาร 187,852 789 

รวม 187,956 868 

 ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2554 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 0.75 ต่อปี (2553: ร้อยละ 0.25 
ต่อปี) 

8. ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและขายผ่อนชําระ 

8.1 ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและขายผอ่นชาํระประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อ ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อ  
 และขายผอ่นชาํระที1ถึง และขายผอ่นชาํระที1ถึง  
 กาํหนดชาํระภายในหนึ1งปี กาํหนดชาํระเกินกวา่หนึ1งปี รวม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

ลูกหนี�ปกต ิ       
 ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อและขายผอ่นชาํระ 1,373,121 2,000,698 1,467,291 1,570,327 2,840,412 3,571,025 
 ดอกผลเช่าซื�อและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 78,844 58,497 - - 78,844 58,497 

 หกั: ดอกผลเช่าซื�อและขายผอ่นชาํระ      
  ที1ยงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (663,786) (756,417) (190,180) (375,905) (853,966) (1,132,322) 

 รวมลูกหนี�ปกต ิ 788,179 1,302,778 1,277,111 1,194,422 2,065,290 2,497,200 

ลูกหนี�บอกเลกิสัญญา       
 ลูกหนี� เช่าซื�อและขายผอ่นชาํระ 100,148 116,103 84,865 72,555 185,013 188,658 
 ดอกผลเช่าซื�อและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 14,597 14,402 - - 14,597 14,402 

 หกั: ดอกผลเช่าซื�อและขายผอ่นชาํระ       
  ที1ยงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (42,658) (41,880) (15,195) (19,990) (57,853) (61,870) 

 รวมลูกหนี�บอกเลกิสัญญา 72,087 88,625 69,670 52,565 141,757 141,190 

รวมลูกหนี� 860,266 1,391,403 1,346,781 1,246,987 2,207,047 2,638,390 

หัก: ค่าเผื!อหนี�สงสัยจะสูญ (183,851) (163,531) (107,447) (64,810) (291,298) (228,341) 

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและขายผ่อนชําระ – 

สุทธิ 676,415 1,227,872 1,239,334 1,182,177 1,915,749 2,410,049 
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8.2 ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและขายผอ่นชาํระ (สุทธิจากดอกผล
เช่าซื�อที1ยงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผื1อหนี�สงสัยจะสูญจาํแนกตามอายหุนี�คา้งชาํระไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

  อตัราร้อยละ   
 มูลค่าลูกหนี�  ที1บริษทัฯ  มูลค่าลูกหนี�ตาม 
 ตามสญัญาเช่าซื�อ ตั�งค่าเผื1อหนี�   สญัญาเช่าซื�อ 

ระยะเวลาคา้งชาํระ และขายผอ่นชาํระ สงสยัจะสูญ ค่าเผื1อหนี�สงสยัจะสูญ และขายผอ่นชาํระ - สุทธิ 

 2554 2553  2554 2553 2554 2553 

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและขายผ่อนชําระ      
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,438,968 2,041,280 1 14,053 19,784 1,424,915 2,021,496 

 คา้งชาํระ        
 1 เดือน 236,704 199,050 1 2,326 1,947 234,378 197,103 
 2 - 3 เดือน 258,686 192,204 2 5,097 3,776 253,589 188,428 
 4 - 6 เดือน 164,448 112,239 100 162,713 110,678 1,735 1,561 
 7 - 12 เดือน 87,228 70,195 100 86,517 69,170 711 1,025 

 มากกวา่ 12 เดือนขึ�นไป 21,013 23,422 100 20,592 22,986 421 436 

รวม 2,207,047 2,638,390  291,298 228,341 1,915,749 2,410,049 

8.3 ณ วนัที1 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลรวมของเงินลงทุนขั�นตน้ตามสัญญาเช่าซื�อและมูลค่า
ปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ1าที1ลูกหนี�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าซื�อแสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 2554 2553 

  มูลค่าปัจจุบนัของ  มูลค่าปัจจุบนัของ 
 เงินลงทุนขั�นตน้ จาํนวนเงินขั�นตํ1า เงินลงทุนขั�นตน้ จาํนวนเงินขั�นตํ1า 
 ตามสญัญาเช่าซื�อ ที1ตอ้งจ่าย ตามสญัญาเช่าซื�อ ที1ตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหนึ1งปี 1,566,710 860,266 2,189,700 1,391,403 
ระยะเวลาที1เกินหนึ1งปีแต่ไม่เกินห้าปี 1,552,156 1,346,781 1,642,882 1,246,987 

รวม 3,118,866 2,207,047 3,832,582 2,638,390 

หกั: ดอกผลเช่าซื�อที1ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ (911,819)  (1,194,192)  

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ1าที1ตอ้งจ่าย 2,207,047  2,638,390  

8.4 สัญญาเช่าซื�อของบริษทัฯมีระยะเวลาในการเช่าตามสัญญาโดยประมาณ 1 - 3 ปี และค่าเช่ากาํหนด
ในอตัราคงที1ตลอดอายสุัญญาเช่า 

8.5 ณ วนัที1 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯได้โอนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื�อ (ก่อนหัก     
ดอกผลเช่าซื�อที1ยงัไม่ถือเป็นรายได)้ จาํนวน 1,696 ลา้นบาท (2553: 4,109 ล้านบาท) เพื1อ              
ค ํ�าประกนัวงเงินสินเชื1อที1ไดรั้บจากธนาคารพาณิชยต์ามที1กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 และ 16 
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8.6 เมื1อวนัที1 30 เมษายน 2547 สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยความ
เห็นชอบของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้าํหนดแนวปฏิบติั
ทางการบญัชีสาํหรับธุรกิจสินเชื1อเพื1อการอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) โดยหยุดรับรู้รายได้
สําหรับลูกหนี�คา้งชาํระค่างวดเกินกวา่ 3 งวด  อยา่งไรก็ตาม แนวปฏิบติัดงักล่าวไดใ้ห้ทางเลือกไว้
โดยหากบริษทัใดเห็นวา่แนวทางปฏิบติันี� ไม่เหมาะสมให้เปิดเผยแนวทางที1บริษทัใชพ้ร้อมเหตุผล
ประกอบ ทั�งนี�บริษทัฯมีนโยบายในการหยุดรับรู้รายไดส้ําหรับลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อที1คา้งชาํระ
ค่างวดเกินกว่า 4 งวด ซึ1 งหากบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าว บริษทัฯตอ้งรับรู้รายได้
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที1 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ลดลงเป็นจาํนวนเงินประมาณ 11.27 ลา้นบาท 
และ 1.48 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทั�งนี� เนื1องจากบริษทัฯบนัทึกค่าเผื1อหนี� สงสัยจะสูญเต็มจาํนวน
สําหรับลูกหนี� คา้งชาํระเกินกวา่ 3 งวดแลว้ ดงันั�นการหยุดรับรู้รายไดส้ําหรับลูกหนี�ตามสัญญาเช่า
ซื�อที1คา้งชาํระค่างวดเกินกว่า 4 งวด จึงไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อกาํไรสําหรับปีของ
บริษทัฯ 

 ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ยอดคงเหลือของลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อที1คา้งชาํระค่างวด
เกินกว่า 3 งวดแต่บริษทัฯยงัคงรับรู้รายไดเ้ป็นจาํนวนเงินประมาณ 136.35 ลา้นบาท และ 82.69         
ลา้นบาท ตามลาํดบั 

9. สินทรัพย์รอการขาย 

 ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 สินทรัพยร์อการขายแสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 2554 2553 
สินทรัพยย์ดึคืน 23,353 25,812 
หกั: ค่าเผื1อการลดมูลค่า (7,937) (8,329) 

สินทรัพยร์อการขาย - สุทธิ 15,416 17,483 
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10. สินทรัพย์หมุนเวยีนอื!น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2554 2553 

รายไดค้า้งรับ 3,271 5,741 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 41,676 50,343 
ลูกหนี� อื1น - ขายสินทรัพยร์อการขาย 10,618 15,940 
ภาษีซื�อที1ยงัไม่ถึงกาํหนด - 1,657 
อื1น ๆ 1,437 958 

รวม 57,002 74,639 
หกั: ค่าเผื1อหนี�สงสัยจะสูญ (2,526) (2,526) 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื1น - สุทธิ 54,476 72,113 

11. เงินฝากประจําที!มีภาระคํ�าประกนั 

 ยอดคงเหลือนี� คือเงินฝากประจาํซึ1 งบริษทัฯได้นําไปวางไวก้ับธนาคารเพื1อคํ� าประกันการออก
หนงัสือคํ�าประกนัจากธนาคารตามที1กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 25.2 

12. ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 
   ส่วนปรับปรุง เครื1องตกแต่ง    

   อาคารและ และเครื1องใช ้ คอมพิวเตอร์   
 ที1ดิน อาคาร สถานที1เช่า สาํนกังาน และอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน        
31 ธนัวาคม 2553 35,983 45,405 4,908 20,320 10,802 19,697 137,115 
ซื�อเพิ1ม - 148 125 638 347 5,413 6,671 
จาํหน่าย - - - (79) (69) (11,198) (11,346) 

31 ธนัวาคม 2554 35,983 45,553 5,033 20,879 11,080 13,912 132,440 

ค่าเสื!อมราคาสะสม        
31 ธนัวาคม 2553 - 33,132 4,721 19,039 8,993 12,204 78,089 
ค่าเสื1อมราคาสาํหรับปี - 2,285 60 486 1,385 3,684 7,900 
ค่าเสื1อมราคาสาํหรับ        
   ส่วนที1จาํหน่าย - - - (51) (64) (9,730)  (9,845) 

31 ธนัวาคม 2554 - 35,417 4,781 19,474 10,314 6,158 76,144 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
31 ธนัวาคม 2553 35,983 12,273 187 1,281 1,809 7,493 59,026 

31 ธนัวาคม 2554 35,983 10,136 252 1,405 766 7,754 56,296 

ค่าเสื!อมราคาสําหรับปี        
2554       7,900 
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(หน่วย: พนับาท) 

   ส่วนปรับปรุง เครื1องตกแต่ง    

   อาคารและ และเครื1องใช ้ คอมพิวเตอร์   
 ที1ดิน อาคาร สถานที1เช่า สาํนกังาน และอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน        
31 ธนัวาคม 2552 30,379 42,821 4,773 19,750 9,404 13,678 120,805 
ซื�อเพิ1ม 5,604 2,584 135 721 1,451 6,032 16,527 
จาํหน่าย - - - (151) (53) (13) (217) 

31 ธนัวาคม 2553 35,983 45,405 4,908 20,320 10,802 19,697 137,115 

ค่าเสื!อมราคาสะสม        
31 ธนัวาคม 2552 - 30,984 4,643 18,760 7,001 9,059 70,447 
ค่าเสื1อมราคาสาํหรับปี - 2,148 78 407 2,045 3,158 7,836 
ค่าเสื1อมราคาสาํหรับ        
   ส่วนที1จาํหน่าย - - - (128) (53) (13) (194) 

31 ธนัวาคม 2553 - 33,132 4,721 19,039 8,993 12,204 78,089 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
31 ธนัวาคม 2552 30,379 11,837 130 990 2,403 4,619 50,358 

31 ธนัวาคม 2553 35,983 12,273 187 1,281 1,809 7,493 59,026 

ค่าเสื!อมราคาสําหรับปี        
2553       7,836 

 ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯมีอุปกรณ์จาํนวนหนึ1งซึ1 งตดัค่าเสื1อมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้าน
อยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื1 อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ดังกล่าวมีจาํนวนเงิน
ประมาณ 27.08 ลา้นบาท (2553: 30.02 ลา้นบาท) 

 บริษทัฯไดน้าํที1ดินพร้อมสิ1งปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2554 จาํนวน 25.10 
ลา้นบาท (2553: 27.06 ลา้นบาท) ไปคํ�าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนั
การเงิน และเงินกูย้มืระยะยาวตามที1กล่าวในหมายเหตุ 14 และ 16 
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13. ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที1 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 2554 2553 
   
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 123,358 126,626 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั1วคราวและ                 

การกลบัรายการผลแตกต่างชั1วคราว (20,658) (16,807) 
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเปลี1ยนแปลง         

อตัราภาษี 24,578 (7,070) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที!แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 127,278 102,749 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัรา
ภาษีที1ใชส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที1 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 สามารถแสดงไดด้งันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 
 2554  2553 
   

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 342,355  366,002 

    
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                          30%                        30% 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 102,707  109,800 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน    
ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายและรายไดที้1ไม่สามารถ

นาํมาบวก (หกั) ทางภาษีได ้ (7)  19 
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเปลี1ยนแปลง

อตัราภาษี 24,578  (7,070) 
รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้1แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ 127,278  102,749 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี        
ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 2554 2553 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี   
   ค่าเผื1อหนี�สงสัยจะสูญ 63,337 71,839 
   ค่าเผื1อมูลค่าลดลงของสินทรัพยร์อการขาย 1,825 2,499 
   สาํรองผลประโยชน์ของพนกังาน 347 6,652 

รวม 65,509 80,990 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี   
   ค่านายหนา้รอตดับญัชี 10,198 21,759 

รวม 10,198 21,759 

ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติให้ปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 
30 เป็น ร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั�งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป และในเดือนธันวาคม 
2554 ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื1อให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีดงักล่าวสําหรับปี 2555-2557 บริษทัฯได้สะทอ้นผลกระทบของการเปลี1ยนแปลง
อตัราภาษีดงักล่าวในการคาํนวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามที1แสดงไวข้า้งตน้แลว้  

14. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบี�ย   
 (ร้อยละต่อปี) 2554 2553 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR - 22,921 
เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน MLR, MOR - 50,000 

รวม  - 72,921 

 ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2553 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั� นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ    
ค ํ�าประกนัโดยการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซื�อ และการจดจาํนองที1ดินพร้อมสิ1งปลูกสร้างที1
มีอยูใ่นปัจจุบนัและที1จะมีขึ�นในภายหนา้ และทะเบียนรถจกัรยานยนตต์ามหนงัสือแจง้จากผูใ้หกู้ ้

 บริษทัฯไดช้าํระคืนเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินดงักล่าวแลว้ทั�งจาํนวนในระหวา่ง
ปีปัจจุบนั 
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15. รายการธุรกจิกบักจิการที!เกี!ยวข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจที1สําคญักบับุคคลหรือกิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเงื1อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที1ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการที1เกี1ยวขอ้งกนัเหล่านั�น ซึ1 งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 2554 2553 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัที1เกี1ยวขอ้งกนั   

รายไดด้อกผลเช่าซื�อ - 542 ราคาตามสญัญา 

  รายไดค้่าเช่า 20 - ราคาตามสญัญา 

ดอกเบี�ยจ่าย 45 - อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 7.5 ต่อปี 

 ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯไม่มียอดคงคา้งกบักิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯมีเงินกูย้มืจากกิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั มีการเคลื1อนไหวดงัต่อไปนี�   

(หน่วย: พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที1   ณ วนัที1  
 31 ธนัวาคม ในระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 

 2553 เพิ1มขึ�น ลดลง 2554 

เงินกูย้มืจากกิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั     
บริษทั  เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ�งส์ จาํกดั - 5,000 (5,000) - 

รวม - 5,000 (5,000) - 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที1 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯไดจ่้ายเงินเดือน โบนสั ค่าเบี�ยประชุม เงิน
บาํเหน็จและสาํรองผลประโยชน์ระยะสั�นและระยะยาวของกรรมการและผูบ้ริหาร เป็นจาํนวนเงิน
19.9 ลา้นบาท (2553: 17.1 ลา้นบาท) 

ใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญสําหรับกรรมการและผู้บริหาร 

 เมื1อวนัที1 20 พฤษภาคม 2551 บริษทัฯไดอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามญั (GL-WA) ให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหารจาํนวน 11 ท่าน จาํนวน 206,300 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 20.6 ของจาํนวน
ใบสําคญัแสดงสิทธิที1จะซื�อหุ้นสามญัทั�งหมดที1ออกในครั� งนั�น ณ วนัที1 19 พฤษภาคม 2554 
คงเหลือใบสําคญัแสดงสิทธิที1จะซื�อหุ้นสามญัที1ออกให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารจาํนวน 112,100 
หน่วย ซึ1 งไม่มีผูใ้ชสิ้ทธิและไดห้มดอายลุง 
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 เมื1อวนัที1 4 กุมภาพนัธ์ 2552 บริษทัฯไดอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามญั (GL-W1) ให้แก่ผูถื้อ
หุ้นเดิมที1เป็นกรรมการและผูบ้ริหารจาํนวน 6 ท่าน จาํนวน 2,412,996 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.9 
ของจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิที1จะซื�อหุ้นสามญัทั�งหมดที1ออกในครั� งนั�น ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 
2554 คงเหลือใบสําคญัแสดงสิทธิที1จะซื�อหุ้นสามญัที1ออกให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารจาํนวน 
21,646 หน่วย ซึ1 งยงัไม่มีผูม้าใชสิ้ทธิ 

 เมื1อวนัที1 10 พฤษภาคม 2552 บริษทัฯไดอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามญั (GL-WB) ให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหารจาํนวน 11 ท่าน จาํนวน 118,100 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 23.6 ของจาํนวน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที1จะซื�อหุน้สามญัทั�งหมดที1ออกในครั� งนั�น 

เมื1อวนัที1 10 พฤษภาคม 2553 บริษทัฯไดอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามญั (GL-WC) ให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหารจาํนวน 10 ท่าน จาํนวน 104,700 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 20.9 ของจาํนวน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที1จะซื�อหุน้สามญัทั�งหมดที1ออกในครั� งนั�น 

ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2554 ยอดคงเหลือของใบสําคญัแสดงสิทธิที1จะซื�อหุ้นสามญั (GL-WB และ 
GL-WC) ซึ1 งบริษทัฯไดอ้อกให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารปัจจุบนัเป็นจาํนวน 53,500 หน่วยและ 
48,600 หน่วย ตามลาํดบั 

16. เงินกู้ยมืระยะยาว 

 เงินกูย้มืระยะยาวซึ1 งบริษทัฯไดรั้บจากสถาบนัการเงินในประเทศ มีรายละเอียดดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ อตัราดอกเบี�ยต่อปี เงื1อนไขการชาํระคืนเงินตน้ 

 2554 2553   

สญัญาเงินกูล้งวนัที1 28 เมษายน 2551    

วงเงินสินเชื1อที1 1 - 47,833 อตัราร้อยละ MLR - 0.5 ต่อปี ผ่อนชําระเป็นงวด ๆ ในจาํนวนที1เท่ากัน 

รวมทั�งหมดสามสิบงวด โดยเริ1มชาํระงวด

แรกในวนัชาํระดอกเบี�ยครั� งแรกหลงัจาก

วนัที1เบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเชื1อ 

สญัญาเงินกูล้งวนัที1 29 มกราคม 2552    

วงเงินสินเชื1อที1 1 1,200 113,585 อตัราร้อยละ MLR - 0.5 ต่อปี ผ่อนชําระเป็นงวด ๆ ในจาํนวนที1เท่ากัน

รวมทั�งหมดยี1สิบเจ็ดงวด โดยเริ1 มชําระ

งวดแรกในวันชําระดอกเบี� ยครั� งแรก

หลงัจากวนัที1เบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเชื1อ 

สญัญาเงินกูล้งวนัที1 22 ตุลาคม 2552    

 วงเงินสินเชื1อที1 1 320,667 720,667 อตัราร้อยละ MLR - 0.75 ต่อปี ผ่อนชําระเป็นงวด ๆ ในจาํนวนที1เท่ากัน

รวมทั�งหมดสามสิบงวด โดยเริ1มชาํระงวด

แรกในวนัชาํระดอกเบี�ยครั� งแรกหลงัจาก

วนัที1เบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเชื1อ 
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(หน่วย: พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ อตัราดอกเบี�ยต่อปี เงื1อนไขการชาํระคืนเงินตน้ 

 2554 2553   

สญัญาเงินกูล้งวนัที1 25 สิงหาคม 2553    

วงเงินสินเชื1อที1 1 470,833 535,500 อตัราร้อยละ MLR - 1.0 ต่อปี ผ่อนชําระเป็นงวด ๆ ในจาํนวนที1เท่ากัน

รวมทั�งหมดสามสิบงวด โดยเริ1มชาํระงวด

แรกในวนัชาํระดอกเบี�ยครั� งแรกหลงัจาก 

สญัญาเงินกูล้งวนัที1 26 พฤษภาคม 2554    วนัที1เบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเชื1อ 

วงเงินสินเชื1อที1 1 91,620 - อตัราร้อยละ MLR - 1.0 ต่อปี ผ่อนชําระเป็นงวด ๆ ในจาํนวนที1เท่ากัน

รวมทั�งหมดสามสิบงวด โดยเริ1มชาํระงวด

แรกในวนัชาํระดอกเบี�ยครั� งแรกหลงัจาก 

     วนัที1เบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเชื1อ 

รวม 884,320 1,417,585   

หัก: ส่วนที1ถึงกาํหนดชําระ

ภายในหนึ1งปี (694,953) (788,126) 
  

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 189,367 629,459   

 

 การเปลี1ยนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปี 2554 มีรายละเอียดดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2553 1,417,585 
บวก: กูเ้พิ1ม 365,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (898,265) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2554 884,320 

 เมื1อวนัที1 28 เมษายน 2551 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยส์ามแห่ง (ผูใ้ห ้  
กูร่้วม) เพื1อขอวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 1,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื1อนาํไปชาํระคืนเงิน
กูย้ืมภายใตส้ัญญาเงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกิจ เพื1อป้องกนัความเสี1ยงจากอตัราดอกเบี�ย 
บริษทัฯไดท้าํสัญญาแลกเปลี1ยนอตัราดอกเบี�ยของเงินกูย้ืมดงักล่าวบางส่วนเพื1อแลกเปลี1ยนอตัรา
ดอกเบี�ยลอยตวัเป็นอตัราดอกเบี�ยคงที1ร้อยละ 6.75 ต่อปี 

 เมื1อวนัที1 29 มกราคม 2552 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ1 ง เพื1อ
ขอวงเงินกู้ระยะยาวจาํนวน 400 ล้านบาทโดยมีวตัถุประสงค์เพื1อนาํไปชาํระคืนเงินกู้ยืมภายใต้
สัญญาเงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกิจ 
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 เมื1อวนัที1 22 ตุลาคม 2552 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยส์ามแห่ง (ผูใ้ห้กู้
ร่วม) เพื1อขอวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 1,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื1อนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืม
ภายใตส้ัญญาเงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษทัฯ 

 เมื1อวนัที1 25 สิงหาคม 2553 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยส์ามแห่ง (ผูใ้ห้กู้
ร่วม) เพื1อขอวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 1,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื1อนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืม
ภายใตส้ัญญาเงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษทัฯ 

 เมื1อวนัที1 26 พฤษภาคม 2554 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ1งเพื1อ
ขอวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 500 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื1อนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืมภายใต้
สัญญาเงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษทัฯ 

 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้มื บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงื1อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดาํรงสัดส่วน
การถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ การจ่ายเงินปันผล การดาํรงอตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
การดาํรงอตัราส่วนของลูกหนี� เช่าซื�อที1คา้งชาํระมากกวา่ 3 เดือนขึ�นไปต่อลูกหนี� เช่าซื�อทั�งหมด การ
ดาํรงอตัราส่วนของลูกหนี� เช่าซื�อต่อหนี� เงินกู ้การไม่จาํหน่ายสินทรัพยห์รือสิทธิในรายได ้และการ
ไม่ก่อหนี� ทุกประเภทเพิ1มเติม เป็นตน้ 

 เงินกูย้มืภายใตส้ัญญาเงินกูด้งักล่าวคํ�าประกนัโดยการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซื�อ และการ
จดจาํนองที1ดินพร้อมสิ1งปลูกสร้างที1มีอยู่ในขณะนี�  และ/หรือจะมีต่อไปในภายหน้า และทะเบียน
รถจกัรยานยนตต์ามหนงัสือแจง้จากธนาคารพาณิชย ์

 ณ วนัที1 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูที้1ยงัมิไดเ้บิกใชจ้าํนวน 
565 ลา้นบาท  

17.   สํารองผลประโยชน์พนักงาน 

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึ1 งเป็นเงินชดเชยพนกังานเมื1อออกจากงาน            
ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2554 แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 2554 

ยอดคงเหลือตน้ปี 22,172 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,448 
ตน้ทุนดอกเบี�ย 860 
ผลประโยชน์ที1จ่ายในระหวา่งปี (23,745) 

ยอดคงเหลือปลายปี 1,735 
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 สมมติฐานที1สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 2554 2553 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 3.9 4.2 
อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคตถวัเฉลี1ย 7.5 7.5 
อตัราการเปลี1ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน 17.36 13.98 

 ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯไดแ้ยกบนัทึกประมาณการหนี� สินผลประโยชน์พนกังานเกี1ยวกบั
สํารองผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุก่อนกาํหนด ในบญัชี “สํารองผลประโยชน์พนักงาน” 
แสดงเป็นหนี� สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ1 งประมาณการหนี� สินดงักล่าวเป็นประมาณ
การหนี� สินที1จดัทาํโดยฝ่ายบริหาร โดยใชข้อ้สมมติฐานในการประมาณการต่าง ๆ อยา่งสมเหตุสมผล
ซึ1 งคาํนวณตามอัตราที1สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน ส่วนประมาณการหนี� สินผลประโยชน์       
ระยะยาวของพนกังานตามที1กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 3 แสดงในบญัชี “สํารองผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน” ซึ1 งคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั แสดงเป็นหนี� สินในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

18. ทุนเรือนหุ้น 

18.1 การรับเงินเพิ!มทุนจากการใช้ใบสําคัญแสดงสิทธิ  

  ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บเงินเพิ1มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที1จะซื�อหุ้น
สามญัจาํนวนรวม 129.9 ลา้นบาท ตามรายละเอียดดงันี�  

 จาํนวนใบสาํคญั    
 แสดงสิทธิ จาํนวนหุน้สามญั ราคาใชสิ้ทธิ จาํนวนเงิน 

 (หน่วย) (หุน้) (บาทต่อหุน้) (ลา้นบาท) 
GL-WA 534,700 534,700 12 6.42 
GL-W1 5,369,500 5,369,500 23 123.50 

  บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ1มทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ GL-W1 กบักระทรวงพาณิชย์
เป็นทุนชาํระแลว้จาํนวน 311.6 ลา้นบาท เมื1อวนัที1 3 ตุลาคม 2554 

  ณ วนัที1 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นจาํนวนเงินรวม 293.7 ล้านบาท            
(2553: 192.2 ลา้นบาท) 

  ณ วนัที1 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯมีเงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นเป็นจาํนวนเงินรวม 149.5 ลา้นบาท      
จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ GL-W1 จาํนวน 6,443,985 หน่วย 
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18.2 รายการกระทบยอดจํานวนหุ้นสามัญ 

(หน่วย: หุน้) 

 2554 2553 
หุน้สามญัจดทะเบียน   
จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัตน้ปี 86,300,000 79,800,000 
จดทะเบียนเพิ1มทุนระหวา่งปี - 6,500,000 

จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัสิ�นปี 86,300,000 86,300,000 

หุน้สามญัที1ออกและชาํระแลว้   
จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัตน้ปี 56,416,996 56,167,890 
จาํนวนหุน้สามญัเพิ1มขึ�นจากการใชสิ้ทธิตาม   
   ใบสาํคญัแสดงสิทธิในระหวา่งปี 5,904,200 249,106 

จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัสิ�นปี 62,321,196 56,416,996 

19. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2554 ใบสาํคญัแสดงสิทธิซื�อหุน้สามญัซึ1 งออกโดยบริษทัฯมีรายละเอียดดงันี�  

ประเภท 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 
ออกให้แก่ 

วนัที1ออก 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

จาํนวนใบสาํคญั 
แสดงสิทธิที1ออกในครั�งแรก ราคาเสนอขาย 

อายใุบสาํคญั
แสดงสิทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิ 
ต่อ 1 หุ้นสามญั 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

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

 จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที1จะซื�อหุน้สามญัของบริษทัฯในระหวา่งปีมีการเปลี1ยนแปลงดงันี�  

 จาํนวนใบสาํคญัแสดง จาํนวนใบสาํคญัแสดง จาํนวนใบสาํคญัแสดง  จาํนวนใบสาํคญัแสดง  จาํนวนใบสาํคญัแสดง  

ประเภท สิทธิคงเหลือ ณ วนัที1  สิทธิที1มีการใชสิ้ทธิ สิทธิที1หมดอาย ุ สิทธิที1ยกเลิก สิทธิคงเหลือ ณ วนัที1 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 31 ธนัวาคม 2553 ในระหวา่งปี ในระหวา่งปี ในระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 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 วนัที1 19 พฤษภาคม 2554 คงเหลือใบสําคญัแสดงสิทธิที1จะซื�อหุ้นสามญัที1ออกให้กรรมการและ
พนกังานครั� งที1 1 (GL-WA) จาํนวน 465,300 หน่วย ซึ1 งไม่มีผูใ้ชสิ้ทธิและไดห้มดอายลุง  

 ณ วนัที1 30 ธนัวาคม 2554 คงเหลือใบสาํคญัแสดงสิทธิที1จะซื�อหุ้นสามญัที1ออกให้ผูถื้อหุ้นเดิม (GL-
W1) จาํนวน 10,069,519 หน่วย ซึ1 งไม่มีผูใ้ชสิ้ทธิ  
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 บริษัทฯได้ยกเลิกการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที1จะซื� อหุ้นสามัญของบริษัทฯที1จัดสรรได้แก่ 
กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ (GL-WB และ GL-WC) สะสมจนถึงวนัที1 31 ธนัวาคม 2554 
จาํนวน 531,100 หน่วย เนื1องจากพนกังานผูไ้ดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวลาออก ซึ1 งไม่เป็นตาม
เงื1อนไขของการไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิขา้งตน้ 

20. เงินปันผล 

 เงินปันผลที1ประกาศจ่ายในปี 2554 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 

เงินปันผล อนุมติัโดย จาํนวนเงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล
จ่ายต่อหุน้ 

เงินปันผลประกาศจ่าย                         
จากผลการดาํเนินงาน
ของงวดหกเดือนแรก  
ของปี 2554 

ที1ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
 เมื1อวนัที1 14 กนัยายน 2554 

104,076 1.67 

เงินปันผลคงเหลือประกาศ                         
จ่ายจากผลการดาํเนินงาน 

ที1ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
 เมื1อวนัที1 14 กนัยายน 2554 

  

   ของปี 2553     50,211 0.89 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2554 154,287 2.56 

 เงินปันผลที1ประกาศจ่ายในปี 2553 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 

เงินปันผล อนุมติัโดย จาํนวนเงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล
จ่ายต่อหุน้ 

เงินปันผลคงเหลือประกาศ                         
จ่ายจากผลการดาํเนินงาน
ของปี 2552 

ที1ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
 เมื1อวนัที1 21 เมษายน 2553 

39,460 0.70 
เงินปันผลประกาศจ่ายจาก

ผลการดาํเนินงานของ
ไตรมาสหนึ1งปี 2553 

ที1ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
 เมื1อวนัที1 16 มิถุนายน 2553 

48,513 0.86 
เงินปันผลประกาศจ่ายจาก ที1ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   
   ผลการดาํเนินงานของ    เมื1อวนัที1 9 ธนัวาคม 2553   
   สามไตรมาสปี 2553  84,625 1.50 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2553  172,598 3.06 
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21. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ1งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี
หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนี� จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

22. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที1สาํคญัดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 2554 2553 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื1นของพนกังาน 74,084 109,474 
ค่าเสื1อมราคา 7,900 7,836 

23. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกําไรสําหรับปีส่วนที1เป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของ     
บริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื1น)  ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี1ยถ่วงนํ� าหนกัของหุ้นสามญัที1ออกอยู่
ในระหวา่งปี  

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีส่วนที1เป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯดว้ย
ผลรวมของจาํนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี1ยถ่วงนํ� าหนักที1ออกอยู่ในระหว่างปีกับจํานวนถัวเฉลี1ย           
ถ่วงนํ�าหนกัของหุน้สามญัที1บริษทัฯอาจตอ้งออกเพื1อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั�งสิ�นให้เป็น
หุ้นสามญั  โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั  ณ  วนัตน้ปีหรือ  ณ  วนัที1ตอ้งออกหุ้นสามญั
เทียบเท่า 

 กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งันี�  
  จาํนวนหุน้สามญั  
 กาํไรสาํหรับปี ถวัเฉลี1ยถ่วงนํ�าหนกั กาํไรต่อหุน้ 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน       
 กาํไรสาํหรับปี 215,078 263,253 58,926 56,348 3.65 4.67 
ผลกระทบของหุ้นสามัญ       
 เทียบเท่าปรับลด       
  GL-WA - - - 533   
  GL-W1 - - - 4,643   
  GL-WB - - 150 218   
  GL-WC - - 123 177   
  รวม - - 273 5,571   
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  จาํนวนหุน้สามญั  
 กาํไรสาํหรับปี ถวัเฉลี1ยถ่วงนํ�าหนกั กาํไรต่อหุน้ 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
    กาํไรที1เป็นของผูถื้อหุน้       
       สามญัสมมติวา่มีการใชสิ้ทธิ       
       ซื�อหุน้สามญั 215,078 263,253 59,199 61,919 3.63 4.25 

24. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพขึ�นตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง
เลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 
3 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี�ยงชีพนี�บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อยุธยา จาํกดั 
และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื1อพนักงานนั�นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษทัฯ     
ในระหว่างปี 2554 และ 2553 บริษทัฯไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 1.0 ลา้นบาท และ 
1.3 บาท ตามลาํดบั  

25. ภาระผูกพนั 

25.1 ภาระผูกพนัเกี!ยวกบัสัญญาบริการ 

 ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯมีภาระผกูพนัตามสัญญาบริการซึ1 งจะตอ้งจ่ายค่าบริการภายใน      
1 ปี จาํนวน 0.8 ลา้นบาท (2553: 0.4 ลา้นบาท) 

25.2 การคํ�าประกนั 

 ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯมีหนงัสือคํ�าประกนัซึ1 งออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่
เป็นจาํนวน 0.3 ลา้นบาท (2553: 0.3 ลา้นบาท) ซึ1 งเกี1ยวเนื1องกบัการคํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและ
ไปรษณีย ์

26. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯดาํเนินกิจการหลกัในส่วนงานเดียว คือ บริการสินเชื1อเช่าซื�อรถจกัรยานยนต ์โดยมีส่วนงาน  
ทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย ดงันั�นรายได ้กาํไร และสินทรัพย ์โดยส่วนใหญ่ตามที1แสดงไว้
ในงบการเงินจึงเกี1ยวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที1กล่าวไว ้
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27. เครื!องมือทางการเงิน 

27.1 นโยบายการบริหารความเสี!ยง 

 เครื1องมือทางการเงินที1สําคญัของบริษทัฯ ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี�
ตามสัญญาเช่าซื�อและขายผ่อนชาํระ เงินฝากประจาํที1มีภาระคํ�าประกนั ลูกหนี� และเงินให้กูย้ืมแก่
พนกังาน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงินและเงินกูย้ืมระยะยาว บริษทัฯมี
ความเสี1ยงที1เกี1ยวขอ้งกบัเครื1องมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี1ยงดงันี�  

ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ 

 บริษทัฯมีความเสี1ยงดา้นการให้สินเชื1อที1เกี1ยวเนื1องกบัลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื�อและขายผอ่นชาํระ
และลูกหนี� สินเชื1อเงินสด ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี1ยงนี� โดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการ
ในการควบคุมสินเชื1อที1เหมาะสม นอกจากนี�  การใหสิ้นเชื1อของบริษทัฯไม่มีการกระจุกตวัเนื1องจาก
บริษทัฯมีฐานของลูกคา้ที1หลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย ดงันั�นบริษทัฯจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บ
ความเสียหายที1เป็นสาระสาํคญัจากการใหสิ้นเชื1อนอกจากจาํนวนค่าเผื1อหนี�สงสัยจะสูญที1บนัทึกไว้
แลว้ในบญัชี 

 ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ย 

 บริษทัฯมีความเสี1ยงจากอตัราดอกเบี�ยที1สําคญัอนัเกี1ยวเนื1องกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหนี� ตาม
สัญญาเช่าซื� อและขายผ่อนชําระ เงินฝากประจาํที1มีภาระคํ� าประกัน ลูกหนี� และเงินให้กู้ยืมแก่
พนักงาน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั� นจากสถาบนัการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวที1มี
ดอกเบี�ย อยา่งไรก็ตาม เนื1องจากสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี�ยที1ปรับ
ขึ�นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี�ยคงที1ซึ1 งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเสี1ยงจาก
อตัราดอกเบี�ยของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัตํ1า 

 ณ วนัที1 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที1สําคญัสามารถจดัตาม
ประเภทอตัราดอกเบี�ย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที1มีอตัราดอกเบี�ยคงที1สามารถ
แยกตามวนัที1ครบกาํหนด หรือวนัที1มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ (หากวนัที1มีการกาํหนดอตัรา
ดอกเบี�ยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี�  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2554 

 อตัราดอกเบี�ยคงที1 อตัราดอกเบี�ย   

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

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 167.60 20.36 187.96 
 ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อและขายผอ่นชาํระ - สุทธิ 676.42 1,239.33 - - 1,915.75 
   เงินฝากประจาํที1มีภาระคํ�าประกนั 0.31 - - - 0.31 
   ลูกหนี�และเงินให้กูย้มืแก่พนกังาน - - - 0.10 0.10 
หนี�สินทางการเงนิ      
 เงินกูย้มืระยะยาว 694.95 189.37 - - 884.32 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2553 

 อตัราดอกเบี�ยคงที1 อตัราดอกเบี�ย   

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

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด               -               - 0.41 0.46 0.87 
 ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อและขายผอ่นชาํระ - สุทธิ 1,227.87 1,182.18                  -                       - 2,410.05 
   เงินฝากประจาํที1มีภาระคํ�าประกนั 0.27               -                  -                       - 0.27 
   ลูกหนี�และเงินให้กูย้มืแก่พนกังาน               -               -                  - 0.07 0.07 
หนี�สินทางการเงนิ      
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�น      
    จากสถาบนัการเงิน               -               - 72.92                       - 72.92 
 เงินกูย้มืระยะยาว 788.13 629.46                  -                       - 1,417.59 

 บริษทัฯไดต้กลงทาํสัญญาแลกเปลี1ยนอตัราดอกเบี�ยเพื1อเป็นเครื1องมือบริหารความเสี1ยงที1เกี1ยวเนื1อง
กบัหนี� สินทางการเงินที1มีอตัราดอกเบี�ยที1ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาด รายละเอียดของเงินกูย้ืมระยะ
ยาวแสดงไวใ้นหมายเหตุ 16 ขณะที1รายละเอียดของสัญญาแลกเปลี1ยนอตัราดอกเบี�ยหมดอายุวนัที1    
31 มีนาคม 2554 สาํหรับเงินกูย้มืระยะยาวบางส่วนตามที1กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 16 ในอตัราดอกเบี�ย
คงที1ร้อยละ 6.75 ต่อปี 
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 ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน 

 บริษทัฯพิจารณาว่าไม่มีความเสี1 ยงจากอตัราแลกเปลี1ยน เนื1องจากบริษัทฯไม่มีธุรกรรมที1เป็น
เงินตราต่างประเทศ  

27.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื!องมือทางการเงิน 

 วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมขึ�นอยู่กบัลกัษณะของเครื1องมือทางการเงิน ในกรณีของเครื1องมือ           
ทางการเงินที1 มีการซื� อขายในตลาด มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุด แต่หาก             
ไม่สามารถหาราคาตลาดที1เหมาะสมได ้มูลค่ายุติธรรมของเครื1องมือทางการเงินจะกาํหนดขึ�นโดย
ใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าที1เหมาะสม  

 บริษทัฯมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเครื1องมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งันี�  

 ก)   สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที1จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั�น ไดแ้ก่ เงินฝากสถาบนั
การเงิน ลูกหนี� และเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานและเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั� นจาก
สถาบนัการเงิน แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีที1แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

 ข) ลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื�อและขายผ่อนชาํระแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้
สินเชื1อหักดอกผลเช่าซื�อที1ยงัไม่ถือเป็นรายไดต้ามที1แสดงในงบแสดงฐานะการเงินหักค่าเผื1อ
หนี�สงสัยจะสูญตามบญัชี 

 ค) เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบี�ยใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี�ยในตลาด แสดง
มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีที1แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

28. การบริหารจัดการทุน 

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที1สําคญัของบริษทัฯคือการจดัให้มีซึ1 งโครงสร้างทางการเงิน
ที1เหมาะสมและการดาํรงไวซึ้1 งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื1อง 

 ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯมีอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากบั 0.73 ต่อ 1 (2553: 1.62 ต่อ 1) 

29. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เมื1อวนัที1 30 ธันวาคม 2554 บริษทัฯเขา้ทาํสัญญาให้กูย้ืมเงินแก่บริษทัต่างประเทศแห่งหนึ1 ง เป็น
จาํนวนเงิน 1.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีอายุไม่เกินหกเดือนโดยคิดดอกเบี�ย
เป็นจาํนวนเงิน 0.07 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อมาเมื1อวนัที1 11 มกราคม 2555 บริษทัต่างประเทศ
ดงักล่าวไดเ้บิกเงินกูย้มืกบัทางบริษทัฯ เป็นจาํนวนเงิน 0.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
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30. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษทัฯได้จดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปีสิ�นสุดวนัที1 31 ธันวาคม 
2553 ใหม่เพื1อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนัเนื1องจากบริษทัฯไดป้ฏิบติั
ตามการแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ตามที1กล่าวไว้
ในหมายเหตุ 2 และไดน้าํมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงมาถือปฏิบติัตามที1กล่าวไว้
ในหมายเหตุ 3 

 การจดัประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไร (ขาดทุน) หรือส่วนของผูถื้อหุ้นตามที1
ไดร้ายงานไว ้ 

31. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯเมื1อวนัที1 13 กุมภาพนัธ์ 2555 
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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

Cash and cash equivalents 7 187,955,970      868,417             

Current portion of hire purchase and

   installment sales receivables 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        

Total current assets 934,262,819      1,318,336,288   

Non-current assets

Pledged fixed deposit at financial institution 11 306,830             268,598             

Hire purchase and installment sales 

   receivables - long-term portion 8, 15 1,239,334,039   1,182,177,315   

Property, plant and equipment 12 56,295,628        59,026,233        

Deferred tax assets 13 65,509,469        80,990,611        

Other non-current assets 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   

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        

Trade accounts payable 3,304,715          3,800,250          

Current portion of long-term loans 16 694,953,333      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        

Provision for short-term liabilities

   Provision for employee compensation 17 -                         18,653,628        

Other current liabilities 21,557,180        22,470,925        

Total current liabilities 779,546,553      1,000,197,764   

Non-current liabilities

Long-term loans, net of current portion 16 189,366,667      629,458,975      

Provision for long-term liabilities

   Reserve for long-term employee benefits 17 1,735,106          3,518,625          

Cash guarantee for damage on hire purchase agreements 2,428,973          2,999,067          

Deferred tax liabilities 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   

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      

   Issued and paid-up 

      62,321,196 ordinary shares of Baht 5 each

         (2010: 56,416,996 ordinary shares of Baht 5 each) 311,605,980      282,084,980      

Share premium 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          

Retained earnings

   Appropriated - statutory reserve 21 43,150,000        43,150,000        

   Unappropriated 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

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

Directors
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Group Lease Public Company Limited

Statements of comprehensive income

(Unit: Baht)

Note 2011 2010

Profit or loss

Revenues

Hire purchase interest income 824,154,007      802,770,766      

Other income 67,108,585        62,545,061        

Total revenues 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      

Profit before finance cost and

   corporate income tax 417,012,873      441,034,540      

Finance cost 16 (74,657,512)       (75,032,333)       

Profit before corporate income tax 342,355,361      366,002,207      

Corporate income tax 13 (127,277,776)     (102,749,168)     

Profit for the year 215,077,585      263,253,039      

Other comprehensive income

Other comprehensive income for the year -                         -                         

Total comprehensive income for the year 215,077,585      263,253,039      

Earnings per share 23

Basis earnings per share

Profit for the year 3.65 4.67

Weighted average number of ordinary shares (shares) 58,926,163 56,348,138

Diluted earnings per share

Profit for the year 3.63 4.25

Weighted average number of ordinary shares (shares) 59,199,375 61,919,676

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

For the years ended 31 December 2011 and 2010
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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      

Adjustments to reconcile profit before tax to net cash

   provided by (paid from) operating activities: 

   Depreciation 7,900,785          7,835,899          

   Bad debts and doubtful accounts 205,361,867      118,888,740      

   Loss (gain) on sales of property, plant and equipment (3,693,864)         12,632               

   Loss on disposals of assets foreclosed 132,598,963      118,811,813      

   Loss on diminution in value of assets foreclosed (reversal) (392,477)            4,950,423          

   Provision for employee benefits 3,308,161          22,172,253        

   Interest expenses 74,657,512        65,032,333        

Income from operating activities before changes in 

   operating assets and liabilities 762,096,308      703,706,300      

Operating assets (increase) decrease

   Hire purchase and installment sales receivables 288,937,906      (627,365,980)     

   Assets foreclosed (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)         

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          

   Provision for employee benefits (23,745,308)       -                         

   Other current liabilities (913,745)            6,509,317          

   Guarantee for damage from hire purchase agreements (570,094)            (3,999,068)         

Cash flows from (used in) operating activities 886,636,439      (83,017,897)       

   Cash paid for interest expenses (74,804,666)       (64,924,780)       

   Cash paid for corporate income tax (140,854,112)     (99,872,696)       

Net cash flows from (used in) operating activities 670,977,661      (247,815,373)     

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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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)              (3,287)                

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

Increase in accounts receivable and 

   loans to employees (28,153)              (16,907)              

Proceeds from sales of property, plant and equipment 5,195,832          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)       

Cash flows from financing activities

Increase (decrease) in bank overdraft and 

   short-term loans from financial institutions (72,921,439)       47,574,980        

Cash receipt from long-term loans 365,000,000      1,350,000,000   

Repayment of long-term loans (898,265,000)     (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      (899,900)            

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

Cash and cash equivalents at the end of year (note 7) 187,955,970      868,417             

-                         -                         

Supplement cash flows information

Non-cash items

   Issuance of ordinary shares during the year

      from the exercise of warrants 2,362,697          49,821               

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

Group Lease Public Company Limited
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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. 
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3. 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 
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  Accounting Standard Interpretations: 

SIC 31 Revenue-Barter Transactions Involving Advertising Services 

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. 
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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. 
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5.4  Hire purchase and installment sales receivables 

  Hire purchase and installment sales receivables are stated at the net realisable 

value. Unearned hire purchase interest income are deducted from hire purchase and 

installment sales receivables. The Company provides allowance for doubtful 

accounts at the percentage of the amount of outstanding receivables net of 

unearned hire purchase interest income, based on the number of months overdue. 

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. 
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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.  
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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.  
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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. 
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6.4 Deferred tax assets 

 Deferred tax assets are recognised in respect of temporary differences only to the 

extent that it is probable that taxable profit will be available against which these 

differences can be utilised. Significant management judgment is required to 

determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based upon the 

likely timing and level of estimate future profits.  

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 2010 

Cash  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). 
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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 Total 

 2011 2010 2011 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 

 Accrued hire purchase and installment       

  sales income 78,844 58,497 - - 78,844 58,497 

 Less: Unearned hire purchase and       

  installment sales income, net (663,786) (756,417) (190,180) (375,905) (853,966) (1,132,322) 

 Total normal receivable 788,179 1,302,778 1,277,111 1,194,422 2,065,290 2,497,200 

Terminated agreements receivables       

 Hire purchase and installment sales       

  receivables 100,148 116,103 84,865 72,555 185,013 188,658 

 Accrued hire purchase and installment       

  sales income 14,597 14,402 - - 14,597 14,402 

 Less: Unearned hire purchase and       

       installment sales income, net (42,658) (41,880) (15,195) (19,990) (57,853) (61,870) 

   Total terminated agreements receivables 72,087 88,625 69,670 52,565 141,757 141,190 

Total receivables 860,266 1,391,403 1,346,781 1,246,987 2,207,047 2,638,390 

Less: Allowance for doubtful accounts (183,851) (163,531) (107,447) (64,810) (291,298) (228,341) 

Hire purchase and installment       

 sales receivables, net  676,415 1,227,872 1,239,334 1,182,177 1,915,749 2,410,049 

8.2 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   

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

Aging 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 

 Past due:        

 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 

Total 2,207,047 2,638,390  291,298 228,341 1,915,749 2,410,049 
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8.3 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 2010 

 Minimum Present value Minimum Present value 

 payments  of payments payments  of payments 

 receivable receivable receivable receivable 

Within one year 1,566,710 860,266 2,189,700 1,391,403 

After one year but not more     

   than five years 1,552,156 1,346,781 1,642,882 1,246,987 

Total minimum lease payments     

   receivable 3,118,866 2,207,047 3,832,582 2,638,390 

Less: Amounts representing     

   finance charges (911,819)  (1,194,192)  

Present value of minimum lease     

   payments 2,207,047  2,638,390  

8.4 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 
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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 2010 

Repossessed assets 23,353 25,812 

Less: Allowance for diminution in value of   

   assets foreclosed (7,937) (8,329) 

Assets foreclosed, net  15,416 17,483 

10. Other current assets 

 (Unit: Thousand Baht) 

 2011 2010 

Accrued income 3,271 5,741 

Prepaid expenses 41,676 50,343 

Other receivable - sales of assets foreclosed 10,618 15,940 

Undue input tax - 1,657 

Others 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 

11.  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. 

Group Lease PCL. Annual Report 2011 169



 13 

12. Property, plant and equipment 

(Unit: Thousand Baht) 

   Building Furniture and Computers   

   improvement office and Motor  

 Land Buildings and lease area equipment equipment vehicles Total 

Cost        

31 December 2010 35,983 45,405 4,908 20,320 10,802 19,697 137,115 

Additions - 148 125 638 347 5,413 6,671 

Disposals - - - (79) (69) (11,198) (11,346) 

31 December 2011 35,983 45,553 5,033 20,879 11,080 13,912 132,440 

Accumulated depreciation       

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 - - - (51) (64) (9,730)  (9,845) 

31 December 2011 - 35,417 4,781 19,474 10,314 6,158 76,144 

Net book value        

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 

Depreciation for the year        

2011       7,900 

(Unit: Thousand Baht) 

   Building Furniture and Computers   

   improvement office and Motor  

 Land Buildings and lease area equipment equipment vehicles Total 

Cost        

31 December 2009 30,379 42,821 4,773 19,750 9,404 13,678 120,805 

Additions 5,604 2,584 135 721 1,451 6,032 16,527 

Disposals - - - (151) (53) (13) (217) 

31 December 2010 35,983 45,405 4,908 20,320 10,802 19,697 137,115 

Accumulated depreciation       

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 - - - (128) (53) (13) (194) 

31 December 2010 - 33,132 4,721 19,039 8,993 12,204 78,089 

Net book value        

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 

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 

Deferred tax:   

Relating to origination and reversal of       

temporary differences   (20,658) (16,807) 

Effects of changes in the applicable tax rates 24,578 (7,070) 

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  2010 

   

Accounting profit before tax 342,355  366,002 

    

Applicable tax rate                      30%                30% 

Accounting profit before tax multiplied by 

applicable tax rate 102,707  109,800 

Adjustment in respect of current income tax  

of previous year    

Effects of non-taxable income and expenses (7)  19 

Effects of changes in the applicable tax rates 24,578  (7,070) 

Total income tax expenses reported in the statement  

   of comprehensive income 127,278  102,749 
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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) 

 2011 2010 

Deferred tax assets 

     Allowance for doubtful accounts 63,337 71,839 

     Allowance for diminution of value foreclosed assets 1,825 2,499 

     Reserve for employee benefits 347 6,652 

Total 65,509 80,990 

Deferred tax liabilities   

   Prepaid commission expense 10,198 21,759 

Total 10,198 21,759 

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) 2011 2010 

Bank overdrafts MOR - 22,921 
Short-term loans from financial institutions MLR, MOR - 50,000 

Total  - 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. 
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15. 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  Balance as at  

 31 December       During the year 31 December 

 2010 Increase 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   

 Balance per annum Repayment condition 

 2011 2010   

Loan agreement dated 28 April 2008    

Credit facility No. 1 - 47,833 At the rate of 

MLR - 0.5% per 

annum 

Thirty equal installments, with first installment 

due on the first interest payment date after 

drawing down loans under credit facility 

Loan agreement dated 29 January 2009    

 Credit facility No. 1 1,200 113,585 At the rate of 

MLR - 0.5% per 

annum 

Twenty seven equal installments, with first 

installment due on the first interest payment 

date after drawing down loans under credit 

facility 

Loan agreement dated 22 October 2009    

Credit facility No. 1 320,667 720,667 At the rate of      

MLR - 0.75% 

per annum 

Thirty equal installments, with first installment 

due on the first interest payment date after 

drawing down loans under credit facility 

Loan agreement dated 25 August 2010    

Credit facility No. 1 470,833 535,500 At the rate of      

MLR - 1.0% per  

  annum 

Thirty equal installments, with first installment 

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

Loan agreement dated 26 May 2011    

Credit facility No. 1 91,620 - At the rate of      

MLR - 1.0% per  

  annum 

Thirty equal installments, with first installment 

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

Total 884,320 1,417,585   

Less: Current portion  (694,953) (788,126)   

Long-term loans, net of current     

     portion 189,367 629,459   
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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 1,417,585 

Add: Addition borrowings 365,000 

Less: Repayment (898,265) 

Balance as at 31 December 2011 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. 
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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 

Staff turnover rate 17.36 13.98 

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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18.  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) 

 2011 2010 

Registered share capital   

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

Increase in number of ordinary shares due to   

   registration during the year - 6,500,000 

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

Issued and paid-up share capital   

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

Increase in number of ordinary shares due to    

   exercise of warrants during the year 5,904,200 249,106 

Number of ordinary shares at the end of year 62,321,196 56,416,996 
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19. Warrants 

As at 31 December 2011, details of the warrants, which were issued by the 

Company, are as follows: - 

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

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

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

GL-W1 Existing shareholders 4 February 2009 24,300,000 Baht 0.20 3 years Baht 23  1 ordinary share 

GL-WB Directors and employees 10 May 2009 500,000 - 3 years Baht 14.50 1 ordinary share 

GL-WC Directors and employees 10 May 2010 500,000 - 3 years Baht 16.59 1 ordinary share 

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 

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 

 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 (GL-

WB 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 Approved by 

Total     

dividends 

Dividend 

per share 

Dividend on the first half 

year of 2011 operating 

result  

Board of Directors’ meeting on      

14 September 2011 

104,076 1.67 

Outstanding balance of  Annual General Meeting of the      

   dividend on 2010             shareholders on 20 April 2011    50,211 0.89 

Total for 2011     154,287 2.56 
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 Dividends declared in 2010 consist of the following: 

(Unit: Thousand Baht) 

Dividends Approved by 

Total     

dividends 

Dividend 

per share 

Outstanding balance of 

dividend on 2009 

operating result  

Annual General Meeting of the 

shareholders on 21 April 2010 

39,460 0.70 

Dividend on the first quarter 

of 2010 operating result  

Board of Directors’ meeting on      

16 June 2010 48,513 0.86 

Dividend for three quarters 

of 2010 operating result 

Board of Directors’ meeting on 9 

December 2010 84,625 1.50 

Total for 2010  172,598 3.06 

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 2010 

Salary and wages and other employee benefits 74,084 109,474 

Depreciation  7,900 7,836 

23.  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.   
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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 Earnings per share 

 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

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

Basic earnings per share       

Profit for the year  215,078 263,253 58,926 56,348 3.65 4.67 

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   

Diluted earnings per share       

Profit of ordinary       

   shareholders assuming       

   the conversion of dilutive        

   potential ordinary shares 215,078 263,253 59,199 61,919 3.63 4.25 

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 

Financial assets         
Cash and cash equivalents  - - 167.60 20.36 187.96 

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 

Accounts receivable and       

   loans to employees - - - 0.10 0.10 

Financial liabilities      

Long-term loans 694.95 189.37 - - 884.32 

 (Unit: Million Baht) 

 2010 

 Fixed interest rate Floating   

 Within 1-5 interest   Non-interest   
 1 year years rate   bearing Total 

Financial assets         
Cash and cash equivalents  - - 0.41 0.46 0.87 
Hire purchase and installment      
   sales receivables, net 1,227.87 1,182.18 - - 2,410.05 
Pledged fixed deposit at      
   financial institution 0.27 - - - 0.27 
Accounts receivable and       
   loans to employees - - - 0.07 0.07 
Financial liabilities      
Bank overdraft and short-term       
   loans from financial      
   institutions - - 72.92 - 72.92 
Long-term loans 788.13 629.46 - - 1,417.59 
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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 debt-

to-equity ratio of 0.73:1 (2010: 1.62:1). 
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29. 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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